Önkormányzat
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Száma: 47-6/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. április 13-án 17.00 órai
kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
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Márvány Gyuláné
Tóth Attila
Mohos Attila
Szabó István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

Igazoltan távol:
Orsós János

képviselő

Lakosság részéről megjelent:
1 fő
Jegyzőkönyvvezető:
Czippné Miklós Andrea ktv.
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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.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a napirend tárgyalása előtt
hallgassák meg Varga Csaba kapolcsi lakos ajánlatát.
Varga Csaba kapolcsi lakos: Köszöntötte a képviselőtestületet és elmondta tájékoztatóját a
Get Energy Kft-vel kapcsolatban.
Márvány Gyuláné polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte a képviselőket, hogy
az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – külön
határozathozatal nélkül – egyhangúlag elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

II.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Kapolcs község Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodása zárszámadási
rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy előzetesen írásban
megkapták Kapolcs község Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodása
zárszámadási rendeletéről szóló előterjesztést.
Kérte, akinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el:
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, mi a különbség a felhalmozási hitelállomány és a
működési hitelállomány között?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy az önkormányzat két hitelszerződést
kötött a számlavezető pénzintézettel. Van egy hitelszerződés, ami konkrétan 7 millió forint
igénybevételét tartalmazta az önkormányzati orvosi rendelő felújításához. Működési
hitelünkhöz egy 5 milliós keretszerződést kötöttünk, ami azt jelenti, hogy mindig minden
hónapban igény szerint használunk el belőle. Van, amelyik hónapban kimeríthetjük az 5
milliót és azt mondhatjuk, hogy 5 millió a működési hitelállományunk, és van olyan hónap,
amikor csak 2 és felet, vagy másfelet tudunk felhasználni. Tehát két szerződésről van szó.
Befejeztük az orvosi rendelőt, erre volt 7 millió forint felhalmozási hitelünk. Ebből
visszafizettünk 2010. évben 4 millió forintot és 2011. évben, amikor elszámoltunk a
pályázattal, visszafizettük a fennmaradó 3 millió forintot, így 2011. február végére
felhalmozási hitelszámlánk lezárásra került. Az Alapítványtól kaptunk az orvosi rendelőhöz
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3,1 millió forint kölcsönt, ami december 31-én is fennállt, és a jelen pillanatban is fennáll.
Működési hitelkeretünk 5 millió forint, amiből 2010. december 31-én 3,396 e/Ft működési
hitelállománnyal zárult. Rendeletünkbe ezért beleírtuk a 3.396 e/Ft-os működési
hitelállományt, valamint a 6,1 milliós felhalmozási hitelállományt 2010. december 31-i
állapotnak megfelelően.
Márvány Gyuláné polgármester: Ha az alapítványnak a 3,1 milliót vissza akarjuk adni?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Egyelőre nem tudjuk visszaadni, mert 5 millió forintos
a hitelkeretünk, ki van merítve 2,5 millió a mai nappal. 2,5 millió áll rendelkezésünkre, az 5
milliós keretből, hogy visszaadjuk az Alapítvány pénzét. Az alapítványnak 3 millió kell, tehát
vagy bővítjük a hitelkeretünket, ami egyébként javaslat is. Szükséges lenne egy
kompromisszum, meg kell nézni, milyen végleges dátum van a kölcsönszerződésben, hogy
mikor kell ezt az önkormányzatnak visszaadni, volt-e határidő. Amennyiben nem volt
határidő, ez plusz kiadás lenne az önkormányzat részéről kamatok tekintetében.
Tóth Attila alpolgármester: Az Alapítvány az önkormányzat alapítványa, arra használja a
pénzét, amire akarja. Ha akarja, működésre, ha akarja, fejlesztésre. Itt arról van szó, hogy ezt
a pénzt felhasználtuk működésre.
Szabó István képviselő: Kérdezte, hogy mi az önkormányzat vagyona?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy az önkormányzat vagyona a 6. számú
mellékletben, a mérlegben található. Van egy 30 ezer forintos részesedésünk, melyet a
gázberuházás alkalmával szereztünk. Itt találhatóak a tartósan adott kölcsönök, ezek a
lakástámogatások.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, mik a kilátások az ÖNHIKI-pályázattal kapcsolatban?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, most készíti a pályázatot, mely jelen
pillanatban 12 millió forintra ad igénybevételi lehetőséget.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy a Víziközmű Társulattól számíthat-e az
önkormányzat valamennyi pénzre?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy lesz elosztandó pénz, az összegről
most nem tud beszélni, de ennek a pénznek elkülönített számlára kell kerülnie, mivel nem
olvadhat be az önkormányzat eszközei közé és a vagyonába. A testületek fogják eldönteni,
hogy ezt a pénzt mire kívánják fordítani. Le van szabályozva, mire lehet költeni.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a Képviselőtestületet, amennyiben elfogadják az
önkormányzat a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással
jelezze.
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag megalkotta az alábbi:

4/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati r e n d e l e t é t
a Kapolcs önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról.

2.) ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy az ÖNHIKI pályázat benyújtásához a
képviselőtestületnek szükséges határozatot hoznia. Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal,
hogy beadjuk a pályázatot, kézfeltartással szavazzon.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hozzászólás nélkül
meghozta a következő
21/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t á t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.

b.) települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1jén 1000 fő alatti, és a Taliándörögd székhelyű
körjegyzőséghez tartozik.
a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött
és 2011. évben ilyen jogcímen 3400 forint összegű bevételt
tervez.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy
módosított költségvetési rendeletét 12 154 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
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IV.
V.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben
nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
a.) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra nem kötelezett.

3.) Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete települési szilárd
hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 7/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
módosítása
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a szilárdhulladék-begyűjtés elszállításáról
és díjáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy Vigántpetend önkormányzatának a
Kormányhivatal küldött egy levelet, melyben sérelmezték, hogy nem tettünk eleget az
esélyegyenlőségnek, mivel csak 120 literes edényre állapítottunk meg díjat. Ezzel nem
biztosítottuk a választás lehetőségét a lakosoknak. Pillanatnyilag nálunk csak 120 literes
kukák vannak, de 60-80 literes kukákra lebontva meg kell állapítani a térítési díjat és így a
rendeletünk melléklete ennek megfelelően módosult. Ezt a díjat áfa nélkül is meg kell
állapítani és áfával is a havi és az éves díjat. Ez egy törvényességi észrevétel volt. Mivel
Kapolcs községben is ugyanaz a rendelet szövege, így módosításra van szükség.
Mohos Attila képviselő: És a megvalósítása?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, úgy fog működni, hogy be kell menni Tapolcára a
Remondis Kft-hez és az állampolgárnak kell közölnie, hogy őneki 60 literes kukára van
igénye, akkor ennek megfelelően fogják neki a térítési díjat megállapítani.
Mohos Attila képviselő: Azt kellene megvalósítani, hogy kijöjjön tőlük egy ügyintéző 1-2
órára, ha valakinek ilyen gondja van, akkor ne Tapolcára kelljen neki bemenni.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Aki nem tartózkodik állandóan a településen, jelzi a Remondis
Kft-nek, hogy nyaralóként egy évben egy hónapot van itt, mi ezt leigazoljuk neki, hogy ezt
valóban nem állandó lakóhelyként használja, innentől kezdve csak az alapdíjat kell neki
fizetnie.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a Képviselőket, aki a rendeletmódosítással egyetért,
az kézfeltartással jelezze.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangúlag megalkotta az alábbi:
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5/2011. (IV. 22. ) számú önkormányzati r e n d e l e t e t
A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás
díjáról szóló 7/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
módosításáról

4.) „Kapolcs Jövőjéért” Alapítvány működtetése
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte Farkas Györgyöt, mint a „Kapolcs Jövőjéért”
Alapítvány elnökét. Elmondta, hogy a „Kapolcs Jövőjéért” Alapítványt 1992-ben hozták létre,
addig kétszer lett módosítva az alapszabály. 1992 óta nem történt változás a kuratóriumi tagok
személyében. Erre most azért lenne szükség, mert a tagok megöregedtek, elköltöztek, volt, aki
lemondott. Ezenkívül ott van az alapítványnak a vagyona, ami pillanatnyilag a 3,1 millió
forintból és némi készpénzből áll. Átadja a szót Molnár Lászlónénak.
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Tavaly az orvosi rendelőhöz írtunk egy
kölcsönszerződést. Ennek értelmében az önkormányzat még mindig tartozik ezzel a 3,1
millióval, amit még nem fizettünk vissza az alapítványnak. Nem azt jelenti, hogy nem akarjuk
visszafizetni, csak van egy működési hitelünk, ami gyakorlatilag részben az orvosi rendelő
miatt is képződött. Kérjük, még hadd maradjon az önkormányzatnál mindaddig, amíg
bevételeinket tervezzük.
Farkas György „Kapolcs Jövőjéért” Alapítvány elnöke: Elmondta, hogy ő, mint az
Alapítvány elnöke nem fog ebben egyedül dönteni, össze kell hívni a kuratóriumot, ami
egyébként is szükséges a tisztújítások miatt. Személy szerint nem ért egyet vele, de mivel az
Alapítványt az önkormányzat hozta létre, így azt mondja, hogy igen. Mi ezt a pénzt
kölcsönadtuk az orvosi rendelő felújítására abból a célból, hogy ne kelljen hitelt felvenni az
önkormányzatnak, mivel az alapítványon van ez a pénz.
Szeretné, ha visszakerülne ez a pénz az Alapítvány számlájára. Ha az önkormányzat vagy a
kuratórium úgy dönt, hogy ez a pénz továbbra is forogjon, akkor el kell mondani azoknak,
akik megkérdezik, hogy hol van ez a pénz.
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Ez a pénz itt van az önkormányzatnál és nincs máshol.
Ha az alapítvány azt kéri, hogy tegyük vissza, akkor visszatesszük a pénzt az alapítvány
számlájára.
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy fontos a tagok megújítása az
alapítványban, mert az állam folyamatosan fogja ellenőrizni ezeket a szerveket. Az
alapszabályban az van benne, hogy az alapítvány szükségszerűen ülésezik, de ezt minden
évben meg kell tenni. Javasolta, hogy Horváthné Papp Katalin körjegyzőségi dolgozót a
kuratórium bízza meg könyvelési és lejelentési dolgokkal. Már több név is szóba került a
kuratórium tagjait illetően (Ódor Dezső, Dezső Eszter, Tanai Erika)
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Vizeli Zoltánné körjegyző: Az önkormányzatnak most az a dolga, hogy megújítsa az
Alapítványt. A kuratóriumot újonnan kinevezi. Beszámolót kell elkészíteni, melyet az
önkormányzat felé kell benyújtani. Ha a testület úgy dönt, hogy új kuratóriumot állít fel és
kijelöli annak a tagjait, akkor a régi kuratóriumnak már nincsen döntési joga.
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a Leaderben vannak olyan pályázatok,
melyeket célszerű lenne, hogy ne az önkormányzat pályázza meg, hanem egy civil szervezet,
jelen esetben az alapítvány. A tűzoltószertár felújítására célszerű lenne egy ilyen pályázatot
benyújtani.
Farkas György „Kapolcs Jövőjéért” Alapítvány elnöke: Elmondta, hogy beszélt a
„Kapolcsi Kapocs” Ifjúsági Egyesület vezetőjével a falu nevezetességeinek feltárásával
kapcsolatban. Ehhez az Alapítvány anyagi segítséget is adhatna. Ezért is szeretném, hogy az
alapítvány számláján legyen pénz. Ezt a pénzt arra szeretnénk használni, ami az alapító
okiratban van, van benne elég tág kör. Ha nincs ott az alapítvány számláján, nem tudunk
belőle használni.
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, mindenkit meg fognak kérdezni levélben,
írásban, és ha ez meglesz, visszatérnek rá később. Megköszönte Farkas György részvételét.
Farkas György Alapítvány elnöke: Megköszönte a meghívást és az ülésről távozott.
5.) Működési célú folyószámla-hitel meghosszabbitása
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy kéréssel kell fordulnunk a számlavezető
pénzintézet felé, hogy a folyószámla keret összegét 6,5 millióra emelje és időtartamát 2012.
április 27-ig hosszabbítsák meg.
Ehhez szükséges a képviselőtestületi határozat.
Képviselőtestület hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag meghozta az alábbi:

22/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy
folyószámla hitelkeretének meghosszabbítását kéri 2012. április 27-ig.
A megjelölt hitelkeret nagysága 6,5 millió Ft, azaz Hatmillióötszázezer forint.
A Nagyvázsonyi Kinizsi Bank Zrt. kötendő hitelszerződés
biztosítékaként hozzájárul, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező
Kapolcs, Kossuth L. u. 90. számú, 134. hrsz.ú lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű forgalomképes ingatlanra a megjelölt
hitelkeret összegéig jelzálog-terhelés rávezetésre kerüljön.

8

Megbízza a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy a hitel
hosszabbításáról gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye
meg a hitelkeret növelése érdekében.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Vizeli Zoltánné körjegyző

6.) Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy az Éves Közbeszerzési Tervet előzetesen
írásban megkapták, kérte, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van,
az tegye meg.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy április 15-ig meg kell hozni minden
önkormányzatnak az éves Közbeszerzési Tervet, melyet év közben bármikor lehet
módosítani.
Képviselőtestület hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag meghozta az alábbi:
23/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete az éves
közbeszerzési tervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

7.) Képviselőtestület 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a képviselők a 2011. évi munkatervet
előzetesen írásban megkapták, kérte kérdésüket, hozzászólásukat.
Képviselőtestület hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag meghozta az alábbi:
24/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi
munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
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III. NAPIREND UTÁN
Aktuális, vegyes ügyek tárgyalása
a.) Közös Fenntartású Óvoda zárvatartása tavaszi szünet idejére
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a Közös Fenntartású Óvoda
kérelméről, mely szerint 2011. április 18-tól április 22-ig, a tavaszi szünet idejére kérnék az
óvoda zárvatartását, mivel a szülők az óvodai ellátást nem igényelték erre az időszakra.
A javaslathoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

25/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös
Fenntartású Óvoda kérelmét elfogadta, 2011. április 18-tól
április 22-ig, a tavaszi szünet idejére a zárvatartást engedélyezi.

b.) Kocsor Julianna taliándörögdi lakos táblaelhelyezési kérelme
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőkkel Gyevnárné Kocsor Julianna
taliándörögdi lakos, mint a Napfény kemping vezetője kérelmét, mely szerint 2 db
Kapolcson község belterületén reklámfelületet hordozó táblát a falutábla előtt szeretne
elhelyezni.
Vizeli Zoltánné körjegyző: A tábla elhelyezéséért közterület díjat kell fizetni.
Mohos Attila képviselő: Látni kellene, milyen a tábla.
Tóth Attila alpolgármester: Válaszoljuk meg neki, hogy látni szeretnénk a táblát.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő:

10

26/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Kocsor
Julianna kérelmével kapcsolatban kéri, hogy Kapolcs
belterületén 2 db reklámfelületet hordozó tábla bemutatását a
képviselőtestület felé tegye meg.

c.) Szolgálati lakás ügy
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy a korábbi testületi ülésen
elhangzottaknak megfelelően – 2009. évi illetve 2010. évi bérleti díj elmaradás okán – néhai
Dezső Sándor volt polgármester örököseivel a bérleti szerződés felmondása írásban
megtörtént. A szolgálati lakás rövid határidőn belüli kiürítésére kérte őket, tekintettel arra,
hogy az önkormányzat az épületet továbbra is hasznosítani kívánja. Elmondta, hogy a volt
polgármester szolgálati lakásából megkezdődött a kipakolás, ettől függetlenül fel kell őket
szólítani, mivel egy kapolcsi lakos szeretné kibérelni, akinek 3 gyereke van. Az Egylet is
szeretné a művészeti napok idejére bérbe venni. Kérte a képviselőtestületet, döntsenek.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
27/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Kapolcs, Kossuth u. 90. szám
alatti ingatlannal kapcsolatosan megerősíti korábbi döntését,
miszerint a megjelölt ingatlant értékesíteni nem kívánja. Az
ingatlan korábbi bérlője, néhai Dezső Sándor örökösei felé a
bérleti szerződés felbontását írásban közölte és kérte a
lakóingatlan kiürítését. Az ingatlant az önkormányzat továbbra
is önkormányzati bérlakásként kívánja hasznosítani. Ezért
ismételten felkéri a korábbi bérlőt annak kiürítésére és átadására.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő : Azonnal
Felelős : Márvány Gyuláné polgármester
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d.) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet közterülethasználat kérelme
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi
Egylet kérelmét.
Képviselőtestület kérdés, hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag meghozta az alábbi:
28/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete támogatja a
Művészetek Völgye fesztivál 2011. július 22. és július 31.
közötti megrendezését.
Képviselőtestület ingyenesen biztosítja a közterületek
használatát.
Képviselőtestület a fesztivál időpontját megelőző és az azt
követő időpontokban – 2011. július 10. és 2011. augusztus 10.
között – semmilyen hasonló rendezvénynek nem ad helyet,
illetve ennek felmerülése esetén előzetesen konzultál a fesztivál
vezetőivel és azok véleményét magára nézve kötelezőnek
fogadja el.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a fesztivál
igazgatóját értesítse.
Felelős: Vizeli Zoltánné körjegyző
Határidő: 2011. május 11.

e.) Önkormányzati telkek árának csökkentése
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy korábban is vitatta a testület az
önkormányzati telkek árát, a mai ingatlanviszonyok között elég magas a mostani ár. Az
önkormányzatnak nincs haszna abból, hogy csak üresen állnak és nem vásárolja meg senki.
Kérte a testületet, vitassák meg a telkek árának csökkentését.
Szabó István képviselő: Egyetértett a csökkentéssel, korábban is ezt képviselte, javasolta,
hogy 800,- Ft/m2 árat.
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Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta az alábbi:
29/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
felülvizsgálta az önkormányzati telkek korábban megállapított
eladási árát és az értékesíthetőség érdekében annak 800,- Ft/m2
összegben történő megállapítását határozza el.
Megbízza a polgármestert, hogy vételi szándék esetén az
érintetteket ennek megfelelően tájékoztassa.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester

f.) Szociális étkeztetés további működése
Márvány Gyuláné polgármester: Szociális ebéddel kapcsolatban átadta a szót Vizeli
Zoltánné körjegyzőnek.
Vizeli Zoltánné körjegyző: A kistérségen belül kötött Társulási Megállapodás alapján a
szociális étkeztetést is a társulás látja el. Elmondta, hogy a vonatkozó szabályoknak
megfelelően megszületett Ábrahámhegy község rendelete, melyet kistérségen belül nekünk is
el kell fogadni, és a továbbiakban e szerint kell a szociális étkeztetést biztosítani. 380,- Ft a
szociális ebéd, akinek egyáltalán nincs jövedelme, annak nem kell fizetni, akinek bármennyi
jövedelme van, annak 380,- Ft/ nap az étkezés. Az, hogy szociális étkezést kap valaki, az
rászorultság kérdése. A társulási tanács által elfogadott rendelet – véleménye szerint – nem
igazán teljesíti ezt a kitételt. További egyeztetések várhatók ebben a kérdésben.
g.) Lakáshitelek
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatatta a képviselőket, hogy Kapolcs községben
sok a kintlévőség lakáskölcsönök tekintetében.
Képviselőtestület külön határozathozatal nélkül a lakáshitel tartozások behajtásával egyetért,
felkéri a polgármestert ennek végrehajtására.
.
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Márvány Gyuláné polgármester: Az ifjúsági klub bérlésével kapcsolatban elmondta, hogy a
Művészeti Napok alatt, amennyiben vendéglátás vagy egyéb célra az önkormányzat kiadja a
helyiséget, annak a bevételét az Ifjúsági Klub kapja meg támogatásként.
Ismertette Lénárt László kapolcsi ingatlantulajdonos kérelmét, melyben kéri, hogy a telkét
tegyük bejárhatóvá, mert több köbméter föld a telkére lett tolva a csatornázási munkák miatt.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az ÁNTSZ részéről voltak itt ismét ellenőrizni a Védőnői
Szolgálatot, felírták újra a hiányosságokat. Külön mosdó, WC kialakítása, valamint laptop
beszerzése szükséges.
Javasolta, hogy a falugyűlés időpontja: 2011. április 29-én legyen.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testületi ülést 19.00 órakor bezárta.

K. m. f. t.

Márvány Gyuláné
polgármester

Vizeli Zoltánné
körjegyző

