
Önkormányzati Képviselőtestület 

8294 Kapolcs 

 

Száma: 271-6/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 30-án (pénteken)  

     16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármester Irodája 

             8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Jelen vannak: Márvány Gyuláné  polgármester 

  Tóth Attila    alpolgármester 

  Mohos Attila   képviselő 

  Szabó István  képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné  körjegyző 

   

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  Orsós János  képviselő 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

  Tóth Attila  alpolgármester 

  Mohos Attila  képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Czippné Miklós Andrea  

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős 

önkormányzati képviselőtestületből 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.  

Kérte a képviselőtestületet, az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat 

fogadják el. 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítők: Tóth Attila alpolgármester és 

Mohos Attila képviselő úr lesznek.  

  

Képviselőtestület 4  igen szavazattal, - külön határozathozatal nélkül - egyetértett a javaslattal 

és a módosítással együtt elfogadta az alábbi 
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N a p i r e n d e t :  1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének  

     önkormányzati rendelte a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és  

      ellátásokról szóló 4/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet  

      módosításáról 

      Előadó: Márvány Gyuláné 

          polgármester 

 

        2./  Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati 

   rendelete Kapolcs község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

   Szabályzatáról szóló, 4/2009. (IV. 15.) önkormányzati rendelet  

   módosításáról 

               Előadó: Márvány Gyuláné  

        polgármester 

 

        3./ Vegyes, aktuális ügyek 

              Előadó: Márvány Gyuláné 

    polgármester 

 

 

 

1. NAPIREND 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális és 

gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2012. (I. 31.) számú önkormányzati 

rendelet módosítására van szükség. A rendelet kiegészül a temetési támogatással, 

támogatásban részesíthető, aki kapolcsi elhunyt hozzátartozója, akinek az egy főre eső havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 

akkor 20 e/Ft temetési támogatásban részesül.  

A rendelet-tervezeteket a civil szervezetek megtárgyalták és elfogadásra javasolták.  

 

Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy a temetési támogatás kérelemre indul-e? És, ha a 

hozzátartozó nem helybeli, az is kaphat? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a temetési támogatás kérelemre indul, és, 

ha az elhunyt személy hozzátartozója nem helybeli lakos, ő is kaphatja, amennyiben kérelmet 

nyújt be.  

 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy a temetési segélynél alacsony a jövedelmi 

határ, és csak az a személy részesülhet segélyben, aki kapolcsi lakos, és a támogatás 

kedvezőbb.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőtestületet, amennyiben a rendelet 

módosításával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

 

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi: 
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10/2012. (IV. 4.) önkormányzati  r e n d e l e t e t 

 

      Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- 

      testületének önkormányzati rendelete a szociális  

      és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról  

      szóló 4/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet  

      módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

 

 

2. NAPIREND 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy az előző napirendi ponttal összefüggésben 

van a második napirendi pont tárgyalása, mivel bármilyen módosítás történik a szociális 

rendeletben, az SZMSZ-t is módosítani kell. A temetési támogatás megállapítása 

polgármesteri hatáskörbe kerül.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a SZMSZ-ben szereplő módosításokkal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék. 

 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:  

 11/2012. (III. 29) Ör. számú  r e n d e l e t e t 

 

       Kapolcs község Önkormányzata  

       Képviselő-testületének önkormányzati 

       rendelete Kapolcs község Önkormányzata 

       Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

       szóló, 4/2009.  (IV. 15.) önkormányzati 

       rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. NAPIREND 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy kéréssel kell fordulnunk a számlavezető 

pénzintézet felé, hogy a folyószámla keret összegét 6,5 millióra emelje és időtartamát 2013. 

április 27-ig hosszabbítsák meg.  

Ehhez szükséges a képviselőtestületi határozat. 
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Képviselőtestület hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag meghozta az alábbi: 

 

20/2012. (III. 30.) számú képviselőtestületi   h a t á r o z a t o t 

 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete folyószámla 

 hitelkeretének meghosszabbítását kéri 2013. április 27-ig a 

 Nagyvázsonyi Kinizsi Bank Zrt-től. A hitelkeret nagysága 6,5 millió 

 forint, azaz Hatmillió-ötszázezer forint. 

Önkormányzat hitelszerződés biztosítékaként felajánlja Kapolcs, 

 Kossuth L. u. 90. szám alatt lévő 134. hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági 

Épület megnevezésű forgalomképes ingatlanát, és hozzájárul ahhoz, 

 hogy az ingatlanra a hitelkeret összegének erejéig jelzálogjog 

 bejegyzésre kerüljön a Nagyvázsonyi Kinizsi Bank Zrt. javára. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, a hitel 

 meghosszabbításáról intézkedjenek és felhatalmazza a tisztségviselőket 

 a hitelszerződés aláírására. 

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

   Takács Lászlóné körjegyző  

Határidő: 2012. április 2. 

 

 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lakossági bejelentés 

érkezett a malomszigeten, a híd mellett álló fűzfa miatt, mely folyamatosan hullik le, 

életveszélyes. 

 

Mohos Attila képviselő: Véleménye szerint a környékbeli lakókkal is meg kell beszélni a fa 

ügyét. A fűzfa virágjára allergiások is lehetnek.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Javasolta, ha kivágják, termő gyümölcsfával pótolják. 

Elmondta, az óvodában játszótér felújítására kerül sor, húsvét után állnának neki. 

Az óvodában ÁNTSZ-ellenőrzés volt, az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy nincs a 

melegítő konyhájának működési engedélye. Csaptelepet kell cserélni, fel kell szerelni egy 

adagolós kézmosó szappantartót, papírtörlőt kell mellé elhelyezni. 

 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, eljáró hatóságot kell kijelölni. Az óvoda melegítő 

konyhája a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet alapján bejelentésköteles. 
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Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a körjegyzőségen 

tavalyi évben dolgozó két felmentett személy összes jogszabály szerint járó járandósága 

kifizetésre került. A munkaügyi per első tárgyalása megtörtént múlt héten.  

 

Elmondta, hogy a tavalyi évben kinevezésre került védőnő március 31-el felmondott.  

 

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 17.00 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. t. 

 

 

 

 

 

 

 Márvány Gyuláné      Takács Lászlóné 

   polgármester          körjegyző  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tóth Attila       Mohos Attila 

 alpolgármester         képviselő  

 

 

 

       

 

 

 

 


