Kapolcs község Önkormány zata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u" 62.
Szám: 33-8/2017
"

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testíilete 2017 június 14-én (szerdán)
7,30 őrai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormanyzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.
Jelen vannak:

Göntér Gyula
Horváth Ferene

MohosAttila

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dobosi
Kocsis

Ferenc
Csaba

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Lász|őné

jegyző

Jegyzőkönywezető:
Takács

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 ffi jelen van, a testiilet határozatképes. Kérte a képviselőket,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok íárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.
Képviselő-testíilet egyhangúla g,Itatátozathozatalnélkiil elfogadta az alábbi:

Napir

en d e

t : 1./Vegyes, aktuális ügyek

a.) ,,Malmok Völgye Tematikus utak az Eger-patak mentén"
T OP.p ály azatho z s q áú. forrás b izto sítás a
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:
b.)

,,Malmok Völgye Tematikus utak az Eger-patak mentén" TOP.páIyázathoz saját

forrás biztosítása

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy az 5 település Monostorapáti, Hegyesd,
Kapolcs, Talirándörögd, Vigántpetend közöspáIyáaatot nyujtott be,,Malmok Völgy
Ternatikus utak az Eger-patak mentén címmel aTOP-1.2.1.-15. kódszámú páIyázatra.

2

Pályéaat kedvező elbírálásban részesült, és az előleg lehívásiáhoznyl|atkozni kell a saját forrás
biztosításáról. Kapoles elszámolható költsége: 29,234.003-ft. támogatási összeg: 28.575.2lIft . saj

át forrás

: 6 58.7

92.-ft. Javasolta a határozat teru ezetet elfo gadni.

Képviselő-testrilet egyhangulag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:

50l20l7.Nl"14"1Ökt"sz. h a t á r a z a t o t

Kapolcs község

Onkormányzata Képviselő-testülete Terület és
Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tarsyű felhívására TOPI"2.I-15. trámogatási kérelmet nyújtott be.

-

Projekt címe: Malmok Völgye / Tematikus utak az Eger-patak

mentén

A Malmok Völgye Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a
Terület és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és
kömyezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyű
felhívására TOP- 1 .2. 1 - 1 5 -VE 1 -20 1 6-000 1 9 azonosító számon r egssztr áIt
támogatási kérelmet nffitott be, amelyet a Magyar Államkincstár

Veszprém Megyei lgazgatőság vezetője

a

2017, május 4-én kelt

támo gatói döntése alapj án támo gatásb an részesített.

-

Projekt szinhí elszámolható összeg: 91 103 196 Ft., projekt szintrí
támogatási összeg: 89 050 I76Ft.

-

Megvalósítási helyszínek : 02, 19,2I, 47, 52, 086,104, 1 12, Ol2g,
aI47, 0150, 167, l73, 089/1, I83, 204, 206, 232, 236, 26I, 262, 275,
276, 277, 278, 279, 45I, 463, 504, 6080, 5412, 077 l5, 083/4, 162/2

-

Pétyéaatbanelszámolható költség: 29.234.003.-ft. támogatási összeg:
28.575.2l1"-ft. saját forrás: 658.'792.-ft., mely az önkormányzat 2017-es
évi költségvetésben elktilönítésre került a projekt megvalósításhoz.

Képviselő-testtilet fellratalmazza a polgármestert,'hogy határozatot
küldje meg az ADITUS Zrt. Yeszprém Vörösmarty u.4.sz. páIyázatirő
cégnek"

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: Azonnal

Göntér Gyula polgármester megköszönte

a képviselők megjelenésétés az ülést 8

órakor bezárta"
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