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I. NAPIREND ELŐTT 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős 
önkormányzati képviselőtestületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. Az ülést 
megnyitotta. 
Külön köszöntötte Hunyadi Rita védőnőt, aki nemrég került Kapolcs községbe új védőnőként. 
Kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt hallgassák meg a védőnő 
kérését. 
  
Hunyadi Rita védőnő: Megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy szeptember óta dolgozik 
Kapolcs községben, ahol a védőnői feladatokat látja el. Azzal a kéréssel fordul a Tisztelt 
Képviselőtestülethez, hogy szeretne a községben egy Baba-mama Klubot létrehozni, havi 1 
alkalommal. Kreatitivitás-fejlesztő, ölbeli játékok, mondókázás, éneklés, babamasszázs lenne 
a klubban. Egészségnevelő célzatú előadásokat is szeretne tartani, melybe a doktor urat is 
szeretné bevonni és külső előadókat is szivesen várna. Az ehhez szükséges feltételek a 
következők lennének: Fűthető helyiség (esetleg a kultúrház helyet adhatna a klubnak), 
valamint egy nagy szőnyeg jó lenne. Néhány labdát és készségfejlesztő játékot szeretne még 
vásárolni, amelyekkel tudná emelni a színvonalát a Baba-Mama Klubnak.  
 
Az ismertetővel kapcsolatban a következő kérdések, hozzászólások hangzottak el: 

 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a Védőnői Szolgálat működéséhez a 
három település Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend járul hozzá. Hunyadi Rita védőnő 
főállásban látja el ezt a tevékenységet. Kérdezte, hány gondozottról van szó Kapolcs község 
esetében? 
 
Hunyadi Rita védőnő: Elmondta, kismamákat és óvodákat, iskolákat beleszámítva 
körülbelül 100 főről van szó. Körülbelül 30 csecsemő van az egész körzetben, 1 kismama, 
kisgyermek körülbelül 70 fő.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a védőnőt, a számok tekintetében állítsa össze, 
mennyibe kerülne a Baba-Mama Klub létrehozása.  
 
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy a védőnő minden településre külön tervezi a klubot? 
 
Hunyadi Rita védőnő: Elmondta, hogy Kapolcson mindenképpen lenne egy Baba-Mama 
Klub, ahová Vigántpetendről is át tudnának ide jönni a kismamák a gyerekeikkel. Egy klubot 
Taliándörögdre is tervezett.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy 2 héttel ezelőtt ellenőrzést tartott a körzeti 
védőnő, aki a Védőnői Szolgálatnál hiányosságokkal kapcsolatban vett fel jegyzőkönyvet. 
Külön személyzeti WC-t kell kialakítani, és egy laptopra van szükség a védőnő munkájához. 
Ennek megvalósítására fél év haladékot kapott az önkormányzat.  
 
 
 



 3

 
 
 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1. Kapolcs község Önkormányzata III. negyedéves költségvetésének 

teljesítése 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

      (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat III. negyedévi 
költségvetésének teljesítéséről szóló írásos előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt 
előzetesen írásban megkapták. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.  
 
Orsós János képviselő: Kérdezte, hogy a lakosság pénzbeni támogatása mit jelent? 
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a lakosság pénzbeni támogatása a 
szociális támogatásra vonatkozik. Ide tartozik az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, 
rendelkezésre állási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás.  
 
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, milyen konkrét költségek vannak az óvodánál? Mint 
például gáz, munkabér, egyéni juttatás, utazási költségtérítés. 
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy nincsen 
semmi külön juttatás az óvónőknek, csak alapilletmény van. Útiköltség-térítésnél a bérlet 80 
%-át kapják meg, Minőségi munkavégzés, 70 e/Ft, a dologi kiadásoknál a lehető 
legalacsonyabb szinten tervezünk, amiből – ez most 3 millió forint – 1,2 millió forint az 
étkeztetés.  
 
Mohos Attila képviselő: Van az óvodánál fa, de nem igazán fogy.  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Meg kell oldani a fűtés kérdését is, mert amikor az 
volt, hogy a cserépkályhába kellett fűteni, az volt a gond, hogy állandóan füstölt. Ez a 
cserépkályha elöregedett már.  
 
Mohos Attila képviselő: Akkor kár volt oda fát vinni.  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Azon az épületen belül van a Védőnői Szolgálat is, 
tehát azért fűteni kell azt is. Tudni kell azt is, hogy eddig a védőnőnek bekapcsoltuk egy héten 
egyszer a fűtést, most viszont, hogy főállású védőnő van, folyamatosan ég a gáz, nagyon nagy 
lesz a költsége. Amíg a védőnőt megbízásban láttuk el, a Társadalombiztosítástól 2,1 milliót 
kaptunk, de ahhoz, hogy főállású védőnőt alkalmazunk, a rezsiköltséggel együtt ez a pénz 
nem elég, mert ez csak a bért fedi le, a TB-hez már hozzá kell tenni. Plusz még ott van az 
útiköltsége.  
 
Mohos Attila képviselő: Kell nekünk 8 órás védőnő? 
 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Nem mi döntöttünk róla, hanem az előző képviselőtestületek. 
Úgy működött a védőnő, hogy csak ideiglenes működési engedélyt kaptunk, mert nem volt 
főállású védőnőnk. Kapolcs volt a Védőnői Szolgálat gesztora, erre kaptunk 2,1 millió 
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forintot. Ahhoz, hogy az előző védőnő kijárt ide kéthetente egyszer, az útiköltségére, bérére és 
egy-két apró dologra elég volt. A 3 testület úgy döntött, hogy meg kell hirdetni az állást, 
mivel kell nekik a védőnői ellátás. A polgármester úr beszélt az új védőnővel, aki az egyetlen 
pályázó volt, gyakorlatilag készre jött ide. De még mindig húzódik a dolog, mert a 
regisztrációs száma nincsen még az új védőnőnek. Ennek következtében még mindig nincs 
működési engedélyünk, magyarul ebben az évben biztos nem fogjuk megkapni a főállásúra 
vonatkozó normatívát, ami kb. 3 millió forint lenne. Ez mind attól függ, hogy a működési 
engedélyt mikor fogjuk megkapni. És akkor még kérdéses, hogy mibe fog kerülni és ki 
fogunk-e egyáltalán jönni? Mert, ahogy nézegettük, az útiköltsége is elég sok, nem is sikerült 
megegyeznünk benne, hogy hogyan oldjuk meg. Az OEP-es támogatás csak akkor jön meg, 
ha a működési engedélyünk megvan.  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Ezt az ÁNTSZ-szel közösen kell megoldani. Nagyon 
sokat költöttünk a Védőnői Szolgálatra és még mindig nem felel meg, mert most például a 
személyzeti WC-t tárták fel hiányosságként.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Nem szabad elfelejteni, hogy Taliándörögdről jelentkezett már 
egyszer egy hölgy védőnőnek, aki jött volna, de akkor nem tudtak benne megegyezni, nem 
felelt meg a képviselőtestület elvárásainak, és jött utána a hajsza, hogy mi legyen.  
 
Mohos Attila képviselő: Ha nem egy települést lát el a védőnő, hanem hármat, akkor 
egyértelmű, hogy 3 fenntartója van.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Igen, de eddig az OEP finanszírozás lefedte azt a költséget, 
amibe belekerült.  
 
Szabó István képviselő: Hetente hány napot tölt a védőnő Vigántpetenden és 
Taliándörögdön? Mert, ha ott is van egy-két napot, akkor nem kell itt mindig fűteni.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a védőnő eljár a két másik faluba, de ott a 
rendelők nincsenek elfogadva, hogy ott tanácsadást tarthasson, ezért visszajár Kapolcsra. A 
másik két községben például nem lehet oltani. Kapolcs lett hivatalosan elfogadva 
telephelynek. Nincs együttműködési megállapodás. Ez szükséges, hogy a többletköltségeket 
elosszák.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a Képviselőket, aki egyetért az önkormányzat III. 
negyedévi költségvetésével, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
 
 
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

meghozta az alábbi: 

 
 
             110/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2010. III. 
negyedévi költségvetést a jegyzőkönyvhöz csatolt formában 
elfogadja. 
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valamint a 
 

          111/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös 
Fenntartású Óvoda Kapolcs 2010. III. negyedévi költségvetését 
a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja. 
 
 
 

 
 
2. 2011. évi költségvetési koncepció 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
(Az írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a képviselők előzetesen írásban 
megkapták a 2011. évi költségvetési koncepciót. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 

 

 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Ez egy terv, mely a 2010. évi költségvetésen kell, 
hogy alapuljon. Nagyon képlékeny dolog, meg kell oldani pontosan a védőnő, óvoda, iskola 
ügyét. Február 15-ig kell helyretenni, hogy a végleges költségvetést úgy tudjuk elfogadni, 
hogy végrehajtható legyen.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadót, hogy a jövő 
évi segélyezéssel kapcsolatban tegye meg tájékoztatóját.  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy az ÖNHIKI-nek van egy olyan 
szabálya, melyet 2011-re bevezettek, hogy a helyi önkormányzati szociális rendeletben, a 
támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint az, amit egyébként a központi törvény előír.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: A szociális rendeletünket felül kell vizsgálni. Az lenne a 
célszerű, ha leredukálnánk annyira, mint amennyi a törvényben van.  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Felül kell vizsgálni és be kell szűkíteni az adhatóságot.  
 
Orsós János képviselő: Tudomása szerint az önkormányzatnál 2 fő állandó munkás van. 
Kérdezte, hogy szükség van-e két személyre? Taliándörögdön is csak 1 fő van, 
Monostorapátin is csak 1 fő van, pedig ezek jóval nagyobb községek, mint Kapolcs. Meg 
kellene beszélni, hogy szükséges-e itt két főt foglalkoztatni 8 órában. Fölöslegesnek tartja, 
hogy a közhasznúak mellett 2 főállású dolgozó még legyen. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy meg kell nézni, és ilyen alapon a 
könyvtárat és az óvodát is meg kell vizsgálni.  
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Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy minden intézményt felül kell vizsgálni. Korábbi 
testületi üléseken már volt olyan feladat, hogy a könyvtárnak monitoringot kellene készíteni, 
ami a mai napig nem lett kész. Ezt a legalább 3 hónapot átölelő feladatot el kell végezni.  
 
Mohos Attila képviselő: Mire vonatkozik ez a monitoring? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag be kell 
mutatnia, mit csinál. A teljes tevékenységi kört kell bemutatni, például, hogy mennyien voltak 
a könyvtárban, milyen programokat szervezett, hol volt továbbképzésen, milyen előadásokat 
néztek meg, mekkora az olvasótábor… stb. A mozgókönyvtári feladatok is másképpen 
vannak meghatározva, mint ahol van egy állandó könyvtár.  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy 1 millió forintot kapunk a 
kistérségtől, mint mozgókönyvtár. A költségvetési törvény írja elő a heti kötelező 
nyitvatartást. Még ezt is lebontja településekre, hogy mennyit kell egy 1000 fő alatti 
településnek, és 1000 fölötti településnek nyitva lennie.  
 
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy a könyvtáros 6 órásban van-e? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy 8 órásban van. 
 
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

meghozta az alábbi: 

 
 
             112/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
 
    Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi  

költségvetési koncepciót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában  
elfogadja. 

 
 
valamint 
 
 
 
 
             113/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös 
Fenntartású Óvoda 2011. évi költségvetési koncepcióját a 
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja. 
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III. NAPIREND UTÁN 
Vegyes, aktuális ügyek 

 
 
a.) Közös Fenntartású Óvoda helyzete 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: A közös fenntartású óvoda helyzetével kapcsolatban 
tájékoztatásul elmondta, hogy a fenntarthatóságot illetően folyamatban vannak a tárgyalások. 
Társulást próbálnak kialakítani valamelyik községgel. Az óvoda 25 férőhelyes. Az állam 
kevesebb támogatást ad, mivel 17 gyereknek kellene lennie, de csak 15 van kimutathatóan. 
Vigántpetend községből 3 vigántpetendi gyerek jár át Kapolcsra. Nem biztos, hogy Kapolcs 
és Vigántpetend községek fenn tudják tartani az óvodát. Az összes költség Kapolcsra hárul.  
 
Orsós János képviselő: Biztos, hogy valamerre lépni kell, mert nagyon nagy költség.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Mindenképpen itt maradna az óvoda, csak más 
fenntartással működne. Úgy működne, mint az általános iskola, egy másik település 
bevonásával. 2010. December 31-ig most a másik óvónő van megbízva a vezetői 
helyettesítési feladatok ellátásával. Döntenünk kell ebben az ügyben 2010. december 31-ig és 
2011. május 15-ig meg kell csinálni a társulást.  
 

 
b.)Körzeti megbízott szolgálati gépjármű fenntartásának támogatása 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőkkel a Molnár Tibor körzeti 
megbízott kérését, mely szerint az szolgálati autónak műszaki problémái vannak. A gépjármű 
sürgős javításra szorul az olajfogyasztás miatt, melynek költsége 100.000,- Ft. Továbbá kettő 
téli gumit kell vásárolnia, melynek költsége 30.000,- Ft, majd ezt követően február hónapban 
lesz a műszaki vizsgája, melynek összege még nem ismert. Kéri képviselőtestületet, hogy 
támogassák a szolgálati gépjármű fenntartását.  
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 

 
 
Orsós János képviselő: Kérdezte, mennyi az az összeg, amit tudnánk neki adni? 
 
Mohos Attila képviselő: Hova kerül ez a pénz? A rendőrség számlájára?  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Számlát hoz az önkormányzatnak.  
 
Mohos Attila képviselő: Javasolta, az egyik téli gumit vásárolják meg, ha 15.000,- Ft-ba 
kerül.  
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Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, aki a körzeti megbízott gépjármű 15.000,- Ft-os 
támogatásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

meghozta az alábbi  

 

 

   114/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
 
   Kapolcs község önkormányzata képviselőtestülete a körzeti megbízott  

szolgálati gépjármű fenntartását 15.000,- Ft-tal támogatja.  
A támogatás összege az önkormányzat költségvetésében biztosítva van. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse. 
 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
c.)Nagy Kálmán ingatlan ügye 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Nagy Kálmán kérelmét. Kérelmező eladta 
szóban az ingatlanát, az illető szeretne építkezni, de nem kap építési engedélyt, mivel 
rendezetlen területi viszonyok vannak az úttal kapcsolatban, így nem beépíthető a telek. Az út 
területrendezését az Építési Szabályzat módosításával lehet megoldani. Ez viszont milliós 
költség.  
Kérte, hogy a területrendezést válasszák szét az útrendezéstől. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Ez a terület nem lakótelek, műút nem vezet oda. Az évek során 
úgy alakultak ki a területviszonyok, hogy az út területe beleesett a szomszédoknak a telkébe. 
Óriási rombolást kéne ahhoz véghezvinni, ha az utat az eredeti állapotába akarjuk 
visszaállítani. Két megoldás van: Vagy eredeti állapotába állítjuk vissza, - ahogy eredetileg 
volt -, vagy pedig Építési Szabályzatot kell módosítani. Ez nagyon sokba kerül. A Nemzeti 
Közlekedési Hatóság hozzájárult ahhoz, hogy ott csak egy 10 méter szélességű utat kellene 
kiépíteni, és e szerint a Rendezési Tervet módosítani kell.  
 
Orsós János képviselő: Az önkormányzat anyagi helyzete nem engedi ezt meg.  
 
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

meghozta az alábbi: 

 

    
          115/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 

 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Nagy 
Kálmán  ajkai lakos kérelmét nem támogatja, mivel a 
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telekalakítás nem szétválasztható a területrendezéstől. Az ezzel 
kapcsolatos költség az önkormányzat költségvetésében egyelőre 
nem biztosított. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt 
értesítse. 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
d.) Orvosi rendelő felújításával kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a kapolcsi orvosi rendelő 
felújításával kapcsolatos pályázatnál a VÁTI Nonprofit Kft. elfogadta a hiánypótlást. Braille-
írással oda lettek illesztetve a feliratok, a kapaszkodó helyre lett állítva. Felmerült a 
használatbavételi engedély ügye, ugyanis, amíg ideiglenes működési engedély van, addig nem 
adják meg a 6,4 millió forintot. Terveztetni kell az orvosi rendelő összes tervét, be kellett adni 
az Építési Osztályra egy új tervet, amiért már kifizettük a 35.000,- Ft-ot. A működési 
engedély ideiglenes pillanatnyilag, de a VÁTI csak akkor fizet, ha végleges működési 
engedélyt kapunk. A pályázat „bővítés” címén ment el, a megvalósítás úgy lett, hogy 
„felújítás”. Meg kellett kérni a szakhatósági állásfoglalást, ami újra pénzbe került. A parkolót 
meg kell csinálni, különben nem kapjuk meg a végleges műszaki engedélyt.  
Ismertette a mai nap folyamán érkezett levelet a VÁTI-tól.  
 
Orsós János képviselő: A pályázatnak a rendelőhöz volt köze, nem az orvos-lakáshoz.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Ha az lett volna nyilatkozva az újságcikkben, hogy a 
szolgálati lakás társadalmi munkája, és nem az orvos-lakás társadalmi munkája, akkor nem 
lett volna probléma.  
 
Mohos Attila képviselő: Ha nem a rendelő megvalósulásához kellett a társadalmi munka, 
akkor azt mondják, hogy a hozzájárulás annyival kevesebb.  
Ha helyszíni bejáráson voltak, márpedig voltak, akkor látniuk kellett, hogy az orvosi rendelő 
és a szolgálati lakás két különböző dolog.  
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszi. 
 
 
 
e.) Tájékoztató az önkormányzat áram elszámolásáról 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy megkapták az éves áramelszámolást, az 
idei évben 500 ezer forinttal kell többet fizetni.  
 
Mohos Attila képviselő: A Művészeti Napok alatt sok volt a fogyasztás, hiszen minden 
helyiségben kellett világítani.  
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Márvány Gyuláné polgármester: Mindenképpen át kell gondolni és be kell menni az E-ON-
hoz. Elmondta, hogy ehhez szervesen kapcsolódik a posta gázellátása. Ott van a kozmetika és 
az ifjúsági klub is, ám Pajerné nevén van a gázóra. Ő viszont augusztus elején már felmondta 
a bérleményt, így érthető módon nem akarja tovább fizetni.  
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszi. 

 

 
f.) Szilárd hulladék szállítással kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a mai kistérségi ülésen 
elhangzott, hogy egységesen azt fogják kérni, hogy 2011. január 1-től a lakossággal fog a 
szolgáltató szerződést kötni és az elvitt szemét után fizeti a szemétszállítási díjat. A szemét 
mennyiségét csökkenteni kell, lehetőleg a szerves hulladékot nem kellene belehelyezni a 
kukába, ezt a lakossággal tudatosítani kell, szerves hulladékot lehetőleg komposztálni kellene. 
Van olyan terv is, hogy vonalkódot helyeznek el a kukán, vagy kisebb méretű kuka lenne, 
esetlegesen ha a komposztálás megoldott, kéthetente szállítanák a szemetet. Nem mindenkinél 
gyűlik össze azonos mennyiségű szemét. Kistérségi szinten egységes irányelveket  próbálunk 
elérni a szilárdhulladék elszállításával kapcsolatban.   
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszi. 

 

 
g.) Közhasznú foglalkoztatásban történt változásról tájékoztató 

Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Jövő évben átalakul az egész közhasznú foglalkoztatás 
rendszere. Nem fogják valószínűleg az önkormányzatoktól elvárni, hogy minden RÁT-ost 
foglalkoztatni kell. Eddig azok a személyek, akik kapták tőlünk ezt a 28.500,- Ft-ot, azokat 3 
hónapig foglalkoztatni kellett. Ez körülbelül 20 embert érintett.  
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát arra vonatkozólag, hogy akiket felveszünk 
közhasznú munkára, miként lehet hatni, hogy el is végezzék a munkájukat. Nem egyszer volt 
ilyen, hogy azt mondták, hogy nem mennek ki az utcára dolgozni.  
 
Orsós János képviselő: Véleménye szerint egy felügyelő lenne szükséges, személy szerint 
Mohos Attila falugondnokra gondolt, mivel ő nap mint nap a faluban van, sokszor találkozik 
velük, így ellenőrizni tudja a munkájukat.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy az a dolgozó, aki idejön, lesz munkaköri leírása, 
a feladata meg lesz határozva, hogy mit fog csinálni. Ha a Szociális Törvényt nézzük, és a 
törvény azt mondja, hogy aki visszautasítja, vagy nem veszi fel a munkát, az 36 hónapra 
kikerül ebből az ellátásból. Viszont erre a 36 hónapra nem adhatnak más segítséget sem neki.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy jövő évtől nem leszünk kötelezve erre a 
három hónapos munkára, valószínűleg nem fogják az önkormányzatokra ráróni ezt a terhet. A 
másik dolog, hogy nemcsak az önkormányzatok foglalkoztathatják a segélyeseket, hanem 
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vállalkozók is. Ezenkívül akkor kaphat valaki segélyt, ha legalább 1 hónap munkaviszonyt 
igazol az illető. Szigorúbban fogják a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartást ellenőrizni.  
 
  

A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszi. 

 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testületi ülést 18.20 órakor bezárta és az 
elkövetkező napirendi pontokra való tekintettel zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

K. m. f. t. 
 
 
 
 
 
 

 
Márvány Gyuláné       Vizeli Zoltánné 
  polgármester            körjegyző   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


