
Önkormányzati Képviselő-testület 

8294 Kapolcs 

 

Száma: 271-7/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 27-én (pénteken)  

     18.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános Képviselő-testületi üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármester Irodája 

             8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Jelen vannak: Márvány Gyuláné  polgármester 

   Tóth Attila    alpolgármester 

   Mohos Attila  képviselő 

   Orsós János  képviselő 

   Szabó István  képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné  körjegyző 

   

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

  Tóth Attila  alpolgármester 

  Szabó István  képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Czippné Miklós Andrea  

 

 

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

önkormányzati Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.  

Kérte a Képviselő-testületet, az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat 

fogadják el. 

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

Szabó István képviselő úr lesznek.  

 

  

Képviselő-testület 5 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 rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  

     zárszámadásáról 

      Előadó: Márvány Gyuláné 

          polgármester 

 

2./  Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati 

rendelete a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról 

               Előadó: Takács Lászlóné  

       körjegyző 

 

        3./ Vegyes, aktuális ügyek 

              Előadó: Márvány Gyuláné 

    polgármester 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a képviselők előzetesen írásban 

megkapták a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót, kérte, akinek az 

előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, külön határozathozatal nélkül egyhangúlag 

elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

 

 

1. NAPIREND 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 2011. 

évi zárszámadásáról szóló írásos előterjesztést előzetesen megkapták.  

Kérte, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, a hitel 17 millió forint?  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, annyit állítottunk be a költségvetésünkbe, 

de nem vettük igénybe. Igazából a záró hitel állományunk 2.435 e/Ft, ezzel zártunk. Tavaly 

3.396 e/Ft-tal nyitottunk, 2.435 e/Ft lett a működési záró hitel állományunk. Adóbevételeink 

szépen befolytak. 

Megkaptunk az orvosi rendelő pályázati pénzét, így nem kellett igénybe venni az említett 17 

milliót, mivel az csak terv szinten volt. Az ÖNHIKI-pályázaton 2.466 e/Ft-ot kaptunk. 

A pénzmaradvány kimutatással kapcsolatban a költségvetésünk jó pozíciót mutat, mivel ott a 

megszűnő Társulat átadta az önkormányzatra jutó pénzt. 

A Víziközmű számlán van 11.526 e/Ft-unk, a környezetvédelmi alszámlán 132 e/ Ft-unk van, 

ami szintén kötött felhasználású pénzeszköz. A pénztárban van 137 e/Ft. Így 11.800 e/Ft-tal 

zártunk. Korrigálták a függő átfutó bevételek, így. 11.590 e/Ft a pénzmaradványunk, ami 

felhalmozási pénzmaradvány, mindenképpen beruházásra, vagy csatornával kapcsolatos 

dologra fordítható.  
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Márvány Gyuláné: Kérdezte, ha akarnának csinálni valami belvízvédelemmel kapcsolatos 

dolgot, kisléptékben, nem pályázati szinten, akkor hozzá lehet-e nyúlni ehhez a pénzhez? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Az a probléma, hogy az átutalt összeg ügyében pert indítottak. 

Az önkormányzatot nem kereste még meg a bíróság. Javasolta, amíg nem dől el a per, addig 

nem kellene hozzányúlni.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Van ilyen szakfeladata az önkormányzatnak, csak a 

tervezett összeg nagyon szerény.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, úgy látja a beszámolóban, hogy az adókból sokkal 

több pénz folyt be, mint a tervezett. Például iparűzési adónál 1,3 millió helyett 3,3 millió 

forint. 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Év végén az Ilona-malmosok utaltak be, ebből adódik. 

Volt hátralékuk, azt fizették be.  

 

Mohos Attila képviselő: Nem javasolta, hogy hozzányúljanak a csatorna pénzmaradványhoz. 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, akkor egyelőre ahhoz a pénzhez nem is lehet 

hozzányúlni. Meg kell várni a bírósági döntést. Elmondhatjuk, hogy az előző évhez képest 

faragtunk le a hiányból. 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Igen, mivel 3,3 millióval indultunk és 2,4 millióval 

zártuk ezt az évet. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Az idei költségvetésben be van valami tervezve a Művészeti 

Napok bevételéből?  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Igen, a 2012. évi költségvetésünkben szerepel ez a 

bevétel. Az óvoda bérbeadásából, parkoltatásból és egyéb közterületek bérbeadásából fog 

bejönni pénz.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Az egylet fogja intézni ezeket a dolgokat?  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, folyamatban vannak az ezzel kapcsolatos 

megbeszélések. 

 

Mohos Attila képviselő: Tavalyról 1 millió forintot nem fizettek be.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Az 1 millió forintot befizették decemberben, de a 

rezsit nem.  

 

Mohos Attila képviselő: Kérdezte, az mennyi?  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Villanyszámlára fizettünk tavaly havonta 220 e/Ft-ot. 

Megtörténtek az elszámolások. Idei évben havi villanyszámlánk közel fél millió forint. Ez 

átalány, melyet a tavalyi fogyasztás után számolnak.  
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Mohos Attila képviselő: Kérdezte, év végi egyenlegre nem kellett ráfizetni? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Volt ráfizetés, különösen a nyomdánál. A régi pápai 

nyomdánál, bérelt helyiség, amit most ketten használnak, ez tárgyalás alatt van, amit majd ki 

kel számlázni nekik.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: A nyomdánál pályázati pénzből fizetnek. Az ÉDÁSZ-nál 

lehet kérni, hogy évente egyszer módosítsák. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, nem lehetne a fogyasztás után fizetni? Annyit kellene 

fizetni, amennyit fogyasztunk.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, ez az előző évi fogyasztás alapján fizetünk. 

Villanynál nem lehet bemondásra fizetni úgy, mint a gáznál, de a gáznál igen, de annak 

nagyon kevés az átalánya.  

 

Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy a polgárőrségnek hogy van a mérője? Ott is sok 

energia elmegy, más fogyasztó ott nincs.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, nincs külön óra, az iskola épületét ingyen 

használják.  

Közvilágítással kapcsolatban küldött az E-ON egy körlevelet, mely szerint havonta fogják 

leolvasni, és a tényleges fogyasztás után fogunk fizetni. 

 

Szabó István képviselő: Kérdezte, hol van a közvilágítás kapcsolója? A kapcsoló 

fényerősséggel működik. Véleménye szerint sötét helyen lehet, mert világosban is égnek a 

lámpák. Valamit módosítani kell rajta, vagy világosabb helyre kell tenni, hogy fényes nappal 

ne égjenek a lámpák. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, akkor becsült szinten mennyi a Művészeti Napok 

rezsi költsége? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Körülbelül 500 e/Ft a 10 napra.  

 

Mohos Attila képviselő: Véleménye szerint önkormányzati szinten nem használunk annyi 

energiát. Miért mi fizessük? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: A dupláját fizetjük a havi átalánynak az idei évben. 

Közel 6 millió forint is lehet a villany az év végéig.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Év végén vissza kell, hogy kapjuk, visszautalják.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Nem lehet azt csinálni, hogy akik használják az önkormányzat 

áramát, havonta fizessenek? Meg kell állapítani nekik valami összeget. 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Ezért lennének szükségesek a bérleti szerződések, mivel eddig 

azok nem lettek elkészítve. Pótlólag kell elkészíteni a szerződéseket.  



 5 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Le kell ülni a bérlőkkel, a fogyasztásmérőt át kell 

iratni a bérlőkre. 

  

Mohos Attila képviselő: A zöldségboltos is sokszor jelezte, hogy nincs meg a szerződése. 

Felújítást végzett a bolton.  

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, Képviselő-testületi jegyzőkönyvek alapján ki kell 

gyűjteni a bérlőket, és az alapján elkészíteni a bérleti szerződéseket. 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: A nyomda épületét bérbe vevők 10 e/Ft-ot fizetnek 

havonta bérleti díjat, rezsit, villanyt, vizet fizetnek. A másik az Agenda Kft, akik havonta 30 

e/Ft bérleti díjat fizetnek, bérleti szerződésük van. Rezsiköltséget fizetnek, de van 78 e/Ft 

gáztartozásuk.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, most lettek kiküldve az adók, köztük az építményadó 

Mire fel megy ki egy építményadó, ha még bérleti szerződés sincs? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, a polgármesterrel történt egyeztetés után küldték ki 

az építményadót, nincs köze a bérleti szerződéshez. 

A bevallásokat nem akarják visszaküldeni a lakosok, nagyon rossz a községben az adófizetési 

morál.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, előző évben 8,337 e/Ft millió 

kintlévőségünk van, ez idei évben 8,1 millió.  

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmúlt években nem mentek ki a felszólítások a 

hátralékosoknak, magas a pótlék összege. A behajtással kapcsolatban intézkedni fognak.  

 

Mohos Attila képviselő: Elmondta, ha ezek az összegek bejönnének, akkor valószínűleg nem 

mínusz 8 millióval futnánk neki az évnek.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Az emberek életkörülményei nem olyanok, hogy 

fizetni tudjanak. 

 

Mohos Attila képviselő: De, akinek gépjárműadót kell fizetne, ott nincs miről beszélni..  

 

Tóth Attila alpolgármester: Azon kívül, hogy a felszólításokat kiküldi a jegyzőség, 

ezenkívül van még valami lehetőség a hátralék beszedésére? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, igen, ilyenek például, hogy letiltás munkabérből, ha 

ez nem lehetséges, akkor lakásra való ráterhelés, gépjármű forgalomból való kivonása, 

rendszámlevétel.  

 

Tóth Attila képviselő: Előfordult már ilyen? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, Monostorapátiban volt rá példa. 

 

Tóth Attila képviselő: Várható, hogy Kapolcson is lesz behajtás? 
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Takács Lászlóné körjegyző: Igen, elindult már a behajtás, de még probléma, hogy nincs 

rendes nyilvántartás az adózókkal kapcsolatban. Polgármester asszony átjött, segített 

ezügyben. 

 

Tóth Attila alpolgármester: A másik dolog, ami csak érintőlegesen tartozik ehhez a 

dologhoz, hogy az önkormányzati alkalmazottaknak munkaköri leírásaik vannak? Vagy azok 

sincsenek? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, személyi anyag sincs, nem kaptunk az átadás-

átvételkor, ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzítettük.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Volt már ezügyben ellenőrzés is. Probléma, hogy a 

személyi anyagot nem különkezelték, irattárba kerültek, de ott nem található. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Folyamatban van egy új irattár kialakítása.  

Kérte a Képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a 2011. évi költségvetés 

zárszámadásával, kézfeltartással jelezzék. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 

következő: 

 

 

12/2012. (IV. 30.)  önkormányzati    r e n d e l e t e t 

 

      Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  

      zárszámadásáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2. NAPIREND 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a házasságkötéssel 

összefüggő egyes szabályokkal kapcsolatos rendeletet-tervezetet előzetesen írásban 

megkapták. Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló, 2011. január 1-

jén hatályba lépő 2010. évi I. törvény felhatalmazza a helyi önkormányzatokat, hogy 

szabályozzák a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokat, a hivatali helyiségen kívüli és 

a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének helyi szabályait és díjait.  

Eddig nem kellett fizetni a házasságkötés alkalmával, de most jogszabály kötelezővé tette, 

hogy, ha munkaidőn kívül és anyakönyvi hivatalon kívül történik házasságkötés, díjat kell 

fizetni.   

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, a rendelet 1. számú melléklete szerint hivatali 

helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj 10.000,-  

Ft, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása esetén az ügyfél által fizetendő  

díj pedig 5.000,-. Ez ÁFÁ-t nem tartalmaz. 
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Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, ki kapja a díjat? Az anyakönyvvezető? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, ez a működési költség, mely tartalmazza a fűtési, 

világítási költséget. Elmondta, hogy az anyakönyvvezető szabadnapot kap. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelettel, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 

következő: 

 

 

13/2012. (V. 30.) önkormányzati  r e n d e l e t e t 

 

      A házasságkötéssel összefüggő egyes  

      szabályokról  

 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. NAPIREND 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőkkel Kapolcs önkormányzatánál és 

intézményeknél 2011. évben végzett Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

ellenőrzéséről szóló beszámolót. Elmondta, Kapolcs önkormányzatnál, sem pedig 

intézményeinél belső ellenőrzésre nem került sor. 

Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

 

25/2012. (IV. 27.) Ökt.    h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó 

ellenőrzési, és összefoglaló ellenőrzési jelentését 

Kapolcs község Önkormányzata és a felügyelete 

alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozólag, 

a beszámolót elfogadja. 

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2012. évi 

közbeszerzési tervről szóló írásos előterjesztést előzetesen írásban megkapták. A 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők 

– az önkormányzat annak minősül – éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni 

az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 

5 évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. Azt, hogy adott beszerzés 

közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt értékelési módszer 

alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével kell 

meghatározni. 

A 2012. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható 

olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor célszerű egy határozat 

meghozatala, mellyel a képviselő-testület jelzi, hogy terv-készítési kötelezettségéről nem 

feledkezett meg. Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, 

melyhez közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv elfogadása. 

Kérte a képviselőket, fogadják el.  

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

 

26/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.    h a t á r o z a t o t 

 

      Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- 

      testülete 2012. évben nem kíván közbeszerzési  

      eljárást lefolytatni. 

 

 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatatta a Képviselő-testületet, hogy a Közös 

Fenntartású Óvoda konyhájával kapcsolatos ÁNTSZ-ellenőrzés során kiderült, hogy az óvoda 

tálalókonyhájának nincs működési engedélye. Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv, 

ezért javasolta a megállapodás megkötését a tálalókonyha működtetésére.    .  

 

Mohos Attila képviselő: Kérdezte, az óvoda konyhája tálalókonyhaként szerepel? És nyáron, 

amikor Művészeti Napok alatt üzemel és főzés van? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy az óvoda konyhája tálalókonyhaként működik. 

Nyáron, a Művészeti Napok ideje alatt pedig a vállalkozó vendéglátós intézi a működési 

engedélyt. 

 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 
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27/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.    h a t á r o z a t o t 

 

      Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-   

      testülete megállapodást köt a kapolcsi Közös 

      Fenntartású Óvodával tálalókonyha                                                                           

      működtetésére, melléklet szerinti tartalommal. 

 

      Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda                                         

      vezetőjét a tálalókonyha működési engedélyének 

      beszerzésére. 

 

      Határidő: 2012. május 15. 

      Felelős: Modoriné Kurucz Veronika 

           óvodavezető 

        

 

 

(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Homonnai Zsuzsanna 

Éva és Homonnai Dániel budapesti lakosok 2011. október 3-án kelt levelükben 

visszavásárlási kérelmet nyújtottak be a 2009. május 29-én megvásárolt kapolcsi B 16/16. 

hrsz. alatti, korábban 1/1. arányban Kapolcs község önkormányzat tulajdonát képező 

ingatlanra vonatkozóan. Képviselő-testület  11/2012. (II. 10.) Ökt. számú határozattal döntött 

a visszavásárlásról. Kérelmezik, hogy a visszavásárlása vonatkozó kérelmüket tekintsék 

tárgytalannak. A beépítési kötelezettség meghosszabbítását a későbbiekben írásban 

kérelmezni fogják. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

28/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.   h a t á r o z a t o t 

 

      Kapolcs Önkormányzata Képviselő-testülete 

      Homonnai Dániel és Homonnai Zsuzsanna Éva 

      1037 Budapest, Forgó u. 11. szám alatti  

      lakosok kérelmét támogatja, és 11/2012. (II. 10.)  

      Ökt. számú határozatát visszavonja. 

      Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy  

      erről kérelmezőt tájékoztassa. 

 

      Határidő: 2012. május 15. 

      Felelős: Takács Lászlóné 

         körjegyző  
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Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a MOL-per 2002. óta folyik, most kerül 

sor arra, hogy a Mol-lal való megegyezés történjen. 144 millió forintot ítéltek meg az ebben 

résztvevő önkormányzatoknak. Kistérségi egyeztetésen abban egyeztünk meg szóban, hogy a 

100 millió forint fölötti rész lenne a Globál Ügyvédi Irodáé, aki ezt eddig bonyolította, az 

azon felüli rész lenne felosztva az  érintett önkormányzatoknak, mely Kapolcs esetében 

1.418.866,- Ft. Amennyiben nincs egyezség, a per tovább folyik, ezért kettő határozatot kell 

most a képviselő-testületnek hozni. 

Ismertette a határozati javaslatokat, kérte a képviselőket, fogadják el.  

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

 

29/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.   h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Globál Mérnöki Iroda Kft. 

megbízottat, azon belül is dr. Pecz Péter 

ügyvezetőt arra, hogy a 28.G.40.218/2012/10. 

számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok 

javára megítélt összeg alapul vételével 

megállapodjék a MOL Rt.-vel az első fokú 

ítéletben történt megnyugvásban akként, hogy a 

per ezzel az egyezséggel végérvényesen 

befejeződjék. Erre tekintettel továbbá 

felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel 

közölje a döntést: a felperesek az egyezséggel 

eltekintenek az ítélet megfellebbezésétől. 

 

Az egyezségi megállapodásban a MOL Rt.-nek 

kötelezettséget kell arra nézve vállalni, hogy a 

felperesi önkormányzatok és a Globál Mérnöki 

Iroda Kft. közötti belső egyezségre tekintettel a 

bírtóság által a fenti számú ítéletben megítélt (és 

az egyezség keretében a MOL Rt. által is 

elfogadott) összeget akként kell teljesíteni, hogy 

abból: 

- 100 millió forint összeget az önkormányzatok 

efelé az ítéletben meghatározott arányok 

szerinti bontásban; 

- a 100 millió forint feletti összeget pedig 

közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé 

teljesít. 

      Határidő: 2012. május 4. 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 
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30/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.   h a t á r o z a t o t 

  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. 

április 13-i tárgyalás keretében előterjesztett 

tényelőadás, valamint az érintett önkormányzatok 

vezetői által elveiben helyesnek tartott egyezségi 

ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített 

„Emlékeztető” (mint döntési előkészítő irat) 

alapján (arra tekintettel, hogy az egyezséget a 

Globál Mérnöki Iroda Kft. is elfogadja és erről 

nyilatkozott), úgy dönt, hogy az önkormányzatok 

egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda Kft. (mint 

megbízott) közötti elvi egyezséget jóváhagyja és 

magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 

Ennek keretében a bíróság által a 

28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az 

önkormányzatok javára első fokon megítélt 

144.093.383 forint összegből a 100 millió forintot 

meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda 

Kft.-t illeti meg akként, hogy azt a MOL Rt. 

közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé 

fizesse meg (engedményezés). 

 

Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint 

önkormányzatok közötti, az üzletrész arányoknak 

megfelelő felosztása az 1. sz. függelékben 

található meg, amely a jelen határozattal 

jóváhagyott egyezségi megállapodás részét 

képezi. 

 

Az egyezség része, hogy a neki jutó 

összegrészből a Globál Mérnöki Iroda Kft. 

vállalja azt, hogy a jogi képviselő munkadíját 

közvetlenül rendezi. 

 

A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és 

csakis a 28.G.40.218/2012/10. számú ítélettel 

megítélt összeg felosztásával kapcsolatban 

érvényes és érvényesíthető. Továbbá csakis arra 

az esetre vonatkozik, amennyiben a per 

egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a 

MOL Rt-vel is létrejön az egyezségi 

megállapodás. 

 

A jelen határozat hivatalos példányának a Globál 

Mérnöki Iroda Kft. által történő aláírásával az 

ezen okirat a Ptk. 328. §-a szerinti, az 
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engedményezésre vonatkozó szerződésnek 

minősül. Az engedményezés tényéről a Globál 

Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 

328. § (3) bekezdése szerint. 

 

Határidő: 2012. május 4. 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

 

 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy turisztikai térképet 

kíván kiadni a Kistérségi Társulás. 28.000,- Ft-ot kellene befizetni, így 120 térképre lennénk 

jogosultak. A térképen néhány sorban bemutatnák Kapolcs községet, illetve a „Művészetek 

Völgye” falvait. 

 

Szabó István képviselő: Kérdezte, hova helyezik el? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, a térkép értékesíthető, összehajtható  

reprezentációs anyag. 

Kérte a képviselőket, fogadják el. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

 

31/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.    h a t á r o z a t o t 

 

      Kapolcs község Önkormányzata                         

                                                             Képviselőtestülete támogatja Tapolca és      

                                                             Környéke Kistérség Többcélú Társulás              

      turisztikai térkép kiadására vonatkozó                   

      elképzeléseit. 

 

      Képviselő-testület a kiadás költségeihez            

      28.000,- Ft-tal hozzájárul. 

 

      Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről 

      a kistérség elnökét tájékoztassa. 

 

      Határidő: 2012. május 15. 

      Felelős: Takács Lászlóné körjegyző 
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Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, elkészült Kapolcs község új 

weblap-terve. Kérte a képviselőket, tekintsék meg, tegyenek javaslatokat.  

A faluban lévő iskolai emlékhellyel kapcsolatban elmondta, sok az érdeklődő, javasolta, 

szedjenek belépőt.  Javasolta, WC-használatért külön díjat szedni 

 

Mohos Attila képviselő: Javasolta, 6 éves kor alatt, valamint a nyugdíjasoknak legyen 

ingyenes.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Javasolta, 100-200 forint közötti összeget állapítsanak meg. 

Ezért az összegért megnézhetik a falumalmot és a kovácsműhely múzeumot.  

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

 

32/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.   h a t á r o z a t o t 

 

      Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- 

      testülete az iskolai emlékhely látogatói részére az  

      alábbi belépőjegy díjakat állapítja meg: 

 

      iskoláskorúak 100,- Ft,  

      felnőtteknek 200,- Ft, 

      nyugdíjasoknak, 6 éves kor alattiaknak a belépés 

      ingyenes. 

 

      Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a  

      pénztárbizonylatok beszerzésére.  

   

      Határidő: 2012. május 15.  

      Felelős: Takács Lászlóné 

          körjegyző   

 

 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a körzeti megbízott 

támogatási kérelemmel fordult az önkormányzat felé, szolgálati gépjárművének javítási 

költségeihez való hozzájárulás céljából. 

 

Mohos Attila képviselő: Javasolta, 20 e/Ft-ot állapítsanak meg részére. 

 

Orsós János képviselő: 25 e/Ft-ot javasolt megállapítani a körzeti megbízottnak. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, aki egyetért a körzeti megbízott 25 e/Ft-os 

támogatásával, kézfeltartással jelezze. 

 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 

következő: 
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33/2012. (IV. 27.) Ökt. sz.  h a t á r o z a t o t 

 

     Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

     Molnár Tibor körzeti megbízott RB 37-37. frsz-ú    

     szolgálati gépjármű javítási, karbantartási költségeihez 

     25.000,- Ft összeggel hozzájárul 2012. évi költségvetése 

     terhére. 

 

     Fenti keret terhére a körjegyző jogosult a javítási számlát      

     kiegyenlíteni   

 

     Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a 

     körzeti megbízottat tájékoztassa. 

 

     Határidő: 2012. május 15. és folyamatos 

     Felelős: Takács Lászlóné körjegyző  

 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, vasárnap patakmeder-tisztítás lesz, 

önszerveződő kapolcsi polgárok szervezésében. 

 

Elmondta, hogy a kapolcsi honlapon 2012. január 25-i jegyzőkönyvben téves összeggel került 

be a HA-TÓ MED Bt. havi juttatása, mely ténylegesen 15 e/Ft/hó. A honlap felújítása, 

valamint a jegyzőkönyv kijavítása folyamatban van.  

 

Elmondta, a Rendezési Terv felülvizsgálatára árajánlat érkezett, melyet megkaptak a 

képviselők, de az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tudjuk felvállalni.  

 

Varga Csaba kapolcsi lakos bejelentésére -  házával  szembeni nyárfák ügyével  kapcsolatban 

- elmondta, hogy körlevelet küldtek ki az érintett lakóknak, de a visszajelzések miatt senki 

nem járult hozzá a fa kivágásához, csak a veszélyes ágakat kell kivágni. 

 

Polgármester a testületi ülést 19.45 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. t. 

 

 

 

 Márvány Gyuláné      Takács Lászlóné 

  polgármester            körjegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

   Tóth Attila         Szabó István 

 alpolgármester                     képviselő 


