Önkormányzat
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00
órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatali helyisége
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Jelen vannak: Göntér Gyula
Nagy Lajos
Nagy Ottó
Orsós János
Szabó István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen:
Márvány Gyuláné

főelőadó, Vizeli Zoltánné körjegyző megbízásából

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Korponai László

I.

képviselő

NAPIREND ELŐTT

Göntér Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 6 fős
önkormányzati képviselőtestületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, a rendkívüli ülést
megnyitotta.
Kérte a képviselőket, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot
fogadják el.

Képviselőtestület egyhangúlag, külön határozathozatal nélkül elfogadta a meghívóban
szereplő napirendi pontot.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
„Művészetek Völgye” rendezvény
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Göntér Gyula polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendkívüli
képviselőtestületi ülés összehívására azért volt szükség, mert előző testületi ülésen
eldöntötték, hogy a parkoltatást a „Művészetek Völgye” rendezvény ideje alatt az
önkormányzat fogja végezni. Elmondta, 4 helyszín lesz: Gástya-árok, Nyomda udvarfocipálya, az új házhelyeknél fent és a Völgyi árok a benzinkút közelében. Ahhoz, hogy ezt a
4 helyszínt lehessen csinálni, minimum 8-9 főre szükség van.
Javasolta, hogy a parkolási díj egységesen mindeni számára legyen 500,- Ft. Várható bevétel
2,5 millió forint. Ha valaki kifizeti Kapolcson egyszer az 500,- Ft-ot, az egyik parkolóban,
akkor ne kérjünk tőle mégegyszer másik helyen.
Orsós János képviselő: Ha egész napra szól ez az összeg, akkor nyilván bárhol parkolhat a
faluban.
Göntér Gyula polgármester: Kérte a képviselőket, hogy az összeg elfogadásával értsenek
egyet.
Nagy Ottó képviselő: Az önkormányzati parkolókba, mindegy, hogy hova tér vissza, ha
valaki elhagyta Kapolcsot.
Göntér Gyula polgármester: Ez ne legyen probléma, ha egyszer kifizette.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
73/2010. (VII. 23.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek
Völgye” rendezvény ideje alatt 500,- Ft-os egyszeri parkolási díjat
állapít meg.

Göntér Gyula polgármester: A másik dolog, hogy a parkoltatásnál kalkuláltunk egy 600,Ft-os órabérrel, ami azt jelentené, hogy 60.000,- Ft-ra jönne ki, ha 10 órában számoljuk
naponta. A pénzügyes készített egy kalkulációt, a 10 főre kijön a 60.000,- Ft nettó, bruttóban
118.000,- Ft-ra.
Nagy Ottó képviselő: Fejenként lesz ennyi? Tehát akkor 10 fővel naponta is annyi lesz.
Göntér Gyula polgármester: 1.180.000,- Ft-ra jön ki járulékokkal együtt. Azzal is kell
számolni, hogy ez a parkoló, és még 4 fő, akik a parkoltatásnak az elszámolását, a bérleti
szerződéseket, az iparűzési adó beszedését, munkaszerződéseket és a WC elszámolását
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végzik. A 4 főre kivetítve nettó 70.000,- Ft-tal számolva, az 500.000,- Ft. Ez összesen
1.700.000,- Ft. Ez a kettő elszámolása a parkolás és az egyéb irodai elszámolás bruttó bére.
Márvány Gyuláné főelőadó, körjegyző megbízásából: Vagy megbízással, vagy a Munka
Törvénykönyve alapján kell felvenni őket 10 napra, mert még az lenne a legkedvezőbb
adózási szempontból.
Nagy Ottó képviselő: Kérdezte, milyen béreket kapnak a völgymunkások?
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy a völgymunkások bére 350,- Ft lesz óránként.
A legmagasabb a forgalomirányítóké.
Orsós János képviselő: Véleménye szerint mindenképpen meg kell fizetnünk.
Nagy Ottó képviselő: A reális összegeket meg kell adni. Ha pénzbe is kerül, a bevételen
azért érződni fog.
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy 10 fő lesz a parkoltatásnál, 60.000,- Ft nettó,
melynek bruttója 1.180.000,- Ft. De lehet, hogy a helyzet változni fog és kell felvenni még 12 embert. Kérte a képviselőket, aki egyetért a parkolóőröknek való juttatással, kézfeltartással
szavazzon.
Nagy Ottó képviselőtestület: Előző testületi ülésen elhangzott, hogy mivel a parkoltatást az
önkormányzat csinálja, a felvett emberek legyenek tisztességesen megfizetve.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta az alábbi:

74/2010. (VII. 23.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete
„Művészetek Völgye” rendezvény ideje alatt dolgozó
parkolóőrök juttatását
600, Ft-os órabérben,
a parkolás elszámolását végzőkét 700,- Ft-os órabérben
állapítja meg.
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Göntér Gyula polgármester: Elmondta a képviselőknek, aki közfoglalkoztatásban vesz
részt, 6 órában vannak felvéve. Nekik nem 6 órás lesz a rendezvény ideje alatt a munkaidejük,
hanem plusz órákat fognak teljesíteni, hogy a településen rend legyen. Úgy gondolja, hogy
számukra is valamilyen szinten ezt a dolgot honorálni kellene. Az önkormányzat és az Egylet
is járuljon hozzá. Elsősorban az önkormányzatnak kell ezt a dolgot megoldani. Van 15 fő
közhasznú munkás.
Orsós János képviselő: Rengeteg munka van és a közhasznú dolgozók már mennek korán
hajnalban dolgozni, este is mennek és napközben is. Valóban nem 6 órás foglalkozásban
dolgoznak, hanem jóval többet. Nagy a tömeg és sok szemetet kell összeszedniük.
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Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy a pénzügyes kolleganő ezzel kapcsolatban is
készített egy kalkulációt, 40 ezer forint nettóban, melynek megvannak a járulékköltségei.
Lenne két fő, akik a WC-t üzemeltetik és az alsó iskolában, az is 40.000,- Ft kb. nettóban
számolva. Összesen a kettő 2,7 millió forint.
Javasolta, hogy a WC-használati díj 100,- Ft legyen egy alkalommal. Itt körülbelül 200.000,Ft-os bevételre lehet számítani.
Közterület foglalásból és az iparűzési adóból 750.000,- Ft-os bevételre lehet számítani.
Nagy Ottó képviselő: Elmondta, hogy volt egyeztetés az Egylettel, hogy a fesztivál után nem
feltétlenül az önkormányzatnak kell kitakarítani.
Nagy Lajos képviselő: Elmondta, hogy egyetért az előtte szólóval, meg kell kérdezni az
egyletet. Egyetért azzal, hogy adni kell, de elég kevés, ha 2,5 millió forint marad meg.
Nyilvánvaló, hogy nincs benne a víz, villany és csatorna.
Kérdezte, hogy a WC-s mennyi pénzt kap? Ő sem 7-8 órát dolgozik.
Nagy Ottó képviselő: Kérdezte, hogy órabért kapnának, vagy fix összeget?
Orsós János képviselő: Egyetértett a 40.000,- Ft-os átlaggal.
Göntér Gyula polgármester: Kérte, fogadják el a nettó átlag 40.000,- Ft-ot a közhasznú
munkások részére.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta az alábbi:
75/2010. (VII. 23.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete a
„Művészetek Völgye” rendezvény ideje alatt dolgozó közhasznú
munkások részére egyszeri átlag nettó 40.000,- Ft-ot állapít meg.
III NAPIREND UTÁN
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy a helyi rendelet alapján az iparűzési adó
összege napi 1.000,- Ft. 750 e/Ft-tal terveztünk itt is.
A közterületfoglalással kapcsolatos használatbavételi díjat a rendelet egyértelműen
szabályozza.
Ismertette az eddigi önkormányzati területen lévő vendéglátósokat, árusokat.
Elmondta, van egy rossz híre, mellyel kapcsolatban nem óhajt véleményt nyilvánítani,
miszerint az óvodával kapcsolatban a vállalkozó visszamondta a bérléssel kapcsolatos
szándékát. Mivel előző testületi ülésen elmondtuk, hogy 1.000.000,- Ft alatt nem adjuk ki, így
a vállalkozó azt mondta, hogy 800.000,- Ft-ért se kell, tehát az óvodában 0,- Ft lesz a bevétele
az önkormányzatnak. Ez egy hete derült ki.
Orsós János képviselő: Még az Egylet is rátette neki a 300.000,- Ft részvételi díjat.
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Nagy Lajos képviselő: Véleménye szerint a 300.000,- Ft részvételi díj az sok.
Göntér Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy 2010. július 23-án pénteken
14.00 órai kezdettel kerül sor a „Művészetek Völgye” megnyitójára.
Kérte, akinek további kérdése, hozzászólása van, az tegye meg.
Nagy Ottó képviselő: Kérdezte, hogy a bérelt ingatlanok továbbadásáról mit lehet tudni?
Kérni kell az önkormányzat jóváhagyását?
Márvány Gyuláné főelőadó, körjegyző megbízásából: Elmondta, hogy továbbadhatja, csak
be kell fizetni a 20 %-ot.
Nagy Ottó képviselő: Kérdezte, hogy Pajerné Ács Mária rendezte-e már az elmaradását?
Márvány Gyuláné főelőadó, körjegyző megbízásából: Elmondta, hogy rendezte.
Göntér Gyula polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a rendkívüli
képviselőtestületi ülést 18 óra 30 perckor bezárta.
K. m. f. t.

Göntér Gyula
polgármester

Márvány Gyuláné
főelőadó
körjegyző megbízásából

