
Önkormányzati Képviselő-testület 

8294 Kapolcs  
 

Száma: 271-24/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete által  2012. december 10-én 

               (hétfőn)  18   órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Helye: Polgármester Irodája 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62.   

 

Jelen vannak:  Márvány Gyuláné                polgármester  

                          Mohos Attila                képviselő 

               Orsós János        képviselő 

               Szabó István      képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

                         Tóth Attila                   alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

              Takács Lászlóné   körjegyző  

     

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

               Orsós János                           képviselő   

                          Szabó István                képviselő                     

 

Jegyzőkönyv vezető: 

 

  Takács Lászlóné  

 

Márvány Gyuláné  polgármester üdvözölte  a képviselőket, a körjegyzőt, valamint a 

pályázót.  Jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 4   képviselő 

jelen van, az ülést megnyitotta. Bejelentette, hogy az SZMSZ. alapján a jegyzőkönyv 

hitelesítők Orsós János  és Szabó István  képviselők, jegyzőkönyvvezető Takács Lászlóné 

körjegyző. Javasolta elfogadni a napirendet.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d :  1./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 

              állami fenntartásba való átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása. 

                 

                                  Előadó:  Márvány Gyuláné  

                  polgármester   
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       2./ Háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 

 

                                 Előadó:  Márvány Gyuláné  

                  polgármester   

 

      3./ Fogorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 

 

            Előadó: Márvány Gyuláné      

                                      polgármester   

 

       4./ Mozgókönyvtár 2013. évi működtetése. 

 

            Előadó: Márvány Gyuláné  

                 polgármester  

 

1./ N a p i r e n d :  

Márvány Gyuláné    polgármester elmondta, hogy a köznevelési intézmények állami 

fenntartásba vételével kapcsolatos intézmény átadás-átvételről szóló megállapodás tervezetet, 

illetve az átadáshoz szükséges mellékleteket megküldte a tapolcai tankerületi igazgató. A 

megállapodás aláírására csak akkor van lehetőség, ha a képviselő-testület erre felhatalmazza a 

gesztor önkormányzat polgármesterét.    

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a megállapodás aláírásával kézfeltartással 

jelezzék.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

113/2012. (XII. 10.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs    Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

mint a  Monostorapáti „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású  Általános Iskola  fenntartója kijelenti, 

hogy  a  köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 

valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, 

jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 

Megállapodást megismerte, azt elfogadja. 

 

Képviselő-testület  felhatalmazza a gesztor 

önkormányzat  polgármestert, hogy a Megállapodást  

aláírja. Utasítja a körjegyzőt, hogy erről Monostorapáti 

Önkormányzat Polgármesterét tájékoztassa. 

 

   Felelős: Takács Lászlóné  

       Körjegyző 

   Határidő: 2012. december 12. 
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2./N a p i r e n d :  

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta  minden képviselő megkapta a napirendhez 

kapcsolódó írásos előterjesztést, a megállapodás tervezetet. Elmondta, hogy az  

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. szabályozta, hogy az alapellátás körébe tartozó 

egészségügyi ellátásról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek megfelelően feladat-ellátási szerződés 

megkötésére került sor a háziorvossal, illetve fogorvossal. Ezt a jogszabályt módosította a 

2011. évi CLXXVI. tv., ami előírta, hogy 2013. január 1-től új feladat-ellátási szerződést kell 

kötni a praxisjoggal rendelkező háziorvossal, illetve fogorvossal, és azt legkésőbb 2012. 

december 15-ig meg kell küldeni az OEP részére.  

Elmondta, hogy leültek a vállalkozó háziorvossal, és egyeztették a feladat ellátási szerződést. 

Javasolta, hogy a 10. pontnál rögzítsék, hogy a nagy értékű eszközök beszerzése a fenntartó 

önkormányzat feladata. A 15. pontnál kérte törölni a Szociális és Egészségügyi Alapellátási 

Intézet vezetőjének azon hatáskörét, hogy a helyettesről Ők gondoskodnak, mivel Ő 

állapodott meg a helyettesítő személlyel. Javasolta a megállapodásba rögzíteni, 25. pontként, 

hogy a szerződést fél év múlva felülvizsgálják. 

Kérte havi 100.000.-ft. üzemanyag támogatás megállapítását is. Mivel 3 település tartja fenn a 

háziorvosi szolgálatot, ezért javasolta későbbre halasztani a döntést, amikor egyeztetni tudnak 

Taliándörögd és Vigántpetend Önkormányzat polgármesterével is. 

Mohos Attila képviselő elmondta, hogy fenntartanak egy lakást. Nincs információja arról, 

hogy kötelező-e a lakást biztosítani ügyelet esetén.  

Orsós János képviselő kérdezte, hogy állapodtak meg a fenntartási költségekben? 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy erről következő testületi ülésen döntenek. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek. 

3./ N a p i r e n d :  

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta  minden képviselő megkapta a fogorvos feladat 

ellátási szerződés tervezetét is. Monostorapáti és Hegyesd Önkormányzat döntött a 

megállapodásról, felkérte a körjegyzőt tájékoztassa a képviselőket, volt-e kiegészítés a 

tervezethez.  

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy  Monostorapátiban, javasolták kiegészíteni a 

megállapodást azzal, hogy az 50.000.-ft. alatti beszerzés költségeit  a működtető, e feletti  

összeget az  önkormányzat vállalja. Önkormányzat által beszerzett eszközök, berendezések az 

önkormányzat tulajdonát képezi. A fogorvos elmondta, hogy lecsökkentették a rendelési 

idejét 22 órára, ezért OEP-től havi 340 ft-ot kap, amely nem fedezi az Ő és asszisztense bérét, 

és költségeket. A fogorvos vállalta, hogy a fenntartási költségekhez havi 10.000.-ft-tal 

hozzájárul, a telefonköltségét Ő fizeti. A rendelő fenntartásához az önkormányzatok 

létszámarányosan hozzájárultak. 
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Márvány Gyuláné polgármester javasolta a megállapodásnál a 18, 19 pontot kivenni, az 

önkormányzat ne vállalja azt, hogy a vállalkozót visszaveszi közalkalmazottnak, ha a 

működése lehetetlenné válik. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

114/2012.(XII.10.)Ökt.sz.     h  a t á r o z a t o t  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

kezdeményezi a fogorvosi  tevékenység vállalkozási formában 

történő ellátására vonatkozó,  az önkormányzat és a fogorvos 

között létrejött szerződés – a határozat melléklete szerinti 

tartalommal történő – újrakötését.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására.  

 

Felelős:     Márvány Gyuláné  

            polgármester 

Határidő:    2012. december 15.  

 

Márvány Gyuláné  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a jelenlegi 

mozgókönyvtári ellátás január 1-től megszűnik. Jogszabály módosítás miatt a kistelepülések 

könyvtári ellátását a megyei könyvtár működteti, bevonva az eddigi szolgáltatót, a tapolcai 

Wass Albert Könyvtár és Múzeumot.  A könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására és 

igénybevételére vonatkozó megállapodást 2012. december 31-ig meg kell kötni.  

 

Javasolta a képviselő-testületnek a szolgáltatás megrendelését.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

115/2012. (XII. 10.)Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 

január 1-től határozatlan időre, megrendeli az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 

3.)  - bevonva a feladatellátásba a tapolcai Wass Albert 

Könyvtár és Múzeumot -  a kötelező feladatellátás 

keretében biztosítandó könyvtári szolgáltatást.   

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről 

szóló szerződést -  az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 

Közművelődési Intézettel  - írja alá.  

 

Felelős:   Márvány Gyuláné 

     polgármester 

Határidő:  2012. december 31.  



- 5 –  

 

Márvány Gyuláné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Vizeli Zoltánné és 

Böröczki Katalin munkaügyi pere még folyamatban van. A jogszabály által előírt 2 hónap 

felmentési időre járó keresetet, valamint 8 havi végkielégítésre járó összeget megkapták. A 

jogszabály által előírtakon felül Vizeli Zoltánné és Böröczki Katalin 36 havi átlagkeresetet 

kér, ezen kívül a Böröczki Katalin 3 évre visszamenőleg túlmunka díjat mint egy 200 e ft-ot, a 

volt körjegyző pedig képzettségi pótlékot. Tárgyalások folyamán a felperesek ügyvédje 

javasolta , hogy egyezséget kössenek az alábbiak szerint: 

Vizeli Zoltánné 5 havi illetményének megfelelő átalány kifizetése esetén  további követelést 

nem támaszt, és eltekint a képzettségi pótlék kifizetésétől. 

Böröczki Katalin 6 havi illetmény kifizetése és túlmunka díjának megfizetése estén további 

követelést nem támaszt.  

Nem javasolja az fenti összegek megfizetését, hisz a körjegyzőségen mindig volt olyan 

költségvetési összeg, hogy a túlmunkát ki lehetett volna fizetni. A képzettségi pótlékot annak 

idején nem fogadta el a testület, az nem szerepel a rendeletben. Hangsúlyozza, hogy a 

jogszabály által előírt juttatásokat mind a ketten megkapták, ezért javasolja az egyezségre tett 

ajánlás elutasítását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

116/2012.(XII.10.)Ökt.sz.    h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete Vizel 

 Zoltánné és Böröczki Katalin munkaügyi perében tett egyezségi 

javaslatot elutasítja, azt nem támogatja. Az önkormányzat a 

jogszabályban előírt juttatásokat a volt köztisztviselőknek 

kifizette.  

 

Testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy erről az 

önkormányzatok ügyvédjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

       körjegyző  

 Határidő: 2012. december 19. 

 

                                                                  k.m.f.t. 

   Márvány Gyuláné    Takács Lászlóné 

       polgármester       körjegyző  

 

 

     Orsós János    Szabó István 

     jkv.hitelesítő              jkv.hitelesítő 


