
Önkormányzat Kapolcs 
 
 
Száma: 91-19/2010.  
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. december 29-én 15.00  
               órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
   8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 
 
Jelen vannak:  Márvány Gyuláné  polgármester 
   Tóth Attila   alpolgármester 
   Mohos Attila   képviselő 
   Orsós János   képviselő 
   Szabó István   képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen: 
 
   Vizeli Zoltánné  körjegyző 
 
Lakosság részéről megjelent: 
 
   2 fő 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Czippné Miklós Andrea ktv. 
 
 
 

I. NAPIREND ELŐTT 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős 
önkormányzati képviselőtestületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. A rendkívüli 
ülést megnyitotta. 
Kérte a Képviselőket, aki az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal  
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 

Képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, külön határozathozatal 

nélkül elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontot. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete települési szilárdhulladék begyűjtés 
és elszállítási díjáról szóló rendelet 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester  
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőkkel a Remondis Kft. levelét. 
Elmondta, hogy a 127 portából 33 egyedülálló tulajdonos van, akiknek nehézséget okoz a 
szemétdíj kifizetése. Megbeszélést folytattak a másik két község polgármestereivel és arra a 
megállapodásra jutottak, hogy a Remondis Kft. térjen át súlyalapú számlázásra, de ez 
valószínűleg 2012-ben fog megvalósulni.   
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy elmúlt év októberétől annak a rendszernek kéne 
működnie, hogy a Remondis Kft. szedi be a szemétszállítási díjat, ők azonban még nem 
készültek fel erre, így 2011. április 30-ig még az önkormányzat fogja beszedni a díjat. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 

 
 
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, hogy a községben évek óta nem volt lomtalanítás. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy ebben az összegben benne van a lomtalanítás 
talán 3 évvel ezelőtt volt lomtalanítás Kapolcson.   
 
Mohos Attila képviselő: Egy 4 fős háztartás nem igényelhet 60 literes szeméttároló edényt? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Májustól lesz ilyen szabályzat, ahol a szolgáltatónál lehet 
kérvényezni a kuka méretét.  
 
Orsós János képviselő: Kérdezte, a havi 1.000,- Ft megmarad-e?  
 
Tóth Attila alpolgármester: Ha májusban sem indul be ez a dolog, akkor is az önkormányzat 
felé kell fizetni? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Az erről szóló megállapodás szerint májustól a szolgáltatóhoz 
kell fizetni. A most megállapított díj ettől nem változik. 
 
Szabó István képviselő: Kérdezte, hogy a kommunális adó nem fog-e csökkenni? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a kommunális adó évek óta eddig sem 
fedezte a szemétszállítást. Az 1.000,- Ft nem marad meg, helyette a rendeletben elfogadott 
lesz. 
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Tóth Attila alpolgármester: A Remondis Kft azt mondja, hogy 3 kukásautó jön ki, közben 
csak egy autó szállítja el a szemetet. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, aki elfogadja a szemétszállításról 
szóló rendeletet, kézfeltartással szavazzon. 
 
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 
 

7/2010. (XII. 30.) számú önkormányzati   r e n d e l e t e t 
 
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról. 
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 

 
 
 
 

III. NAPIREND 
Vegyes, akutális ügyek 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
a./ Ügyrendi Bizottság létrehozása 
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy előző testületi ülésen létrehozták az 
Ügyrendi Bizottságot, melynek tagjait ezen testületi ülésen kell megválasztani. Javasolta 
Mohos Attila, Szabó István és Nyári Jenő kapolcsi lakosokat a bizottság tagjainak. A 
bizottság elnökének Mohos Attila képviselőt javasolta. 
 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

    136/2010. (XII. 30.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
     

  Kapolcs község Önkormányzata a Falufejlesztő és Ügyrendi  
Bizottság  

elnökének: Mohos Attila képviselőt, 
tagjainak: Szabó István képviselőt, 

                                 Nyári Jenő CKÖ elnök-helyettesét 
 
választja meg.  
 
 

 
BEJELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK 
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Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a VÁTI az orvosi 
rendelő pályázatával kapcsolatosan elfogadta a hiánypótlást. Az újságcikk nyilatkozat miatt 
újra lejöttek ellenőrizni. Lejár a bankkal kötött hitelszerződésünk, ezzel kapcsolatban holnapi 
nap során kerül sor az egy hónapos hosszabbítás aláírására.  
Orvosi eszközbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy volt lehetőség pályázatra, ahol 
szerencsétlen módon el lett fogadva az, amelyik összegileg legmegfelelőbb volt, viszont nem 
volt benne a beüzemelés díja. Ez egy 80 e/Ft-os összeg, melyet a doktor úr kifizetett, ő most 
kéri ezt a pénzt.  
Közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy van egy lehetőség, mely szerint 1/3 lenne az 
áramfogyasztás, ám a kivitelezésről nincs szó. Ez a lehetőség utófinanszírozású. 
Elmondta, hogy a sárféi tulajdonosok sérelmezték, a 10.000,- Ft-os kommunális adót, 5.000,- 
Ft-ot tartanának elfogadhatónak, valamint a falu végére szeretnének konténert. 
 
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy más külterületről nem jelezték-e ugyanezt a 
problémát?  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Nem jelezték. A külterület mindenkire vonatkozik. 
 
Orsós János képviselő: Az önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy szórja a pénzt, lehet 
nemet is mondani.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy Göntér Lilla vállalkozó is visszaadta a 
bérleményét 2010. december 31-el, így a helyiség most az Ifjúsági Klubé, de ott a fűtést meg 
kell oldani, mert ott a vizesblokk nehogy lefagyjon. 
Elmondta, a hótolást Nagy Gyula kapolcsi lakos végezte, háromszor takarította el a havat, 
plusz még a temetőnél is kellett komolyabb munkát végeznie, ez 22.000,- Ft-ba került.  
Elmondta, volt a Magyar Államkincstár részéről egy ellenőrzés az óvodai étkezéssel 
kapcsolatban, ahol a 2007-2008-2009-es éveket nézték, sajnálatos módon 174.000,- Ft 
visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, ennek egy része kamat is. Jegyző Asszony 
megtette a szükséges lépéseket, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. 
 
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, miből adódott a visszafizetési kötelezettség? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a nyáron történt az ellenőrzés. Elsősorban az 
óvodai étkezést ellenőrizték. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők az 
étkezésben is kedvezményben részesülnek. A határozatok érvényességét és a beszedett díjakat 
ellenőrizték. A visszafizetési kötelezettség úgy jött ki, amikor az étkezési térítési díjakat 
szedték, azoktól is kedvezményes díjat szedtek, akiknek már lejárt a határozatuk 
érvényessége. Ezt az óvodában is figyelni kell, hogy mikor jár le az egy év, meg a szülőnek is 
figyelnie kell. Mi az ügyészségtől megrovást kaptunk tavalyi évben, amiért felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy a kapott kedvezményre jogosító határidő lejárt.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy voltak itt pályázatírók, hogy megjelent a 
Testvértelepülési pályázat, amire január 15-ig várnák az értesítést, hogy elfogadjuk-e vagy 
nem. 5-10 ezer eurós támogatást lehet vele nyerni. A pályázatban benne van az ő díjazásuk is. 
Testvértelepülési szerződést kell írni hozzá az ottani önkormányzattal. Kérte a képviselőket, 
aki a pályázatíró cég elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

meghozta a következő: 
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           137/2010. (XII. 30.) számú képviselőtestületi   h a t á r o z a t o t 

 
    Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a  

Települési testvérkapcsolatok kiépítése és működtetése céljára 
pályázni kíván az önkormányzatok számára kiírt „Testvérvárosi 

Találkozók Pályázata” című közvetlen brüsszeli pályázatra. A 
pályázat elkészítésével, benyújtásával, projektmendzseri 
feladatok ellátásával az INVENTIO Consulting (Budapest, 
Krisztina krt. 99.) Kereskedelmi és szolgáltató Kft-t bízza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére, aláírására, valamint a bonyolítás során jelentkező 
feladatok ellátására. 
 

    Határidő: 2011. január 31. 
    Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Mohos Attila képviselő: Erdőtervvel kapcsolatban kérdezte, hogy mikor lehet termelni? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy ki van már jelölve, csak sajnálatos módon 
rossz szám lett beírva az engedélybe a helyrajzi szám helyett, ezért újra be kellett nyújtani a 
termelési igényt. 
 
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy a „Kapolcs Jövőjéért” Alapítványnál lehet-e 
egyezkedni, mivel a VÁTI által utalt pénz odamegy. Ez alatt pályázati önerőnkénti 
szerepeltetést gondol.  
 
Tóth Attila alpolgármester: El kell kezdeni működtetni az Alapítványt. Újra kell gondolni a 
Kuratóriumot. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, következő ülésre meghívják az alapítvány 
elnökét, az önkormányzat jelöljön ki kuratóriumi tagokat.  
  
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, szilveszterre van-e valami programtervezet? 
 
Tóth Attila polgármester: Elmondta, az emberek várják a tüzijátékot, ez egy szimbolikus 
dolog, amit meg kell csinálni. Forraltborral együtt az egészet 50-60 e/Ft-ból ki lehetne hozni. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Megköszönte a képviselők munkáját, mivel több kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, a rendkívüli képviselőtestületi ülést bezárta, és a további 
napirendi pontokra való tekintettel az ülés hátralévő részében zárt ülést rendelt el. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 

Márvány Gyuláné       Vizeli Zoltánné 
   polgármester                      körjegyző 


