Önkormányzat Kapolcs
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Száma: 47-10/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. szeptember 28-án, 18.00
órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán.
A közmeghallgatás helye: Faluház
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Jelen vannak: Göntér Gyula
Korponai László
Nagy Lajos
Nagy Ottó
Orsós János
Szabó István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Lakosság részéről jelen:

40 fő

I.
NAPIREND ELŐTT
Előadó: Göntér Gyula polgármester
Göntér Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 6 fős
önkormányzati képviselőtestületből 6 fő jelen van, a képviselőtestület határozatképes.
Lakosság részéről megjelent 40 fő.
Kérte a képviselőket, hogy az előzőleg kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
fogadják el.
Képviselőtestület a napirendet határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta.
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy a lakosság részéről megjelentek között jelen
vannak polgármester, valamint képviselőjelöltek, kérte, mutatkozzanak be.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, miután lezárt a közmeghallgatás, a bemutatkozást
utána tegyék meg a jelöltek, mivel addig kampányfogásnak minősül.
Göntér Gyula polgármester: Szomszéd településen lehetett.
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I.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról az elmúlt ciklusban
végzett munkáról
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Göntér Gyula polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket az önkormányzat
gazdálkodásáról, az elmúlt ciklusban végzett munkáról. Elmondta, hogy 2006ban kezdődött a kultúrház felújítása, az elszámolása megtörtént. Az épület
magáért beszél. A faluház és a hivatal épülete önkormányzati tulajdonba
került.
Játszóteret készítettek, mely az uniós szabályoknak megfelel. Utána
következett a csatorna-beruházás, mely fontos beruházás volt, a jövőnkért.
Óriási érték teremtődött ezzel a régióban. Kapolcs egysége 15,5 %, 330 millió
forint teremtődött vagyonban. A beruházás lezárása még nem történt meg. A
beruházás sikeresen zárult, az összes út eredeti állapotában helyre lett
állítva. Házhelyeknél is elkészült az út alapja. Birkadombon megépült a
csatornarendszer. Az önkormányzat vagyona ezzel gyarapodott. Hosszú távon
bevételt is teremthetünk belőle, mely 35-40 millió forint lenne. A csatornázás
során sok lakossági probléma volt, minden helyre lett állítva. A csatornadíjjal
kapcsolatban elmondta, hogy a díj mértéke magas, de jövő évben a
csatornafizetőket kellemes meglepetés fogja érni. A II. ütemet Veszprémben
próbálják megvalósítani. 1,5 évig, míg épült a csatornarendszer, de
megoldódtak a problémák.
Másik nagyon fontos dolog a faluban, az idősek ápolása. Ebből volt
nézeteltérés. Elmondta, célszerű lenne nemcsak azokat az időseket kell
látogatni, akik papíron szerepelnek, hanem a többire is oda kell figyelni.
A Falugondnoki Szolgálat is a szociális hálózathoz tartozik, egyre jobban
működik. Főleg az időseket szolgálja. A falugondnoki autóbuszt a kapolcsi
polgárok használhatják, 1-2 dologért azonban kell térítést fizetni. 11 millió Ft
értékű kisbusz, ami szükséges a Falugondnoki Szolgálathoz.
2009-ben nagysikerű rendezvény volt a Völgytalálka rendezvénysorozat. Az
Egylet nem rendezte meg a Művészetek Völgyét, 0,- Ft-tal álltunk neki, a
közgyűlés 3 millió forintot ígért, 8 millió forint keletkezett belőle, az
alapítványon áll rendelkezésre. 120 önkéntes dolgozott a 10 nap alatt a
Völgytalálka idején.
Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása. A pályázat támogatta, de az orvoslakáshoz a „Kapolcs Jövőjéért” Alapítvány adott 1 millió forintot.
Társadalmi munkában készült el az orvosi rendelő.
Nem tudtam meggyőzni a testületet, hogy az orvos melletti területet nem
vásároltuk meg, sajnálom, mert ott parkot lehetett volna kialakítani. A
szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban elmondta, hogy a területet ki
kellett vonni a művelési ágból. Az illegális szemét-lerakóhelyeket
megszüntetjük, ha vannak.
Be kellett vezetnünk a szemétszállítási díjat, havi 1.000,- Ft-ért. A jövőben
lesznek tárgyalások, lesz még egyeztetés. Évi 30-40 e/Ft az összeg. A
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kistérségnél a díj meghatározásával összefogtak. Nagyon sok közterület
rendben van, köszönhetjük a közmunkásoknak.

2. A helyi adókról szóló ismertetés
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Göntér Gyula
Gyula polgármester:
polgármester Kommunális adó 2010-ben 10 e/Ft-tal meg lett
emelve. Az volt köztudatban, hogy ebből fizetjük a szemétszállítást, de nem
fedezte. Iparűzési adóból tudunk bevételt csinálni. Másik a gépjárműadó.
Nagyon sok a kintlévőség, nagyokat kell lépnünk, hogy ezt rendezzük. Akinek
tartozása van, fizesse be. A hivatalnak kellene ezeket végrehajtani. Lépni kell
ezügyben.

3. A közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Göntér Gyula polgármester: A faluban a közbiztonság nagyon jó, a településen
iskolásoknak rendőrnapot szerveztünk. A faluban a legtöbb bűncselekmény
időpontja általában a Művészetek Völgye rendezvény idejére tehető.

4. Az önkormányzat környezetvédelmi helyzete, állapota
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Göntér Gyula polgármester: Elkészítettük a faluban a telkek közvilágítását.
Sikeres pályázatokat pályázott az önkormányzat Voltak sikertelen
pályázatok. Kommunális eszközre a pályázatunkat nem fogadták be.
Temetők rendbentartásáért, a közmunkásoknak köszönet jár.
Az óvoda pályázatához csak képviselőtestületi határozat hiányzott.
Iskola bezárásához az anyagi helyzet nem tett mást lehetővé.
Nagyon sok rendezvény volt a településen: falunap, idősek napja, szüreti
felvonulás, szilveszterkor falu disznóvágás.
Intézmények működése biztonságos, de elkerülhetetlen további társulások
létrehozása, hivatal, egészségügyi ellátás.
Ismertette a kistérségi rendezvényeket. Kitüntetések átadása, önkormányzati
napon Horváth Gyula kapolcsi lakos kapott kitüntetést. Jó kapcsolat van a
települések között, pozitívan működő szervezet.
365 millió forintra tudtuk a vagyonunkat növelni.
2010. évi Művészeti Napok megrendezéséért minden megtiszteltetés jár a
szervezőknek. Nagy szükség van a rendezvényre, a bevételkieséseket tudjuk
vele pótolni.
A napokban ment ki a Völgyfutár című újság. A Művészeti Napok alatt 30
árus nem fizette ki az iparűzési adót. A malomszigeten lévő árusok iparűzési
adóját kell fizetni.
Az óvoda épületét akartuk kiadni, nem sikerült, jó lett volna a bevételeinkhez.
Megköszönte a szervezők áldozatos munkáját.

4
Megköszönte a képviselők munkáját, külön Orsós Jánosnak és Szabó
Istvánnak. Külön megköszönte még dr. Tóth József háziorvos munkáját, az
intézmények munkáját, valamint a vállalkozók munkáját. Köszönet az
egyházak segítségéért.
Tobak Gyula lakosság részéről: Az újsághoz szeretnék hozzászólni, ami egy
választások előtti lejárató kampány, nagyon csúnya dolog, hazugság az egész
Nem igaz, hogy nem kaptak pénzt a nyári rendezvény idején. Ez egy lejárató
kampány.
Körmendi
Körmendi Sándor lakosság részéről: A csatornázással és a szemétszállítással
kapcsolatban kérdezte, hogy a 200 ingatlan közül mindenki kirakja a
kukáját? Szerinte nem. Ha nem vette igénybe a szolgáltatást, miért fizessen?
Egy képviselőnek volt egy ötlete, hogy rakjanak ki jelet és onnan elviszik.
2010. után történt-e változás, előrelépés a csatornában?
Göntér Gyula polgármester: Szemétszállítással kapcsolatban jogos a felvetés,
de törvény előírja. Nem helyi probléma.
Weigel Katalin lakosság részéről: Volt itt régen, hogy a nem itt tartózkodók
csak fél évre fizettek. Ezt meg lehet oldani.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Kistérségen belül próbálkoznak megoldással.
Minimális hozzájárulás az 1.000,- Ft.
Göntér Gyula polgármester: Van lehetőség kisebb kukára. Ha nem lesz
mennyiség, nagyobb lesz a díj.
Varga Béláné lakosság részéről: Lomtalanítást nem vállalnak, ha már ennyit
fizetünk?
Göntér Gyula polgármester: A mi szerződésünkben nem volt benne a
lomtalanítás anyagi okok miatt. Tettünk lépéseket ezügyben. Csatornával
kapcsolatban elmondta, hogy aki az elején rákötött, sokat fizet. Kapolcson
csak 70 %-nál tartunk. A hivatal dolga, hogy ezeket behajtsa. Akinek a háza
előtt elmegy a csatorna, kötelező rákötni. Ez egy törvény.
Azonos mértékű lesz az amortizációs díj.
Borosos
Borosos Norbert lakosság részéről:
részéről Kérdezte, hogy a kátyúk mikor lesznek
betemetve? 15 kockát kiástak.
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, holnapi nap folyamán jelezni fogja a
vállalkozónak.
Tóth Attila lakosság részéről: Kérdezte, mi a története annak, hogy a jegyzői
hivatal és a képviselőtestület nem tudott együttműködni?
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Nagy Ottó képviselő: Tóth Attila kérdésére válaszolva elmondta, hogy ebben a
cikulsban nem az volt a lényeg, hogy mit hozzunk létre, hanem, mit fogjunk
meg. Lomtalanításon spóroltunk. Családon belül is a pénz nagy úr.
ifj. Szakonyi Jánosné lakosság részéről: Mindenki tudja, hogy megszorítások
voltak. Képviselőtestületi üléseken sokszor a hangnem volt a nem megfelelő,
ami megbocsáthatatlan. Le kellene játszani, hogy mások is lássák, vagy
hallják, mert sokan nem tudják, mi volt a testületi üléseken. Nem azért
mondom, mert bántani akarok bárkit, de ezt nem szabad. A hangnem soha
nem mindegy, hogy milyen. Jó, ha valaki beismeri, ha nem tud dolgokat, de
legalább beismeri.
Az lenne jó, ha többen részt vennének a testületi üléseken, mert nem tudják,
mi folyik a gyűléseken, mert nem megengedhető hangnemben beszélnek
egymással a képviselők. Ezt nem szabadott volna. Az a lényeg, hogy az
emberek összefogjanak, hiszen nekünk is előre kell haladni. A falunak
fejlődnie kell, akármilyen nehéz is.
Göntér Gyula polgármester: Amit Nagy Ottó képviselő elmondott, nagy
igazságok vannak benne. Az állam nagy mértékben kivonul.
Ezt a témát zárjuk le.
Nagy Lajos képviselő: Megköszönte a falu lakosságának, hogy 4 évvel ezelőtt
rá szavaztak. Elmondta, hogy nem kíván a továbbiakban az önkormányzat
munkájában képviselőként részt venni. Az előző ciklusban is nagyon kemény
dolgok mentek képviselőtestületi üléseken, csak Vali, te nem voltál ott.
Nyilván a pénztelenség öli meg a testületeket, az anyagi kényszer. Pénzen
folytak a viták. 2 évig tartott ki a 14 millió forint. Az állam mindig kevesebbet
adott a testületeknek. Azon voltam, hogy a község ne adósodjon el.
Legnagyobb probléma az adósság. Ha hitelt veszünk fel, az csak további hitelt
szül. 5 milliós folyószámlahitelt kellett nyitnunk. 10-14 millió forintos
működési hiánnyal nyitottunk minden évben. A Művészeti Napok bevételei
működésre mennek el. A viták pénzügyi dolgok körül folytak.
A kistelepülések problémája, hogy működtessen vagy fejlesszen. Eladósodnak
az önkormányzatok.
Biztosítani kell az intézmények törvényes működését. Az óvodánál nagyon sok
probléma van törvényességi szempontból.
Nagyon sajnálom, hogy az iskolai emlékhely nem lett létrehozva.
Fontos lenne a tájékoztatás végett, hogy interneten, honlapon legyen fent
minden, ami a község életében zajlik.
Személyes véleményem szerint a szemétszállítás nem lesz kevesebb. 4 milliót
fizet a falu.
A továbbiakban az új testületnek kívánok eredményes munkát.
Márta István Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. Természetesen Tobak Gyula rágalmaira nem
kíván válaszolni. Elmondta, hogy senki mellett és senki ellen nem indult a
Völgyfutár című újság. Statisztikai számadatokat mutattak meg vele.
Egyetlen lehetőség van, az összefogás, különben a faluból egy eltüsszentett

6
birodalom lesz. Sokan tudják és érzik, hogy miért volt szükséges létrehozni a
Művészetek Völgyét. Nagyon nehéz összetartani az embereket manapság, de
az összefogás mellett nagyon fontos a falut menedzselni.
Nagyon fontos a nyíltság, de felét se érünk vele, ha nincs fogadókészség.
A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet civil szervezet. Munkát
adni nem tudunk, de kiegészítő keresetet és kulturát igen. Veszekedéssel nem
megy. Jövő héten választások lesznek, kérte, mindenki nagyon gondolja át,
hogy kit gondol vezetőnek, felelősnek.

Varga Béláné lakosság részéről: Kérdezte, ha annyira takarékoskodásról van
szó, az óvoda működése megéri-e? Nem lenne-e célszerűbb a gyerekeket egy
másik óvodába vinni? Az óvónőkkel se olyan jó a viszony.

Göntér Gyula polgármester: Kapolcsinak érzem magam, megkeresném a
lehetőségét annak, hogy az óvodát fenntartsuk. Pillanatnyilag a
gyereklétszám a legalsó ponton van. A szakmai munkát az óvónők jól végzik,
ezt az iskolai eredmények biztosítják.

Tobak Gyula lakosság részéről:
részéről Egy korszerűbb óvodával, amit leszavazatott a
testület, olcsóbb lenne.
Györeiné Pongrácz Eszter lakosság részéről: Az én gyerekem is idejárt az
óvodába, de amint bekerült az iskolába, mindenféle vizsgálatra küldték, amit
az óvodában nem végeztek el.
Varga Csaba lakosság részéről: Napi 560 db autó parkolás, 193 ezer látogató.
Úgy látom, nem ragadtak meg mégsem minden alkalmat.
Farkas György lakosság
lakosság részéről:
részéről Éppen te mondod, aki minden nap kiküldted
az udvarodból az autókat!
Göntér Gyula polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
megköszönte a képviselők és a lakosság megjelenését, és az ülést 20.00 órakor
bezárta.

K. m. f. t.

Göntér Gyula
polgármester

