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JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. augusztus 15-én (hétfın)  
               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 

 Orsós János  képviselı  
                         Szabó István              képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen: 
 
  Vizeli Zoltánné            körjegyzı  
 
Az ülésre meghívott: 
 
  Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend) 

Kiss Ibolya  óvodavezetı (pályázó) 
             Csernák Andrea óvodavezetıi állásra pályázó 
   
 
 
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. Elmondta, hogy Szabó István képviselı késıbb fog az ülésre érkezni.  
Kérte, hogy az elızetesen kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokat fogadják el. 
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Képviselıtestület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hozzászólás nélkül 
egyhangúlag, külön határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
 
 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
1.) Közös Fenntartású Óvoda óvodavezetıi pályázatok elbírálása 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
(A pályázatok a jegyzıkönyv mellé csatolva.) 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıket, hogy az óvodavezetıi állásra 
2 pályázó jelentkezett. Kérte a pályázókat, névsor szerint sziveskedjenek bemutatkozni, 
elsıként kérte Csernák Andrea kapolcsi lakost, egyúttal kérte Kiss Ibolya óvodavezetıt, hogy 
a másik helyiségbe sziveskedjen átmenni. 
 
Csernák Andrea pályázó: Köszöntötte a képviselıket, elmondta, hogy ülés elıtt megkapta és 
átfutotta a szakértıi véleményt, ezzel kapcsolatban 1-2 kérdésre is igyekszik választ adni.  
Elmondta, hogy 3 éve laknak itt Kapolcson, jelenleg a siófoki Napraforgó Óvodából van még 
GYED-en. 1996 óta folyamatosan óvodában dolgozik. Ez volt az elsı munkahelye 
pályakezdıként. Egy kislánya van, aki most lesz két éves. 
Igazából a „hogyan tovább” adta a gondolatot arra, hogy megpályázza a kapolcsi óvoda 
vezetıi állását. Letelepedtek Kapolcson és tény, hogy Siófokra nem szeretnének már 
visszamenni. Szakmai útkeresésben van, megpróbálná magát vezetıként kipróbálni. Vezetıi 
programot, mint olyat, nem írt, ezért igyekezett feltérképezni az óvodát a maga módján. Volt 
az óvodában, látta a helyiségeket, a személyi, tárgyi feltételeket. Tény és való, hogy egyéb 
kritériumokra, mint minıségirányítás, és egyéb célok (tárgyi és személyi feltétel), 
konkrétumokat nem írt. Természetesen tervei vannak. Igaz, amikor a pályázatot el kezdte írni, 
július 10. körül, az óvoda már zárva volt. Ami dokumentumokat meg tudott szerezni és 
elolvasni, azt megtette itt a hivatalban. Az is igaz, hogy nincs Stratégiai Terv utolsó évjárat, 
amit látott, 2006-ban volt, Minıségirányítási Program úgyszintén. Helyi Óvodai Programot 
viszont nem látott. Szomorúan tapasztalja, hogy a gyereklétszám egyre csökken az óvodában. 
Amikor megpályázta ezt az állást, még tizenegynéhány gyerekrıl beszéltünk, most sajnos 
csak 5-6 kisgyerekrıl beszélhetünk a jelenlegi ismeretei alapján. Ez számára újabb kihívást, 
illetve feladatot jelenthet, mint vezetı, megcélozni kívánja azokat a családokat, akik esetleg 
Kapolcsra hozhatnák a gyerekeiket óvodába és ezt máshol teszik meg. Az biztos, hogy 
mindehhez kell 1-2 hónap, hogy lássák a munkáját, hogy milyen. Fontosnak tartja, akár 
óvónıként, akár vezetıként, hogy elsısorban a szülıt kell megtalálni, hiszen a 13 év alatt 
megtapasztalta, hogy nemcsak gyereket, hanem – és elsısorban – szülıt is nevelünk az 
óvodában. Amit itt tapasztalt a kapolcsi óvodában, keresi a miérteket. Itt van ez az óvoda, 
adott, helyben van, és jó lenne, ha több kisgyerek járna ide. Elsı az, hogy tenni kellene azért, 
hogy a gyereklétszám növekedjen. Leginkább a tárgyi feltételekben lennének elképzelései, 
hiszen két helyisége van az óvodának. Gondolt arra, hogy akár a jelenlegi étkezıbıl egy kis 
tornaszobát lehetne biztosítani a gyerekeknek. Egy helységben meg lehet oldani az alvást és 
az étkezést, különösen egy ilyen létszám esetében. Tárgyi feltételnek tartja a fektetık 
lecserélését, ezzel kapcsolatban lehetne pályázni is. Számtalan lehetıség van egy kicsi 
óvodában is, hogy elıre tudjunk lépni.  
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Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy az biztos, hogy most a létszám a 
legnagyobb probléma.  
 
Csernák Andrea pályázó: Úgy gondolja, hogy azokat a családokat, akik nem egyéb 
irányultság, Waldorf vagy egyéb helyekre viszik a gyerekeket, azokat meg lehetne keresni. De 
ehhez kell 2-3 hónap, amíg látják, hogy valami máshogy mőködik az óvodában. Úgy érzi, ezt 
a folyamatot meg lehetett volna állítani, hogy ne más községekbe vigyék a gyerekeket. 
Majdnem mindent elırıl kell kezdeni. Amiket látott dokumentumokat, az Alapító Okirattól, 
kezdve szinte mindent újonnan kell írni. Szakmai szemmel ezt látja.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása van, 
tegye meg. 
 
A pályázat szóbeli kiegészítésével kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak 
el: 
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy ez az 5-6 fıs létszám milyen információ? Azt, 
hogy körülbelül 8-10 gyereket visznek el az óvodából?  
 
Csernák Andrea pályázó: Körülbelül igen. Persze, ott vannak a beíratottak, de ık 
legkorábban csak áprilisban fognak jönni. Aki most jöhetne szeptember 1-tıl, 2,5 éves, de ı 
lesz az egyik átíratott és ı lenne az egyetlen kislány.  
 
Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend): Azt írja a szakmai pályázatában, 
hogy Önnek a vezetıi munka egyfajta kaland. Valóban csak kalandként lehet értelmezni, vagy 
szakmai kihívásként? 
 
Csernák Andrea pályázó: Elmondta, hogy a vezetıi munkát természetesen szakmai 
kihívásnak tekinti.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönte 
Csernák Andrea szóbeli kiegészítését, kérte, és kérte a másik pályázót, hogy néhány szóval 
egészítse ki írásbeli pályázatát.  
 
Csernák Andrea pályázó: Megköszönte, hogy meghallgatták és az ülésrıl távozott.  
 
Kiss Ibolya óvodavezetı: Köszöntötte a képviselıtestületet, elmondta, hogy nagyjából 
megpróbálta megfogalmazni az Alapprogamukat, melyet 1999-ben kezdtek el. Abban az 
idıben pályázta meg elsıként az óvodai vezetıi állást, és akkor kellett az Országos 
Alapprogamok közül választani. İ nyújtotta be a képviselıtestület felé ezt az alapprogramot. 
Igazából ez az alap, amire építik a szakmai munkát. Úgy gondolja, hogy ez az Alapprogram 
nagyon színvonalas, és szakmailag ügyesen csinálják a gyerekekkel ezt a programot és 
módszert. 2004-ben kellett módosítani elsı ízben, akkor egy kicsit színesebbé tették. A 
szakértıi véleményezést átolvasta, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a véleményezı 
hiányolta, hogy a fejlesztésre szoruló és hátrányos helyzető gyerekek fejlesztése kimaradt. 
Elmondta, hogy ezt azért hagyta ki, mert a módosítás során a kolleganı elvégezte a fejlesztı 
pedagógiai képzést felsıfokon, így a gyengébb képességő gyerekeket ı fejleszti a program 
kibıvítése során. Az alapprogramhoz még hozzátették a néptáncot, ezt a foglalkozást ı tartja a 
gyerekek számára. Sok ötlete lett volna még, többek között a bölcsıde-óvoda intézmény 
létrehozása. Ezt nehéz lett volna létrehozni. A gyereklétszám is sajnos, lefelé tendálódik, 
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országosan is, kistelepüléseken fıleg, ez nagyon nehéz az óvoda életében. Szakmailag 
mindent megpróbáltunk, ezt a kolleganım és a magam nevében is mondhatom. A szülıi 
kérdıívekbıl is kiderül, hogy a szülık elégedettek a munkánkkal. Gondjaink biztos, hogy 
voltak, de úgy gondolja, nincs olyan intézmény, munkahely, ahol apróbb gondok ne lennének. 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy az óvoda marad, akkor is javasolná, hogy ezt a szakmai 
programot folytassák. Új ötletekkel is próbálnák gazdagítani ezt a programot, bár ennek 
nyilván anyagi vonzatai is lennének. Személyi feltételeket is javítani kell, konyhalányra és 
dajkára lenne még szükség.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Meg tudná mondani, hogy most ténylegesen mennyi 
gyerek van az óvodába beíratva? 
 
Kiss Ibolya óvodavezetı: Elmondta, hogy elvileg 13 gyerekkel végeztek év végén. Ebbıl 
kettı megy iskolába. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy legalább 5 gyerek kellene ahhoz, hogy 
legyen egy bölcsıdei csoport, de többe került volna és nincs is olyan korú gyerek, akit be 
lehetett volna íratni.  
 
Kiss Ibolya óvodavezetı: Óvoda-bölcsıde esetében egy gyerek kettınek számít, tehát így 
anyagilag megérte volna. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Akkor érte volna meg, ha már ki vannak hozzá építve a 
feltételek. Addig nem.  
 
Mohos Attila képviselı: Kérdezte, hogy van-e pontos adat arra, hogy szeptember 1-tıl hány 
gyerek fog járni az óvodába?  
 
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, jó lenne tudni, mivel nagyon eltérı számok 
hangzanak el a létszámot illetıen és ez nem mindegy.  
 
Kiss Ibolya óvódavezetı: Elmondta, szeptember 1-én pontosan kiderül, hogy mennyi.  
 
Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend): Ez a mindennapi gyakorlat, hogy 
egy intézmény ennyire ki van szolgáltatva a szülıi szándéknak?  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy igen, és Vigántpetend községbıl sok 
gyereket visznek Nagyvázsonyba óvodába.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Hallottuk például azt, hogy az összes lány elmegy az óvodából.  
 
Mohos Attila képviselı: Elmondta, hogy gond a fenntartónak, ha az intézménybıl elviszik a 
gyerekeket más óvodába. Meg kellene próbálni elérni, hogy ne vigyék el.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Meg kell keresni az okot, miért van ez. 
 
Mohos Attila képviselı: Az a baj, hogy a szülık sem nagyon mernek nyilatkozni.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy a szülıi kérdıívek mire vonatkoztak? Valami 
összesítı nem készült róla? 
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Kiss Ibolya óvodavezetı: Elmondta, hogy a szülıi kérdıívekben az élelmezéstıl kezdve a 
szakmai munkáig, a logopédus munkájáig végigkérdeztek mindent. Név nélkül válaszolhatnak 
a szülık. Az összesítıt az elızı polgármesternek odaadta.   
 
Mohos Attila képviselı: Mi örülnénk annak, ha Monostorapátiból, Nagyvázsonyból 
idejárnának a gyerekek.  
 
Kiss Ibolya óvodavezetı: Úgy érzi, nemcsak itt nálunk, hanem a környezı településeken is 
ez a probléma. A szabad iskolaválasztásban is látja az okát, nemcsak nálunk gond ez. 
Stabilabb a környezı óvodák helyzete is.  
 
Orsós János képviselı: Kérdezte, van-e valami elképzelése arról, hogy ezt a 
létszámcsökkenési folyamatot meg lehessen állítani? 
 
Kiss Ibolya óvodavezetı: Elmondta, hogy véleménye szerint  a bölcsıde-óvoda nem lett 
volna butaság. İt személy szerint keresték meg szülık a szomszéd faluból, tehát lett volna 
igény a bölcsıde-óvodára. Ezt a dolgot a kis falvakra találták ki, ahol bölcsıdét nem lehet 
létrehozni, óvoda viszont mőködik. Fejkvóta vonatkozásában egy gyerek kettınek számított 
volna.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, ha az önkormányzatnak lett volna rá pénze, akkor 
hosszú távon lehet, hogy megtérült volna. Viszont munkahely sincs, és így esély sincs rá, 
hogy a szülık 2,5 éves gyereket beadjanak az óvodába.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Megköszönte Kiss Ibolya óvodavezetı szóbeli 
kiegészítését. 
 
Kiss Ibolya óvodavezetı: Megköszönte, hogy meghallgatták és az ülésrıl távozott. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy nem kapták meg a Szülıi Munkaközösség 
véleményét sem, mivel az óvoda SZM elnöke átíratja Monostorapáti község óvodájába a 
gyerekét, és azóta nem választottak meg helyettest. Aki pedig gazdaságis volt, ı szintén 
átvitte a gyerekét Monostorapátiba.  
 
Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend): Valami társadalmi véleményt 
tudunk-e kapni a szülık részérıl? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Igen, a Kisebbségi Önkormányzat részérıl.  
 
Orsós János képviselı: Elmondta, hogy amennyiben nem lesz meg a gyereklétszám, a 
tagóvoda lenne célszerő, ebben az esetben nem tudja, hogy van-e szükség óvodavezetıre? 
 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, hogy 2011. júliusig lehetett volna még egy 
szándéknyilatkozatot tenni, tehát, ezt az idén már nem tehetjük meg. Az is tény, ha valakit 
kineveznek intézményvezetınek és ha tagosítás történik, attól az intézményvezetı jogállása is 
megszőnik. Jogszabályi elıírás miatt döntést kell hozni, hogy ki legyen az óvodavezetı. Ha 
nem tudunk valamit kitalálni, akkor érdemes a tagosításon gondolkodni.  
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Orsós János képviselı: Kérdezte, hogy 5-6 fıvel is muszáj az óvodát most indítani? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy igen, mert a tanévet be kell fejezni.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Valóban csökken az óvodában a gyereklétszám, de nem hiszi, 
hogy 10 fıvel.  
 
Orsós János képviselı: Kérdezte, hogy ha most nem az régi óvodavezetıt választják, hanem 
az újat, akkor a réginek végkielégítést kell fizetni? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy abban az esetben három óvónı van, egy a 
vezetı, viszont kettı óvónı kell egy ekkora csoporthoz. Amennyiben valakinek 
megszüntetjük a munkaviszonyát, akkor kell fizetni végkielégítést. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: A szakértı kérte tıle az óvoda helyi Nevelési Programját. Nem 
tudtuk beszerezni, így Csernák Andrea részére nem tudtuk átadni, csak az Alapító Okiratot és 
a régi Intézkedési Tervet. Neki így esélye sem volt, hogy felkészüljön.  
 
Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend): Ezeket a dokumentumokat 
fenntartói szinten holnapi naptól be kell kérni. Ez független a mostani döntéstıl, ennek ott kell 
lenni a vezetıi asztalon.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Itt most van egy szakértıi vélemény, ami azt jelenti ki, hogy a 
pályázó nem alkalmas, de azért nem alkalmas, mert nem kapta meg hozzá a megfelelı 
tájékoztatást. Tény, hogy akkor így nem egyenlık a feltételek.  
 
Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend): Tiszta lelkiismerettel így nehéz 
dönteni, ez morális kérdés. A másik pedig az, hogy, nagyon eltér a két pályázó 
alapinformációja a legfontosabb dologban, a létszámban, ebben pedig a testületeknek kellene 
pontos adatokkal bírnia. 
 
Tóth Attila alpolgármester: Ha áprilisban vannak a beiratkozások, akkor Ibolyának tudnia 
kellett volna, hogy hány gyerek iratkozott be az óvodába.  
 
Nemoda István külsıs alpolgármester: A pályázati kiírásban szerepel az intézményvezetıi 
végzettség megléte. Ezt kritériumként lehet kezelni.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, neki is feltőnt, hogy az új pályázó nagyon 
általánosságokban írt a pályázatában. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Mert nem kapott segítséget, alapinformációt. 
 
Tóth Attila alpolgármester: Véleménye szerint így nehéz dönteni olyan pályázatok között, 
ahol nem voltak egyenlık a feltételek.  
 
Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend): Mondhatja a képviselıtestület, 
hogy eredménytelen és újra ki kell írni a pályázatot. Akkor viszont be kell kérni minden 
dokumentumot, és iktatni. Az, hogy nem voltak egyenlı esélyek, ezt a testület most 
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megállapíthatja. Mivel az egyik pályázó programja azért volt hiányos, mert megfelelı 
tájékoztatás nem állt rendelkezésére, ezért a testület eredménytelennek minısíti, arról dönt, 
hogy a pályázatot újra ki kell írni, viszont egyben kötelezi a jelenlegi megbízott óvodavezetıt 
ezen dokumentumok átadására, iktatására,  rendelkezésre bocsátására.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Holnapi nappal ki kell írni újra a pályázatot, rá 3 napra 
megjelenik a neten. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Javasolta a képviselıknek, hogy a pályázatot egyenlı 
feltételek mellett újra pályáztassák meg az óvodavezetıi állást azzal, hogy Kiss Ibolya 
óvodavezetı legkésıbb csütörtökig juttassa el az óvoda Helyi Nevelési Programját.  
 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot és meghozta a következı: 
 
 
 

42/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete a Közös  
Fenntartású Óvoda óvodavezetıi álláshelyére benyújtott pályázatokat és  
a kapcsolódó Szakértıi Véleményeket megvizsgálta és az alábbi döntést  
hozza: 
A tárgyalás során bebizonyosodott, hogy a két pályázó részére az  
azonos feltételek biztosítása nem valósult meg maradéktalanul  
(Nevelési Program, Intézkedési Terv megismerési lehetısége), ezért az  
esély egyenlıség mindkét fél számára nem adatott meg. Az egyik  
pályázó programja azért volt hiányos, mert megfelelı tájékoztatás nem  
állt rendelkezésre, ezért a testület a jelenlegi pályáztatást  
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázat azonnali kiírását határozza  
el.  
Felkéri a jegyzıt, hogy az újabb pályázati eljárás során kísérje fokozott  
figyelemmel az esélyegyenlıség megtartását. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a pályázat ismételt  
megjelentetésére és a kapcsolódó teendık ellátására. 

 
   Határidı: Azonnal 
   Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 
      Vizeli Zoltánné körjegyzı  
 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Megköszönte Nemoda István vigántpetendi külsıs 
alpolgármester részvételét. 
 
Nemoda István külsıs alpolgármester (Vigántpetend): Megköszönte, hogy az ülésen részt 
vehetett és az ülésrıl távozott. 
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2.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás 2011. 
évi nem támogatott mőködési költségeinek átutalása 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a Veszprém és Térsége 
Szennyvízelvezetési- és kezelési önkormányzati Társulás számára a 2011. I. félévi mőködési 
költségeinek átutalásával kapcsolatban kell most döntenie a képviselıtestületnek. Kapolcs 
már megkapott 3.800.000,- Ft-ot, és még fogunk kapni kb. 2.400.000,- Ft-ot. Mivel 
túlfizetésünk van a Veszprém-Zirc-Hegyesd aggloremációból, melynek összege 6 millió 
forint, onnan megkaptuk már a felét. A Társulás mőködési költségei 686 e/Ft-ot tesz ki. Mind 
az 5 falu úgy fogadta el, hogy a nekünk járó részbıl fizessük ezt ki. 
Kérte a képviselıket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, úgy kézfeltartással szavazzanak. 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
meghozta a következı: 
 
 
 

       43/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi   h a t á r o z a t o t  
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete a Veszprém 
és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati 
Társulás nem támogatott mőködési költsége fedezetét 
szennyvízberuházásból fennmaradó, az önkormányzat 
elkülönített számláján lévı keretbıl kívánja biztosítani. 
Felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy a Társulás és az 
önkormányzat között kötendı megállapodás aláírásával 
egyidejőleg a vállalt kötelezettséget két részletben a  
Társulás 11748007-15430001-38670002 számú számlájára az 
önkormányzat 73200017-11313014 számú egyéb elkülönített 
számlájáról az alábbi részletezés szerinti összeg átutalásáról 
gondoskodjon: 
- 2011. augusztus 15-ig I. félév: 343.452,- 
- 2011. szeptember 30-ig II. félév: 343.452,- 
Megbízza a polgármestert és a jegyzıt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidı: megállapodás szerint 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 

         Vizeli Zoltánné körjegyzı 
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3.) Tájékoztató a Védınıi Szolgálattal kapcsolatosan. Védınıi pályázat kiírása 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Hunyadi Rita kapolcsi védını levelét, melyben 
sajnálatos módon közli, hogy munkaviszonyát szüntessük meg, mivel családi kötelezettségei 
szülıvárosába, Paksra szólítják. 2011. szeptember 30-ával felmondott. Így a védınıi állást 
meg kell pályázni, melyet csak 8 órában hirdethetnek meg. Mindenképpen pályakezdı 
védınıvel kellene meghirdetni. Addig helyettest fognak kijelölni és egy évig tudnak úgy 
mőködni, hogy megkapjuk a fıállás létszámát, ha nem töltıdik be az állás.  
 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 
 
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy arra nincs lehetıség, hogy munkanélküli 
védınıt alkalmazzunk? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Nem, mert ezt meg kell hirdetni, ugyanolyan pályázat, mint az 
intézményvezetıi.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy készíttetett a védınıvel egy kimutatást, 
hogy Taliándörögdön és Vigántpetenden milyen arányban látják el a védınıi gondozottakat, 
majd ennek arányában a másik két település felé fog fordulni, hogy járuljanak hozzá a 
költségekhez.  
Kérte a Képviselıket, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı: 
 
            44/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 
    Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete a kapolcsi  

Védınıi körzet védınıi álláshelyre pályázatot ír ki a törvényben  
elıírt feltételek mellett. További pályázati feltételként  
pályakezdı, 8 órás jogviszonyt jelöl meg. 
Megbízza a polgármestert a pályázat kiírásával. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 
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III. NAPIREND UTÁN 
Vegyes, aktuális ügyek 
Elıadó: Márvány Gyuláné 
               polgármester 

 
 

a.) Közös Fenntartású Óvoda dajka állásra való jelentkezés 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 
 
 

Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselıkkel Horváth Lászlóné kapolcsi 
lakos jelentkezését, melyben a Közös Fenntartású Óvodában az elızetesen meghirdetett dajka 
munkakört szeretné betölteni. 8 órásban lett meghirdetve, de 4 órásban tudnánk alkalmazni.  
Kérte a képviselık hozzászólásait. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 
 
Mohos Attila képviselı: Kérdezte, hogy megfelelı-e a 4 órás munkaidı, nincs-e törvényi 
elıírás arra vonatkozóan, hogy hosszabb legyen? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, hogy erre nincs törvényi elıírás.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselıket, aki egyetért Horváth Lászlóné 
kapolcsi lakos dajka állásra való jelentkezésével, az  kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Képviselıtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
meghozta a következı: 
 
 
 
 
   45/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata képviselıtestülete Horváth Lászlóné 
dajka munkakörre kiírt pályázatát Közös Fenntartású Óvodában 4 
órában elfogadja.   
Megbízza a polgármestert a foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
 
Határidı: 2011. szeptember 1. 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
 
 
 
 



 11 

 
 

b.) Szolgálati lakás bérbeadása 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıket, hogy a Kapolcs, Kossuth u. 
90. szám alatti szolgálati lakásra két bérleti kérelem érkezett, egyik Nyári Béla, másik 
Horváth Csongor, mindketten kapolcsi kérelmezık. A szolgálati lakás ki van festve, 
meszelve, most már költözhetı állapotban van, ezért kellene döntenie a képviselıtestületnek, 
hogy kit választanak.  
Kérte a Képviselıtestületet, tegyenek javaslatot a bérleti díj összegére. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, Horváth Csongorék milyen hosszú távra vennék ki?  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Egy évre, hosszabbításokkal javasolta kiadni a szolgálati 
lakást.   
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, hogy évente meg is lehet hosszabbítani. Megállapíthat 
egy összeget, melyet decemberben megtárgyal, hogy következı évben mennyi legyen a 
szolgálati lakás bérleti díja.  
 
Orsós János képviselı: Nem javasolta, Nyári Béláék kérelmét. Javasolta, hogy idei évben 
15.000,- Ft/hó bérleti díjat állapítsanak meg, hiszen főtés- és egyéb rezsi költség is ıket 
terheli.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Javasolta, hogy éves szinten 200 ezer forintnál ne legyen 
kevesebb, hiszen a Mővészeti Napok idején 200.000,- Ft-ot kért az önkormányzat 10 napra 
ugyanezen lakás bérbeadásáért.  
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselıket, aki egyetért azzal, hogy Nyári 
Béláék részére a szolgálati lakást bérbeadják, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Képviselıtestület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül egyhangúlag 
meghozták a következı: 
 
 
   46/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete Nyári Béla 
Kapolcs, Jókai u. 25. szám alatti lakos 8294 Kapolcs, Kossuth u. 90. 
szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó bérleti kérelmét elutasítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl kérelmezıt értesítse. 
 
Határidı: 2011. augusztus 25.  
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 
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Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselıtestületet, aki Horváth Csongor kapolcsi 
lakos kérelmével és a 15.000,- Ft/hó összegő bérleti díj 2011. december 31-ig történı 
megfizetésével egyetért, kézfeltartással szavazzon: 
 
 
Képviselıtestület 3 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  
 
 
 

47/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete Horváth Csongor 
Kapolcs, Ilona malom alatti lakos kérelmét a 8294 Kapolcs, Kossuth u. 
90. szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó bérleti kérelmét elfogadja 
15.000,- Ft/hó összegben 2011. december 31-ig.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés elkészítésére. 
 
Határidı: 2011. szeptember 15.  
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
 
Szabó István képviselı az ülésen megjelent 16 óra 50 perckor. 
 
    

c.) Kapolcs 20/1. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Nagy Ottó kapolcsi lakos kérelmét, melyben 
azzal a kéréssel fordul a képviselıtestület felé, hogy a 20/1. hrsz-ú területbıl a házuk mellet 
lévı gazdálkodásra alkalmas, kb. 3000 m2-es részt szeretné megvásárolni. Vételárként 600 
e/Ft-ot ajánlott fel. Egyébként kb. egyharmadát kaszálják folyamatosan, hogy rendben legyen 
a házuk melletti rész és szeretnének ott gazdálkodni.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 
 
Mohos Attila képviselı: Ez az a rész, ami a Mővészeti Napok idején parkolásra van 
használva.  
 
Orsós János képviselı: Néznünk kell azt is, hogy parkolásból mennyi jön be nekünk onnan.  
 
Mohos Attila képviselı: Mivel ez a 600 ezer forint csak egyszeri pénz, viszont, ha szükség 
van rá, akkor évente ki lehetne használni azt a területet. És, ha azt a részt eladjuk, akkor a 
többivel mi lesz? 
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Orsós János képviselı: Véleménye szerint, ha nem muszáj, akkor az önkormányzati 
ingatlanokat ne adjuk el, de csak akkor, ha nem muszáj, mert lehet, hogy késıbb szüksége 
lehet rá az önkormányzatnak.  
 
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy parkoláson kívül mire tudjuk még hasznosítani 
ezt a területet? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy parkoláson kívül másra nem tudja 
hasznosítani az önkormányzat.  
 
Mohos Attila képviselı: Be lehetne ültetni akácfákkal is, akkor nagyobb lenne az értéke is. 
 
Tóth Attila alpolgármester: Javasolta, adják el a területet. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a Képviselıket, aki a felkínált áron egyetért a 
Kapolcs 20/1. hrsz-ú ingatlan eladásával, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
Képviselıtestület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozták a 
következı: 
 
  48/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete Nagy Ottó 8294 Kapolcs, 
Jókai u. 17. szám alatti lakos Kapolcs 20/1. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
kérelmét 600 e/Ft-os vételárért elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidı: 2011. szeptember 30. 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 
 

 
 

d.) Közkutak kérdése Kapolcs község belterületén 
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıket, hogy nagyon sok közkút van 
a faluban, amiket folyamatosan mindenféle vízvételi lehetıségekre használnak helybeliek és 
nem helybeliek is. Csökkenteni kellene a számukat.  
 
Orsós János képviselı: Kérdezte, hány helyen van közkút? 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, kb. 10-12 helyen van, és mind az 
önkormányzat költsége. Javasolta, hogy a temetı, Petıfi utca 63, Fıtér elıtti és a Dózsa u. 3. 
szám  elıtti közkutakat hagyják meg, a többi kutat szüntessék meg. 
 
Mohos Attila képviselı: Ahol nem elıírás, legyenek megszüntetve a kutak. 
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Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, aki egyetért a javaslattal, hogy csak 4 kút maradjon 
a faluban, az kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Képviselıtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
meghozta a következı: 
 
 
  49/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi   h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete Kapolcs község  
belterületén lévı temetı, Petıfi utca 63, Fıtér elıtti és a Dózsa u. 3. szám   
elıtti közkutak kivételével a többi közkutat megszünteti. 
Megbízza a polgármestert az egyeztetést követı intézkedésre. 
 
Határidı: Folyamatos 
Felelıs: Márvány Gyuláné polgármester 

 
 

 
 

e.) Beiskolázási támogatások  
Elıadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a Képviselıket, hogy az elızı évhez hasonlóan 
állapítsák meg a 2011. évi iskolakezdési támogatásokat. Az elızı években az óvodásoknak 
1.500,- Ft, az általános iskolásokat ingyen tankönyvben, középiskolásokat 5.500,- Ft, a 
felsıoktatásban tanulókat 7.000,- Ft támogatásban részesítette az önkormányzat.  
Javasolta, idei évben a Kapolcsra járó óvodásokat 2.000,- Ft-ban, a Kapolcsra járó általános 
iskolások részére ingyen tankönyvet, középiskolások részére 8.000,- Ft, felsıfokú oktatásban 
részesülıket 10.000,- Ft összegben részesítse az önkormányzat.  
A vidékre járó óvodások és általános iskolába járó tanulók részére nem javasolt támogatást.  
Úgy gondolja, az önkormányzat anyagi nehézségei ellenére is fontos a tanulók anyagi 
támogatása. 
Kéri a Képviselık véleményét. 
 
Az elıterjesztéshez az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 
 
Orsós János képviselı: A vidékre járó óvodásokat és általános iskolásokat nem javasolta 
beiskolázási támogatásban részesíteni. 
 
Mohos Attila képviselı: Elmondta, hogy ezeket az intézményeket a kapolcsi önkormányzat 
tartja fenn, de ık mégis máshova járnak, részükre nem javasolta a támogatást megállapítani. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyzı: Elmondta, hogy vannak olyan gyerekek, akinek képességeik 
miatt muszáj vidékre, például Diszelbe járniuk speciális iskolába. 
 
Tóth Attila alpolgármester: Nehéz, de meg kell fogalmazni a speciális iskolába járókat, 
mivel ıket támogatni kell. 
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Orsós János képviselı: Nekik muszáj oda járniuk, mivel adottságaik miatt indokolt, ezért 
részükre javasolta a beiskolázási támogatás megállapítását. 
 
 
 
 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 
 
 
 

 
           50/2011. (VIII. 16.) számú képviselıtestületi  h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete a helyben 
járó, illetve vidékre speciális iskolába járó gyermekek 
tanévkezdési költségeinek csökkentése céljából: 
 
- a helyben járó óvodáskorú gyermekek részére:      2.000,- Ft, 

- a középfokú oktatási intézményekben 
                                                   tanuló gyermekek részére     8.000,- Ft, 

-  felsıfokú oktatási intézmény hallgatói részére  10.000,-Ft-/fı  
-  speciális iskolába járók részére:              5.000,- Ft/fı 
 
beiskolázási támogatást biztosít. 

 
A támogatások fedezete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében biztosított. 
Megbízza a Polgármestert, hogy a támogatások kifizetésérıl 
gondoskodjék. 
 
Határidı: 2011. szeptember 30. 
Felelıs: Márvány Gyuláné  
              polgármester 

 
 
 

 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy a „Mővészetek 
Völgye” rendezvénysorozat bevétele 2,8 e/Ft, amit a helypénzekbıl szedtünk be. 1 millió 
forintért adtuk bérbe az óvoda udvarát, parkolásból pedig 1,5 millió forint jött be. Ez nettó 
bevétel. 
 
Kapolcson 2 telekre van érdeklıdı, melyet szeretnének megvásárolni, de csak úgy érdekelné 
a vevıket, hogy 2 egymás mellett lévı telek legyen. 
 
Elmondta, hogy az óvoda padlójának lakkozását meg kell ismételni, mivel az elızı lakkréteg 
tönkrement. 
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A Falumalmot a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet szeretné a lakosságnak 
átadni, ki kell tőzni egy napot, célszerő lenne a szüreti felvonulással egybekötni. 
Javasolta, hogy az idıpont 2011. szeptember 25. legyen. 
 
Elmondta, hogy Kapolcson mőködik a „Kapolcsi Közös Piac” szombatonként, ám egy ilyen 
piac mőködéséhez legalább 20 sátor szükséges. Kérte a képviselıket, tegyenek javaslatot a 
bérleti díj összegére. 
 
Tóth Attila alpolgármester: Javasolta, mivel októberig mőködne idén a piac, és, ha még 
nem indul be, addig ne kérjenek helypénzt az árusoktól. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta a Petıfi utcai Mővészeti Napokra kiadott magán 
ingatlanokat rendbe kellene hozni, mivel rontják a faluképet. Szükségeltetik, hogy az 
önkormányzat néhány helyen pontosan kiméresse, hogy melyik telek meddig telek és nem 
utca (Tegyi köz, régi tőzoltószertár).  
 
Tóth Attila alpolgármester: A Petıfi utcai telektulajdonosokat tényleg fel kell szólítani, 
hogy tegyék rendbe a telkeket. Kéri a Jegyzı Asszonyt ennek foganatosítására. 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a „Mővészetek Völgye” 
rendezvénysorozat idején az Ifjúsági Klubnál lévı árus bevételével támogatja a „Kapolcsi 
Kapocs” Ifjúsági Egyesületet.  
 
Elmondta, hogy bejelentés érkezett csendháborítással kapcsolatban. Javasolta, hogy 
állapítsanak meg egy idıpontot, amikor főnyírót és egyéb zajt keltı gépet nem lehet 
használni, hogy mások nyugalmát ne zavarja. Elı kell készíteni egy csendrendeletet a jövıre 
tekintve. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testületi ülést 18 óra 30 perckor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. t. 
 
 
 
 
 
 

   Vizeli Zoltánné      Márvány Gyuláné 

               körjegyzı                                                                            polgármester 
            
 
 
 
 
 
 
 


