
Önkormányzat Kapolcs 
 
 
Száma: 47-10/2011.  
 
 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön)  
               15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Faluház 
                         8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 
 
Jelen vannak: Márvány Gyuláné  polgármester 
                         Tóth Attila   alpolgármester 
                         Mohos Attila  képviselı 
                         Szabó István              képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen: 
 
  Vizeli Zoltánné            körjegyzı  
 
 
Távolmaradását elızetesen bejelentette: 
 
 
  Orsós János képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
  Czippné Miklós Andrea ktv. 
 
 

I. NAPIREND ELİTT 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fıs 
önkormányzati képviselıtestületbıl 4 fı jelen van, a képviselıtestület határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
Kérte, hogy az elızetesen kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokat fogadják el. 
 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hozzászólás nélkül 
egyhangúlag, külön határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1.) Engedélyes vízkár-elhárítási és polgári védelmi program elfogadása 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselıkkel az engedélyes vízkár-elhárítási 
és polgári védelmi programot. 
Elmondta, hogy Tapolcai Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozza ezt a dolgot, mely a 
belvíz és csapadékvíz elvezetésének tanulmánya.  
Kérte a képviselık kérdéseit, hozzászólásait a programmal kapcsolatban. 
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, ha valami katasztrófa történik a községben, kinek kell 
irányítani a dolgokat? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy katasztrófa esetén a polgármester irányít. 
Kérte a képviselıket, fogadják el. 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot és meghozta a következı: 
 
 
    33/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
     

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete az 
engedélyes vízkár-elhárítási és polgári védelmi programot a 
jegyzıkönyvhöz csatolt formában elfogadja. 

 
 
 

2.) Szennyvízkezelési Társulás Alapdokumentumának módosítása 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a Szennyvízkezelési Társulás 
Alapdokumentumának módosítása vált szükségessé. A Veszprém és Térsége 
Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsának különbözı 
alapdokumentumait – Szervezeti és Mőködési szabályzat, Alapító Okirat, Társulási 
Megállapodás – módosítása szükséges. A módosítások Kapolcs polgármesterének és 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterének személyében történt változás miatt, illetve a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal és Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnevezés miatt 
szükséges a módosítás.  
Az erre vonatkozó határozati javaslatokat a Társulási Tanács megküldte az 
önkormányzatoknak, melyeket javasolt a képviselıknek elfogadni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
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Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot és meghozta a következı: 
 
 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta a Veszprém és Térsége 
Szennyvízelezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2011. február 7-i 
ülésén a Társulás munkaszervezetének 2011. december 31. napjával való megszüntetésével 
kapcsolatos átszervezési és egyéb döntésekrıl szóló 3/2011. (II. 7.) és 4/2011. (II. 7.) Th. Sz. 
határozatait, melyekkel egyetért és azokat jóváhagyja, ennek megfelelıen a következı 
határozatot hozza: 
 
 

34/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t 
 
 

1. A SZMSZ III/3.1., IV/8.6. és IV/8.6.1. pontjában a „Projekt Irányító Szervezet” 
elnevezés „Projekt Végrehajtó Egység” elnevezésre, míg a IV/1.4., IV/3.3., IV/5.10., 
IV/8.12. és VI/1. pontjában a „Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 
Veszprémi Kirendeltsége” elnevezés „Veszprém Megyei Kormányhivatal” elnevezésre 
módosul. 

 

2. A SZMSZ IV./5.10.a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

a.) az elsı példány megırzésérıl a Tárulási Tanács elnöke gondoskodik a Társulás 
munkaszervezetének megszőnése után 

 

3. A SZMSZ IV/8.1.3 pontjának helyébe az alábbi szövegezés lép: 

„Az elnök tevékenységét 2011. december 31-ig a Projekt Végrehajtó Egység 
munkaszervezet segíti, amely ezzel az idıponttal megszőnik. Ezt követıen a Társulás 
szerveinek mőködése kapcsán felmerülı egyes operatív-elıkészítı-végrehajtó 
feladatokat – a Társulási Tanács döntésének és megbízásának megfelelıen – esetileg 
a gesztor önkormányzat vagy konkrét megbízott látja el.” 

A SZMSZ IV/5.3.1. pontjában és IV/8.6.4. pontjában a KvVM Fejlesztési Igazgatóság  
„Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságra” változik, a IV./8.6.5. pontból a 
„ruházati költségtérítés” juttatást törölni kell, míg ugyanezen pontban az étkezési 
hozzájárulás mértéke „6.000 Ft”-ra módosul.   

4. A SZMSZ IV. fejezete az alábbi IV./8.7. ponttal kiegészül: 

„7. A Projekt Végrehajtó Egység 2011. december 31. napjával megszőnik. 
A feladatkörébe tartozó feladatok esetenkénti ellátásáról a Társulási Tanács – a 
teendık felmerülésekor – egyedi döntésekkel gondoskodik. A IV./8.6. pontban 
foglaltak 2011. december 31. napjával hatályukat vesztik.” 
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5. A SZMSZ V. fejezete második bekezdésében a „részben önálló költségvetési szerv” 
kifejezés „önállóan mőködı-szerv”-re változik, míg az ötödik bekezdésében a „Projekt 
Végrehajtó Egység vezetıjének feladata” szövegrész kiegészül a következıkkel:  

„…feladata 2011. december 31-ig. Ezt követıen az igazolások kiadása illetve az 
utalványozás a Társulási Tanács elnökének hatáskörébe tartozik.” 

Ugyanezen fejezet hatodik bekezdésében az „APEH” elnevezés „NAV” 
elnevezésre változik. 

6. A SZMSZ 1. sz. mellékletében Kapolcs Község Önkormányzata képviselıjének nevét 
„Márvány Gyuláné polgármester” névre, Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata képviselıjét „Porga Gyula polgármester” névre módosítani kell. 

 
Megbízza a jegyzıt, hogy a testületi határozat kivonatát a megadott határidıig juttassa el az 
érintettek részére. 
 

Határidı: 2011. július 15. 
Felelıs: Vizeli Zoltánné körjegyzı  

 
- valamint 

 
 
 

35/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodását a következık szerint módosítja és 
elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás (TM) hatályos 
szövegének megállapítását. 

1. A TM III., IX. és XV. fejezetében az Áht. végrehajtására kiadott, az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet száma 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet-
re módosul. 

A társult önkormányzatokat képviselı polgármesterek közül a Kapolcsi Községi 
Önkormányzatnál a polgármester neve Márvány Gyuláné névre, Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatnál pedig Porga Gyula névre változik. 
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2. A TM IV. fejezete kiegészítendı az alábbi IV/2.5. ponttal: 

 „A Tagok kijelentik, hogy a Társulási Megállapodás 2010. március 31-i 
módosításakor elhatározott létesítmény-megvalósítások megtörténtek, az 1. és a 
2. ütemben egyaránt megvalósultak a tervezett célok. Ennek megfelelıen a 
Társulási Megállapodásnak ebbıl a fejezetébıl hatályon kívül helyezik a 
következı mondatot: „Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett 
munkálatok még nem kezdıdtek meg.” A TM 1. sz. mellékletét ki kell egészíteni 
további 3-4-5. sz. táblázattal, amely tartalmazza a beruházások tényleges 
megvalósulásának adatait és elszámolását.” 

 

 
    3. táblázat 
 

Önkormányzat 
 

Településen a 
beruházás 1. üteme 
után ténylegesen 

realizálódó 
beruházási összeg 

 (nettó EUR) 

 Beruházási 
arány  a 

beruházás 1. 
ütemének 

megvalósítása 
után (%) 

 1. Hegyesd 477 861,25   2,67  

 2. Kapolcs 1 060 254,65 5,93 

 3. Monostorapáti 2 926 900,17 16,38 

 4. Taliándörögd 1 762 113,37 9,86 

 5. Veszprém 8 715 616,58  48,77 

 6. Vigántpetend  597 326,56  3,34 

 7. Zirc 2 329 553,76   13,04 

Összesen: 17 869 626,34   100 
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4. táblázat    

 

Önkormányzat 
 

Településen a 
beruházás 2. üteme 
után ténylegesen 

realizálódó 
beruházási összeg 

 (nettó EUR) 

Beruházási 
arány  a 

beruházás 2. 
ütemének 

megvalósítása 
után (%) 

 1. Veszprém 9 474 576,78   83,99  

 2. Zirc 1 806 024,22      16,01 

Összesen:  11 280 601,00 100,0 

 
  

 

 

 

 

 

 

5. táblázat 
 

Önkormányzat 
 

Településen a 
beruházás 1. és 2.  

üteme után 
ténylegesen 
realizálódó 

beruházási összeg 
 (nettó EUR) 

 Beruházási 
arány  a 

beruházás 1. és  
2. ütemének 
megvalósítása 

után (%) 

 1. Hegyesd 477 861,25  1,64  

 2. Kapolcs 1 060 254,65 3,64 

 3. Monostorapáti 2 926 900,17 10,04 

 4. Taliándörögd 1 762 113,37 6,04 

 5. Veszprém 18 190 193,36 62,40 

 6. Vigántpetend 597 326,56  2,05 

 7. Zirc 4 135 577,98 14,19 

Összesen: 29 150 227,34 100 
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3. A TM V./1. pontjában a Zirc és Veszprém közötti költségarány 16,01-83,99% arányra 
módosítandó, míg a VII. fejezetében az 5. alpont kiegészítendı az alábbiakkal: 

„A Projekt Végrehajtó Egység 2011. december 31. napjával megszőnik.” 

Ugyanezen pontban a „Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Veszprémi 
Kirendeltsége” helyébe a „Veszprém Megyei Kormányhivatal” elnevezés lép. - 3 – 

 

4. A TM VII. fejezete az alábbiak szerint kiegészül VII/3 ponttal, a VII./1.3. pontban a 
Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága elnevezés Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság elnvezésre módosul. 

„VII/3. 

A Projekt Végrehajtó Egység 2011. december 31-ével történı megszőnése miatt 
a munkaszervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Társulási Tanács eseti 
döntései alapján az említett idıponttól a gesztor önkormányzat vagy konkrét 
megbízott látja el. A VII/2. pontban foglaltak 2011. december 31. napjával 
hatályukat vesztik.” 

 
Megbízza a jegyzıt, hogy a testületi határozat kivonatát a megadott határidıig juttassa el az 
érintettek részére. 
 
        Határidı: 2011. július 15. 
        Felelıs: Vizeli Zoltánné körjegyzı 
 

- valamint  
 
 

36/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 

A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás Alapító Okiratát a következık szerint módosítja és elrendeli a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat (AO) hatályos szövegének 
megállapítását. 

1. Az AO bevezetı és záró részében az alapító önkormányzatokat képviselı 
polgármesterek közül a Kapolcsi Községi Önkormányzatnál a polgármester neve 
Márvány Gyuláné névre, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatnál pedig 
Porga Gyula névre változik. 

Az AO 10. pontjának elsı mondata az alábbiakra változik: 

„A Társulás az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. 
rendelet alapján az elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv.” 
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2. Az AO 7. pontja az alábbiakra változik: 

„7. A Társulás 2011. december 31. napjáig foglalkoztatja a munkaszervezetében 
dolgozókat, mégpedig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
szerint, amely irányadó jogviszonyuk megszőnésére is. 

A Társulás munkaszervezete, a Projekt Végrehajtó Egység 2011. december 31. 
napjával megszőnik.” 

3. Az AO 11. pontjának második mondata hatályát veszti. 
 

Megbízza a jegyzıt, hogy a testületi határozat kivonatát a megadott határidıig juttassa el az 
érintettek részére. 

Határidı: 2011. július 15. 
        Felelıs: Vizeli Zoltánné körjegyzı 

 
 
 

3.) Törvényességi észrevétel miatt a Kapolcs község szociális rendeletének 
módosítása  

     Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıket, hogy törvényességi 
észrevétel miatt Kapolcs község szociális rendeletének módosítása vált szükségessé. 
Átadta a szót Vizeli Zoltánné körjegyzınek. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal az önkormányzat képviselıtestülete Szociális és 
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2011. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletet utólagosan felülvizsgálta és annak egyes szakaszaiban meghatározott és a 
testület által elfogadott meghatározásokkal kapcsolatban törvényességi felhívással élt. 
Pontosítani kellett a lakásfenntartási támogatást. A törvény módosulni fog 2011. 
szeptember 1-tıl, hatályos lesz az a része, amikor az egy fıre jutó jövedelem 250 %-ra 
fog emelkedni. Célszerő már most meghatározni ezt az összeget a rendeletben. A 
temetési segélynél észrevételezték még, hogy nem jelöltük meg a temetési költségek 
átlagos alapösszegét a településen. A méltányossági közgyógyellátásnál hiányolták, 
hogy a közgyógyellátásra való jogosultságot miként szabályozza az önkormányzat.  
Elmondta, hogy a hiányosságokat átvezette, kérte a képviselıket, fogadják el a szociális 
rendeletet a módosításokkal.  
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hozzászólás 
nélkül egyhangúlag, meghozta a következı: 
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37/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi   h a t á r o z a t o t 
 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi 
igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2011. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívásban megjelölt 
észrevételeket, javaslatokat megvitatta és tudomásul vette, azzal 
kapcsolatosan észrevételt nem kíván tenni. 
Megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Kormányhivatal felé a 
testület álláspontját jelezze. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 
              Vizeli Zoltánné körjegyzı 

 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hozzászólás nélkül 
meghozta az alábbi: 
 
 
   6/2011. (VII. 20.) számú önkormányzati  r e n d e l e t e t 

 
   az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és  

ellátásokról 
 
 
 

4.) Átfogó gyámügyi értékelés 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy az 1997. évi XXXI. Tv. 96. § (6) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 
értékelést készít, melyet a képviselıtestület elé kell terjeszteni. 
Kérte a képviselıket, az elızetesen kiküldött gyámügyi értékelést fogadják el. 
 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hozzászólás nélkül 
egyhangúlag meghozta a következı: 
 
 
   38/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete az Átfogó 
gyámügyi értékelést a jegyzıkönyvhöz csatolt formában elfogadja. 
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III. NAPIREND UTÁN 
Vegyes, aktuális ügyek 
a.) Piac létrehozása Kapolcs községben 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy Kapolcs községben szeretnének egy 
önkormányzat által létrehozott helyi piacot kialakítani az önkormányzat udvarán, de 
szükséges hozzá a képviselıtestület határozata. 
Kérte a képviselık kérdéseit, hozzászólásait. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 
 
Mohos Attila képviselı: Ez a „Mővészetek Völgye” rendezvény alatt lenne? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy nem, hanem heti rendszerességgel 
történne és a Mővészetek Völgye után kezdıdne. A feltételek adottak, szilárd burkolat, WC, 
parkolási lehetıség van.  
Kérte a képviselıket, aki a helyi piac létrehozásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
meghozta a következı:. 
 
 
 
    39/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi   h a t á r o z a t o t 
 
    Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete Kapolcs  

községben helyi piac létrehozásával egyetért. 
Megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a szükséges   
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidı: 2011. augusztus 31. 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 
              Vizeli Zoltánné körjegyzı 
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b.) Önkormányzati szolgálati lakás ügye 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester: 

 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy Dezsı Sándor volt 
polgármester házát a Mővészeti Napok alatt 10 fıs csapat szeretné kibérelni.   
Kérte a képviselıket, fogadják el. 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
meghozta a a következı: 
 
 
    40/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete az 
önkormányzat tulajdonát képezı Kapolcs, Kossuth u. 96. szám 
alatti szolgálati lakást 2011. július 22-2011. július 31. közötti 
idıszakra lehetıség szerint bérbeadja. 
A bérleti díj mértéke 2.000,- Ft/fı/nap. 
 
Megbízza a polgármestert a szerzıdés kötésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidı: 2011. július 20. 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıket, hogy Dezsı Sándor volt 
polgármester szolgálati lakásával kapcsolatban érkezett még egy bérleti kérelem. Javasolta, 
hogy ezt a kérelmet halasszák el a Mővészetek Völgye rendezvény sorozat utáni idıszakra. 
 
Képviselıtestület a javaslatot  kérdés, hozzászólás nélkül elfogadta 
 
 
 

c.) Parkoltatás „Mővészetek Völgye” rendezvény ideje alatt 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy az újságban 
meghirdetésre került, hogy az önkormányzati területeket parkoltatás céljára bérbe adná az 
önkormányzat. Két ajánlat érkezett, egyik 1,5 millió forint, melybıl szerzıdéskötéskor 300 
e/Ft-ot fizetne ki. 
A másik 100 e/Ft, amely konkrétan csak a Küházi területre (16/1. hrsz.) szólna. 
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Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, amikor az önkormányzat üzemeltette a parkolót, 
mennyi volt a bevétel? Kérdezte, az idén nem tudná-e az önkormányzat szervezni a parkolást? 
Kinek számolnak el a pénzzel a parkolóban dolgozók? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy bruttó 2,5 millió forint volt tavalyi évben. 
Meg tudná szervezni idén is az önkormányzat, ember kérdése az egész. A parkolókban 
dolgozó emberek az önkormányzat pénztárába számolnak el és megbízási díjért dolgoztak.  
Kérte a képviselıket, aki az 1,5 millió forintos vállalkozót, aki elfogadja, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
meghozta a következı: 
 
 

41/2011. (VII. 8.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete a 
„Mővészetek Völgye” idejére meghirdetett, az önkormányzat 
tulajdonában lévı ingatlanok és közterületek (20/1., 16/1., 
nyomdaudvar, bitumenes focipálya, 0178/2. hrsz., Petıfi utca, 
Temetı utca) parkoltatás céljára történı bérlésére beérkezett 2 
db pályázat közül 
 

Farsang István (8200 Veszprém, Haszkovo u. 18/k.) 
 

vállalkozó ajánlatát fogadja el az alábbi feltételek mellett: 
 

o bérleti díj teljes összege: 1.500.000,- Ft 
o elıleg: 300.000,- Ft 
o rendezvény felénél: 1.200.000,-  

                                                A felajánlott összeg a minimum bérleti díj, egyébként a  
                                                végleges bevétel fele az önkormányzaté. 
 

Megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére, ezzel 
egyidejőleg Göntér Lilla kapolcsi lakost értesítse a pályázata 
elutasításáról. 
 
Határidı: 2011. július 22. 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 

-  
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Márvány Gyuléné polgármester: Költségvetési tényszámokat, adókkal kapcsolatos 
tájékoztatóját tette meg a képviselıtestület felé.  
Elmondta, hogy a mőködési hitelállomány 3,3 millió volt, most félévkor 3,440, de ebben 
nincs benne az ÖNHIKI, mert az fél év után jött meg.  A bevételeknél, kiadásoknál 49-50 %-
on vagyunk. A tervezetteket tartottuk, egyedül a dologi kiadások voltak 54 %-on.  
 
A tájékoztatóval kapcsolatban a következı kérdések, hozzászólások hangzottak el: 
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy a Remondis Kft. ülésén történt-e valami? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a szemétszállító cégtıl bekérték az 
önkormányzati rendeleteinket. A Remondis Kft. semmiféle engedményt nem tesz, a 
királyszentistváni leégett tároló miatt nem történnek az idei évben engedmények. 
 
Tóth Attila alpolgármester: Az adókról mit tudunk, hogyan folynak be? Mi a helyzet a 
csatorna rákötéssel? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a hátralékok behajtásával kapcsolatban 
folyamatosan küldik ki a felszólításokat, illetve felkeresték az APEH-ot, hogy kinek van 
jövedelme és ezt követıen folyamatosan küldik ki a letiltásokat is.  
 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, hogy a talajterheléssel kapcsolatban is kiküldték már a 
leveleket. Az, hogy ki nem kötött rá, kiderül a listából. A talajterhelési díj kivetésével most ki 
kell jönni azoknak, akik egyáltalán nem kötöttek még rá.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Eddig 82 ezer forint jött be, de ez csak azoktól, akik be is 
vallották.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérte, hogy következı képviselıtestületi ülésen az ügyintézı 
számoljon be errıl a dologról, hogy hogyan áll. Ez a 82 ezer forint kevésnek hangzik, tudni 
kellene, hogy hány embertıl kell még behajtani.  
Kérdezte, mi a helyzet a körjegyzıség ügyével, és a képviselıtestületnek milyen dolga van 
még ezzel kapcsolatban? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, valamit jó lenne tudni, mert semmit nem tudunk a 
kilépésen kívül. Érdemes lenne tudni, hogy hány emberre van szükség, kit hova visznek, 
mivel az alapokat el kellene készíteni hozzá.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, konkrétan még nem történtek tárgyalások. 
Taliándörögd község Halimbához szeretne csatlakozni. Személyekkel kapcsolatban még nem 
folyt le tárgyalás.  
 
Tóth Attila alpolgármester: A körjegyzıség még 2011. december 31-ig mőködik? A három 
polgármester írja alá a kiadással kapcsolatos dolgokat?  
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Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, hogy a szabályzat szerint a körjegyzıség dolgait ı írja 
alá. Van egy költségvetése a körjegyzıségnek, azon belüli gazdálkodáshoz nem kell a 
gesztornak az aláírása.  Kell a körjegyzıé, az utalványozóé és az ellenjegyzıé. Ugyanolyan 
belsı rend szerint mőködik, mint bármely más intézményben.  Van egy konkrét 
költségvetésünk, ezen belül a meghatározott költségvetésen belül tudunk gazdálkodni. Ehhez 
nem kell senkinek az újabb engedélye december 31-ig. Ezt írják elı a számviteli törvények.  
 
Mohos Attila képviselı: Ha a gesztor település szeretné látni a számlákat, akkor megteheti 
bármikor? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Ezt megteheti bárki, tévedések ne essenek és tisztázzuk a 
dolgokat. 20 éve így mőködik a rendszer, melyet nem én, hanem az állam talált ki. 
Megvannak a számviteli törvények, és higgyjék el, ellenır is vagyok, saját magam ellen nem 
fogok dolgozni. Az tény, hogy van egy költségvetés, melyben meghatározott feladatokra 
meghatározott keret van. A körjegyzıségnek még fél évig mőködnie kell függetlenül attól, 
hogy kimondták a kiválást.   
 
 
Mohos Attila képviselı: Kérdezte, mi történik akkor, ha meggondolják magukat a 
települések? 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, ha meggondolják magukat a települések, ezt a 
dolgot 2011. december 31-ig vissza lehet vonni.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Célszerőbb egy kicsit elıre gondolkodni, mert törzsadattárat, 
alapító okiratokat kell a Magyar Államkincstárba megküldeni, mert egyébként január 1-tıl 
nem tud indulni a másik.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy kiírásra került a Közös 
Fenntartású Óvodában az óvodavezetıi és a dajka pályázat.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a képviselık megjelenését és 
az ülést 18 óra 30 perckor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. t. 
 
 

 
 
 

 
   Márvány Gyuláné        Vizeli Zoltánné 
      polgármester                                                                                      körjegyzı  
 

 
 


