Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs
Száma: 271-2/2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 10-én
(pénteken) 16.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános képviselőtestületi üléséről.
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Szabó István

polgármester
alpolgármester
képviselő
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Jegyzőkönyv hitelesítők:
Orsós János
Szabó István

képviselő
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Jegyzőkönyvvezető:
Czippné Miklós Andrea

Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős
önkormányzati képviselőtestületből 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta. Külön köszöntötte Illés Csabát,
mint a Remondis Kft. képviselőjét.
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Ismertette a napirendi pontokat, és kérte a képviselőtestületet, hogy módosítsák a napirend sorrendjét, a
Remondis Kft. képviselőjére való tekintettel a második napirendi pontot tárgyalják először. Bejelentette,
hogy az SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítők: Orsós János és Szabó István képviselő urak lesznek.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, - külön határozat hozatal nélkül - egyetértett a javaslattal és a
módosítással együtt elfogadta az alábbi

N a p i r e n d e t : 1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgyűjtés és elszállítás
díjáról szóló 7/2010. (XII. 30.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester
2./ Kapolcs község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester
3./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester

1. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte Illés Csabát, a Remondis Kft. Tapolca képviselőjét.
Elmondta, hogy a települési szilárd hulladékgyűjtés és elszállítás díjáról szóló 7/2010. (XII. 30.)
Önkormányzati rendelet módosításáról szóló írásos előterjesztést a képviselők előzetesen írásban
megkapták.
Felkérte Illés Csabát, a Remondis Kft. képviselőjét hogy szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban tegye meg.
Illés Csaba Remondis Kft. képviselője: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy lehet kérni 80 literes
edény utáni díjfizetést, az idén nem kell kicserélni a kukát, a 120 literest lehet használni, csak akkor
lehet lecserélni, ha a rendszer beindul.
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, mi ennek a módja?
Illés Csaba Remondis Kft. részéről: Elmondta, tudomása szerint a helyi rendelet nem szabályozza le,
hogy ki kérhet 80 literes edényt és ki nem. Az egy és a két fős háztartásokban élő személyek kérhetik.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, jogszabály szerint nem lehet kikötni, hogy ki használhat 80
literes edényzetet. Mindenki saját maga dönti el, hogy milyen szemétmennyisége van és azt bejelenti a
szolgáltatónak. Abban tudunk segíteni, hogy készítünk formanyomtatványt és leigazoljuk a lakásban
élők adatait.
Illés Csaba Remondis Kft részéről: Elmondta, egy főnek a kisebb edény is elég. Ezek országosan
megadott számok, amiket nem a Remondis Kft. határoz meg. Ez alapján számoljuk ki, hogy hány
fő/liter, amit igénybe lehet venni. 2 főig elfogadják, a 80 literes edényekre vonatkozó kérelmeket, de az
egész falura nem. Formanyomtatvány szükséges hozzá, melyet ki kell tölteni, majd a Remondis Kft.
számlázási osztálya eldönti.
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Mohos Attila képviselő: Nem megoldható, hogy a Remondis Kft. szerződjön a lakossággal, mint
szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevővel?
Illés Csaba Remondis Kft. részéről: Elmondta, hogy a lakossággal szemben a Remondis Kft-nek nincs
szerződési kötelezettség.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, ez egy kötelező közszolgáltatás,
igénybevételével jön létre jön létre a szerződés a lakosokkal.
Elmondta, megkapták a hátralékosok listáját, Kapolcson 45 főről van szó.

a

szolgáltatás

Illés Csaba Remondis Kft. részéről: Elmondta, hogy a szemétszállítási kedvezmény igénybevételét, ha
valaki nem tartózkodik a községben elszámoló számlával kell igazolni.
Mohos Attila képviselő: Elmondta, hogy tudja, hogy van a faluban néhány olyan ingatlan, amiben
huzamosabb ideje nem laknak, de október óta megy a gázkazán, tehát 0-Ft-os fogyasztás nem lesz,
mivel elfagyna minden. Viszont hulladék nem termelődik náluk, a Remondis Kft. szolgáltatást nem
végez.
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy kb. 80 lakást, mint üdülőt használnak, csak a nyári
hónapokban tartózkodnak a községben, nem keletkezik szemetük.
Illés Csaba Remondis Kft. részéről: Ez így ellenőrizhetetlen, mivel mi nem mehetünk oda naponta és
óránként, hogy tényleg lakott-e az ingatlan vagy nem. Nem tudjuk máshogy visszaellenőrizni a
lakhatatlanságot, csak, ha nullás számlát kapunk.
Takács Lászlóné körjegyző: Ismertette a helyi rendelet rendelkezéseit a használaton kívüli
ingatlanokra vonatkozólag: „Mentesül a kötelező közszolgálatási díj ürítési díjának megfizetése alól az
a tulajdonos, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik, életvitelszerűen
nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van és a használatonkívüliséget a
szolgáltatónak jelezte.”
A rendeletben akkor külön bekezdésbe be kell írni, hogy azok az üdülőtulajdonosok, akik nem
rendszeresen tartózkodnak itt, kötelesek 6 hónapot fizetni.
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy az ingatlantól milyen távolságon belül kell a szolgáltatónak
elvinni a szemetet? Vannak idős emberek, akik 100 m-ekig húzzák ki a szeméttároló edényt, mert nem
viszik el tőlük a szemetet.
Illés Csaba Remondis Kft. részéről: Elmondta, az út tengelytől számított 3 m. Ahol van fordulási
lehetőség, oda elmennek, ezért ki kell alakítani az autó számára fordulópontot.
Mohos Attila képviselő: Aki nem fizeti ki a hulladékszállítás díjat és kiteszi az edényt, azzal hogyan
számol el a Remondis Kft.?
Illés Csaba Remondis Kft. részéről: El kell szállítani a hulladékot, mivel kötelező szolgáltatás, ezért
nem hagyhatjuk ott. A szolgáltatás kötelezően igénybe veendő, de aki nem fizet, annál adók módjára
behajtható a díj.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, a települési szilárdhulladékgyűjtés és
elszállítás díjáról szóló 7/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítását fogadják el, azzal a
kiegészítéssel, hogy az üdülőtulajdonosoknak 6 hónapos használati szezont állapítanak meg.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:
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7/2012. (II. 15.) önkormányzati

rendeletet
A települési szilárd hulladékgyűjtés és elszállítás
díjáról szóló 7/2010. (XII. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kapolcs község Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről szóló írásos előterjesztést a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi
Önkormányzat néven működik, az óvoda is önálló költségvetési szerv intézményfinanszírozás jogcímén
szerepel a költségvetésben. Eddig mindkettő szakfeladaton volt, önálló költségvetése és adószáma van.
Felkérte Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy mi az, hogy önkormányzat sajátos bevétele?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy van az önkormányzatnak saját bevétele és
sajátos bevételei (lakástámogatások visszafizetése, lakbérek bevétele, valamint az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevételek. Az önkormányzat saját bevételei
például: MAZSIHISZ, pótlékok, bírságok.
Tóth Attila alpolgármester: Mit jelent a felhalmozási célú bevétel?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a felhalmozási célú bevételek Kapolcs
Önkormányzat esetében 4,5 millió forint. Ebből 1 millió forint a telekértékesítés, 3,5 millió forintot
tervezett a napokból származó bevételekre, pl.: közterületek bérbeadására.
Tóth Attila alpolgármester: Tavalyi évben be volt tervezve az ÖNHIKI is. Az idén ez megszűnt?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Tavaly 17 millióval terveztük a működési hitelszükségletünket,
mely tartalmazta az előző évről megmaradt működési hitel visszafizetési lehetőségét is. Az idei most
nem tartalmazza. Nem szűnt meg az ÖNHIKI, de csak a működési hitel szerződés összegéig lehet
tervezni. A költségvetés tartalmazza a víziközműtől átvett pénzt, melyet csak meghatározott célra
használhatunk fel, ahhoz nem nyúlhatunk.
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy az orvosi rendelőből az önkormányzatnak van-e bevétele?
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, soknak tartja 20 e/ft/hó telefondíjat az orvosi rendelőnél. A
megállapodást felül kell vizsgálni.
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Vigántpetend és Taliándörögd is fizeti az orvosi rendelő
telefonját.
Orsós János képviselő: Amennyiben szolgálati lakást tartunk fenn neki, akkor útiköltség nem jár. Ki
kell adni bérletre a lakást, akkor hozzá lehet járulni az útköltségéhez.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy könyvtárnál szükséges-e 10.000,- Ft havi telefonköltség?
Érdemes lenne az előfizetéseket felülvizsgálni.
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Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: A költségvetés nem tartalmazza az önkormányzat
képviselőtestületének azt a kötelezettségvállalását, ami a körjegyzőség létszámleépítéséből adódik. Nem
lett feltüntetve, mivel nem tudunk pontos összeget. Van rá ígéret, hogy kapunk állami támogatást, de a
pályázat maga utófianszírozású, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak mindent meg kell
előlegezni, és majd a kifizetési bizonylatokkal együtt lehet lehívni a pénzt. Ez finanszírozási gondot fog
okozni az önkormányzatnak, 2012. február 29-ével ki kell fizetni azt a bizonyos összeget. Február 29-én
a nettó utalás történik meg, március közepén Kapolcsnak be kell utalnia legalább 700 e/Ft-ot.
Kapolcsnak, ha megkapjuk a pályázatot, 1,5 millió forintjába fog kerülni, ha nem kapjuk meg, 2,5
millióba.
Mohos Attila képviselő: Miből tudjuk fedezni?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Március végéig meg tudjuk oldani, lesznek adóbefizetések. Vagy
nekiállunk és hitelkeretünket bővítjük. Májusban fog lejárni, mindig egy évre kapjuk. Vagy bérhitelt
igényelünk, hogy ne kelljen külön ingatlant bevonni.
Orsós János képviselő: A könyvtárral kapcsolatban kérdezte, hogy a gázfűtés 200 e/Ft-ban van
megállapítva. Miért ilyen nagy ez az összeg?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a könyvtár fűtése együtt van számolva a
kulturház fűtésével.
Orsós János képviselő: Kérdezte, hogy falugondnoki szolgálatnál mit jelent a szakmai anyag?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Ha az autóval történik valami alkatrész szükséges hozzá.
Mohos Attila képviselő, falugondnok: Az autóhoz szükséges dolgok, mint például szélvédő
mosófolyadék, zár olajozó, fagymentesítő.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, akinek az önkormányzat 2012. évi
költségvetésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:
8/2012. (II. 15.) önkormányzati

rendeletet
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette ifj. Szakonyi Jánosné kapolcsi lakos, mint a Karitas
szervezet vezetője kérelmét. Kéréssel fordultak az önkormányzathoz a falu lakosságának gondjai
enyhítése céljából. A szervezet a Katolikus Egyház keretein belül működik. Anyagi támogatást nem
kapnak, évente 3 alkalommal kapnak támogatást a központi Karitastól, amit a plébános úr plusz 10 e/Fttal támogat. Ezt az összeget viszont csak élelmiszer adományra költhetik, amihez számlát is kell
csatolni. Ruhaosztással próbálnak a falu lakóin segíteni. Évente kb. 3 nagyobb ruha-akció valósul meg,
alkalmanként 3-4 forduló utánfutóval. Ehhez kérnek az önkormányzattól anyagi segítséget. Elmondta,
hogy a szervezet nagyon sok dolgot tett a faluban élő embereken.
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Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésében 40 e/Ft lett
betervezve működési pénzeszköz átadásként. Ez úgy van nevesítve, hogy körzeti megbízott és
alapítvány részére 20-20 ezer forint.

Orsós János képviselő: Mindenképpen támogatni kell ezt a dolgot, mivel a faluban mindenki szívesen
veszi az ilyen segítséget. Javasolta, a szervezet részére állapítsanak meg 25 e/Ft-ot, a körzeti megbízott
részére pedig 15 e/Ft-ot.
Szabó István képviselő: Egyetértett a javaslattal.
Márvány Gyuláné polgármester. Elmondta, hogy útiköltség számla mindenképpen kell hozzá, mivel
el kell róla számolniuk.
Takács Lászlóné körjegyző Támogatási szerződést kell készíteni a határozat alapján. Kötelesek
hitelesített számlával elszámolni a támogatásról.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, aki egyetért a támogatási összegekkel, az
kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

8/2012. (II. 10.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község önkormányzata képviselőtestülete a Karitas
kapolcsi Szervezet kérését támogatja, a szervezet működési
költségeihez 25.000,- Ft-tal hozzájárul.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a támogatási szerződés
elkészítéséről és a támogatás utalásáról
intézkedjen.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester

Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Horváth Ferenc kapolcsi lakos kérelmét. Kérelmező a
Kapolcs 267. hrsz-ú ingatlanból 23 m2-t meg kíván vásárolni, és tulajdonát képező 268. hrsz. –
megosztás után 267/1. hrsz – csatol. A testület kérelmét 70/2011. (XI. 5.) számú határozattal támogatta,
a változási vázrajz elkészült. A területre azért van szüksége, mert a 267/1. hrsz-ú ingatlanon – mely
saját tulajdonát képezi -, közösségi szállás helyet szeretne kialakítani, és az építési engedélyhez
szükséges, hogy a területnek közúttal legyen kapcsolata, és ezt csak a 23 négyzetméternyi terület
megvásárlásával tudná megoldani. Vételi ajánlatként 1.000,- Ft/m2-t ajánlott fel.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
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9/2012. (II. 10.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község önkormányzata képviselőtestülete Horváth
Ferenc Kapolcs, Dózsa u. 38. szám alatti lakos részére
értékesíti az önkormányzat tulajdonát
képező Kapolcs belterületen 267/2. hrsz. alatt lévő kivett
ingatlanból, 23 m2 nagyságú területet, melyet
tulajdonát képező 267/1. hrsz-hez csatol.
Eladó vételárat 1.000,- Ft/m2 összegben állapítja meg, mely
összesen 23.000,- Ft.
Képviselőtestület adásvételi szerződésben kiköti, hogy vevő
bástyát, kerítést nem építhet.
Tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos költségek vevőt
terhelik.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2012. február 29.

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy Horváth Csongor Kapolcs, Kossuth u. 90. szám
alatti lakos bérlakásra vonatkozó kérelme 2011. december 31-el lejárt. Javasolta, 2012. január 1-től
2012. december 31-ig meghosszabbítani a bérleti szerződést. A bérleti díjat a 93/2011. (XII. 15.)
határozat alapján 22.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

10/2012. (II. 10.) Ökt. számú

határozatot

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete
Horváth Csongor Kapolcs, Kossuth u. 90. szám alatti
lakos lakásbérleti szerződését 2012. január 1-től 2012.
december 31-ig meghosszabítja.
Bérleti díját 22.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről
értesítse.
Határidő: 2012. február 29
Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester
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Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőkkel Homonnai Zsuzsanna Éva és
Homonnai Dániel Kapolcs 16/16. hrsz-ú területre vonatkozó kérelmét. Kérelmezőknek
anyagi nehézségeik támadtak, nem tudnak Kapolcs községben építkezni, a telket
visszaadják az önkormányzatnak. A vételi árat kell visszaadni nekik. Szóbeli egyezség
alapján megállapodtunk abban, hogy nem egy összegben, hanem két részletben fizetjük
vissza a telek árát. Az I. félévi részletet március 31-ig, a II. félévi részletet július 31-ig.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy fel kell bontani a szerződést.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

11/2012. (II. 10.) Ökt. számú

határozatot

Kapolcs község Önkormányzata
Képviselőtestülete Az önkormányzat és
Homonnai Dániel és Homonnai Zsuzsanna Éva
1037 Budapest, Forduló u. 11. szám alatti lakosok
között 2009. május 29-én létrejött adásvételi
szerződést közös megegyezéssel felbontják.
Kapolcs Önkormányzat 16/16. hrsz-ú 1036 m2
nagyságú lakótelek vételárát 1.243.200,- Ft +
248.640,- Ft ÁFA, összesen: 1.491.840,- Ft-ot
alábbi részletekben visszafizeti a vevőknek:
- I. részlet: 2012. március 31-ig,
- II. részlet: 2012. augusztus 31-ig.
Megállapítják, hogy a föld értékét növelő
beruházásra nem került sor.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a
tulajdonjogot eredeti állapot visszaállítása címén az
önkormányzat javára bejegyezzék.
Szerződés felbontásával kapcsolatos költségeket a
vevők fizetik.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására, a vételár visszafizetésére.
Felelős: Márvány Gyuláné
Polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
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Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőkkel Nagy Kálmán ajkai lakos
kérelmét. A 323. hrsz-ú úttal kapcsolatos változási vázrajz 2010. július 13-án lejárt, újra kéri
záradékoltatni. Ez 50 e/Ft-ba kerül, kéri az önkormányzatot, vállalják át.
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, melyik útról van szó?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, a felső betonos útról.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
12/2012. (II. 10.) Ökt. számú

határozatot

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Nagy
Kálmán ajkai lakos kérelmét nem támogatja.
Az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt nem áll
módjában vállalni a K-187/2008. munkaszámon
elkészített földrészletek határrendezéséről készült
változási vázrajz földhivatali záradékolásának költségét.
Képviselőtestület felhatalmazza a körjegyzőt, erről
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Takács Lászlóné körjegyző

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2011. november 4-én
71/2011. (XI. 5.) számú képviselőtestületi határozattal pályázatot nyújtottak be, Leaderpályázat keretében. A határozatban a projekt költsége 6.500.000,- Ft, ami valójában
1.713.320,- Ft. Nem egyezik az összeg a határozatban szereplő összeggel, ezért a határozatot
módosítani kell. Kérte a képviselőket a módosított határozat elfogadására.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

13/2012. (II. 10.) Ökt. számú

határozatot

Kapolcs község Önkormányzata
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Balaton-felvidéki LEADER Akciócsoport
Együttműködésben az Éltető Balaton-felvidékért
célterületre „Kapolcsi Közös Piac létrehozása”
címen.
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A pályázat kódja: BFS-2011. 09. 23./1.
A projekt költsége: nettó 1.717.320,- Ft
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:
1.717.320,- Ft+ÁFA önerő.
A projekt megvalósulásának helye: Kapolcs 112.
hrsz. Faluház térképvázlaton megjelölt udvara,
melyet az önkormányzat legalább a pályázatban
megjelölt fenntartási időszak végéig piacként
kíván üzemeltetni. (Az utolsó kifizetési kérelem
beadásától számított 5 év).
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásával és bonyolításával kapcsolatos
feladatokat lássa el.
Határidő: Azonnal, és folyamatos
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester

Márvány Gyuláné polgármester: Javasolta a képviselőknek, hogy a víziközmű beruházás
számláján lévő pénzösszeget kössék le.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
14/2012. (II. 10.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzat Képviselőtestülete
az önkormányzat befejezett víziközmű beruházás
számláján lévő pénzösszeget leköti.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a pénzösszeg
legkedvezőbb konstrukcióban történő lekötéséről
gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: Azonnal

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kapolcs község
Rendezési Terve elavult, ezért a Pagony Tájvédelmi Iroda megkereséssel fordult hozzá, hogy
felajánlják segítségüket, felmérnék a községet, hogy átdolgozzák a Rendezési Tervet.
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Képviselők határozat hozatal nélkül úgy döntöttek, az önkormányzat anyagi helyzete miatt a
javaslatra később visszatérnek.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a rendes képviselőtestületi ülést 17.55 órakor
bezárta és a következő napirendi pontokra való tekintettel zárt ülést rendelt el.

K. m. f. t.

Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Orsós János
képviselő

Szabó István
képviselő

