
 Önkormányzati  Képviselő-testület 

8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Szám: 118-1/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 8-án (pénteken)  

               18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 

                 

Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Kapolcs, Kossuth u.62. 

 

Jelen vannak:  

  Márvány Gyuláné  polgármester 

  Mohos Attila   képviselő 

  Orsós János   képviselő 

  Szabó István   képviselő 

  Tóth Attila   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

  Molnár Lászlóné  főelőadó 

 

Meghívottként jelen van: 

  Korponai László   Polgárőr Egyesület elnöke 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

  Mohos Attila   képviselő 

  Orsós János   képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

  Szaller Zoltánné  főelőadó 

 

Lakosság részéről jelen van: 4 fő 

 

Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a polgárőrség 

vezetőjét, a lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 

képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mohos Attila és Orsós János képviselőket javasolta. 

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül egyhangúlag 5 

igen szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

N A P I R E N D E T: 1./  Kapolcs község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  

                                            elfogadása 

                    

                                            Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
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 2./  Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2012.évi munkájáról 

 

              Előadó: Korponai László elnök 

 

                                    3./  Vegyes, aktuális ügyek 

  

                                          Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 

1./ Napirend 

 

Márvány Gyuláné polgármester: az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Az 

önkormányzat költségvetése az elmúlt évekhez képest az idén 20,5 millió forintra csökkent. 

Korábban 60 millió forint  körüli volt a főösszeg. Az elmúlt év végén az önkormányzat élt az 

adósságkonszolidáció lehetőségével, 5.890 e.Ft jóváírása történt meg.  

Az önkormányzat bevétele a következő tételekből tevődik össze: helyi adók, átvett 

pénzeszközök, védőnői szolgálat, közfoglalkoztatás támogatása. Az idei évtől a korábbi 

finanszírozás helyett feladat alapú finanszírozás van, ami azt jelenti, hogy csak arra a célra 

fordíthatja az önkormányzat, amire az állam adja. Helyi adóemelés nem történt. 

Felkérte a pénzügyi főelőadót, hogy részletesen tájékoztassa a képviselőket a költségvetésről. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: ahogy a polgármester asszony is elmondta, az idei évtől feladat 

alapú finanszírozás van. Csak az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatokra kapunk 

állami normatívát, ezek a következők: közvilágítás, utak karbantartása, zöld területek 

gondozása. A különböző feladatokra kapott támogatással el kell számolni, másra nem 

fordítható, nem csoportosítható át, mint korábban a szakfeladatok között lehetett. 

A költségvetésben több tétel is van, ami átadott pénzeszközt jelent, ilyen például a közös 

önkormányzati hivatal finanszírozása, az önkormányzatok kapják meg ezt az összeget, amit át 

kell adni a hivatalt fenntartó gesztor önkormányzatnak. Az óvoda esetében a kihasználtság 

alapján kapjuk a támogatást, Kapolcs esetében ez 75 %. A költségvetésben a szociális 

ellátások önrészének finanszírozása is szerepel, mert a költségek egy része önkormányzati 

kiadás, másik része az államtól visszaigényelhető. A védőnői szolgálattal kapcsolatos 

költségeket az állami teljes egészében finanszírozza. Az idei évben a költségvetést működési 

hitel nélkül kell végrehajtani. Folyószámlahitelt csak adott éven belül lehet felvenni, ennek 

december 28-ig ki kell futni. Működési hitelt nagyon indokolt esetben kormányhivatali 

engedéllyel lehet felvenni. 

 

Tóth Attila alpolgármester: szeretné kérni, hogy a költségvetési táblákat nézzék át. Nem érti 

miért van az, hogy az egyik táblában a költségvetés összege 41 millió forint, a másikon pedig 

már csak 20 millió forint  szerepel. 

 

Mohos Attila képviselő: jól értette-e, hogy ha egy bizonyos feladatra nem elég az állami 

normatíva, a valóságban többe kerül, akkor a különbözetet év végén, vagy következő évben 

az állam biztosítja az önkormányzatnak? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a többlet igény lehetősége csak a közvilágításnál lehetséges, oly 

módon, hogy zárszámadáskor lehet kérni a kompenzálást. A többi kötelezően ellátandó 

feladatnál, pl. zöld terület karbantartása, többlet igényt nem lehet kérni. 

 

Tóth Attila alpolgármester: a táblázatok nem egyértelműek 

 



3 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: az önkormányzatok számára a költségvetési törvény írja elő a 

költségvetés készítéséhez és a rendelet összeállításához a kötelező mellékleteket. 

Javasolta, hogy először a bevételeket, majd a kiadásokat tekintsék át táblázatonként. 

 

Tóth Attila alpolgármester: szembetűnő változás a tavalyi költségvetéshez képest az 

építményadó mértékének csökkenése, a tavalyi 400 e.Ft-hoz képest az idén csak 150 e.Ft lett 

tervezve, mi ennek az oka? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a tavalyi évben ez az összeg folyt be, ezért nem akart többet 

tervezni, mert úgy gondolta az nem lenne reális. Elmondta, hogy az idei évben az 

önkormányzathoz befizetett gépjárműadó 60 %-át be kell fizetni az állami költségvetésbe. 

A kifogásolt táblázatok közötti különbséget (41000 e.Ft-20000 e.Ft) a következők okozzák: az 

önkormányzat tavalyi költségvetése 58 millió forint volt, az idei évben már nem kapta meg az 

SZJA bevételt, az 5,4 millió Ft-os hitel összege is csökkenti a költségvetés főösszegét. 

Vannak olyan pénzeszközök, amiket az önkormányzat költségvetésébe kell tervezni, de 

tovább kell adni bizonyos társulások részére. 

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a 2013. évi feladataik 

finanszírozásához kért támogatást, ezt is be kellene építeni a költségvetésbe, Kapolcs esetében 

ez 1.132 e.Ft, ebből az összegből 782 e.Ft nincs betervezve. A feladatok közül csak a hétvégi 

orvosi ügyelet költsége került beépítésre a költségvetésünkbe. 

 

Tóth Attila alpolgármester: lehet-e átcsoportosítani a költségvetésen belül? A bevétel 

esetleg nem növelhető-e valamivel? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a Művészetek völgye rendezvény bevételével nem tervezett. 

 

Mohos Attila képviselő: a kistérség által kért pénzeszközök erre az évre szóló feladatokra, 

vagy tavalyról áthúzódó feladatokra vonatkoznak? 

 

Takács Lászlóné jegyző: a feladatokat el kell látni, mert azok kötelező feladatok. Tavaly az 

önkormányzatok tettek egy szándéknyilatkozatot, hogy milyen formában kívánják ellátni 

azokat, ezek között volt olyan, amit az állam finanszírozott. 

Szerinte a kistérségi épület fenntartása a bérleti díjakból biztosított. A szociális feladatokat 

mindenképpen ebben a formában kell ellátni, mert egy pályázatban vállalta a térség, hogy 5 

évig működteti az épületet, a rendszert üzemeltetni kell. Lehet, hogy kisebb térségekben kell 

ellátni a feladatokat és akkor kevesebb pénzbe kerül az önkormányzatoknak. 

 

Mohos Attila képviselő: valamekkora összeget biztosan kell tervezni ezekre a feladatokra a 

költségvetésben. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a következő héten lesz társulási tanácsülés. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a költségvetés elkészítése után kapta meg az önkormányzat a 

társulás finanszírozási igényét 

 

Tóth Attila alpolgármester: a bérleti díjakat ilyenkor szokták meghatározni, most nem kell 

ezzel foglalkozni? 
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Takács Lászlóné jegyző: a decemberi testületi ülésre hozta az bérleti szerződéseket, 

javasolta, hogy határozzák meg az új bérleti díjakat, de a testület  véleménye az volt  ne 

foglalkozzanak vele. 

 

Mohos Attila képviselő: azért nem hoztak döntés, mivel véleménye szerint előtte tájékoztatni 

kell a bérlőket az emelésről. 

 

Tóth Attila alpolgármester: a „parkolós” tartozása nem rendeződött? 600 e.Ft-al tartozik az 

önkormányzatnak. 

 

Takács Lászlóné jegyző: már több felszólítást is küldtek, a levelek azonban visszajönnek, 

mert a megadott cím ismeretlen. Úgy tudja, hogy a polgármester asszonynak ígéretet tett, 

hogy az idén kifizeti a tartozását. 

 

Mohos Attila képviselő: a vállalkozás még létezik egyáltalán? 

 

Tóth Attila alpolgármester: a vállalkozói engedélyt nem az önkormányzat adja ki? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: az okmányiroda adja ki. 

 

Mohos Attila képviselő: utána kell járni, hol érhető el, a vállalkozás működik-e még 

egyáltalán? 

 

Varga Csaba helyi lakos: furcsának találja, hogy az önkormányzat nem tudja a kilétét annak, 

aki ilyen jelentős összeggel tartozik. Javasolt egy internetes oldalt –www.partner.hu- ahol 

minden vállalkozó megtalálható. 

 

Tóth Attila alpolgármester: a nyomda mennyi pénzzel tartozik? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: 400 e.Ft körüli összeg, fejből ezt pontosan nem tudja 

megmondani. Elnézést kér a kifejezésért, de szerinte „hülyére veszi az önkormányzatot”. 

 

Korponai László helyi lakos: javasolta, hogy a tartozást egy nyilatkozattal el kell ismertetni 

vele, ezután az önkormányzat bírósághoz fordulhat a követelés behajtása miatt, és majd a 

bíróság megkeresi a módját és behajtja a tartozás összegét. 

 

Takács Lászlóné jegyző: ezzel nincs is semmi probléma, a tartozását elismeri, csak éppen 

fizetni nem akar. Tavaly április óta nem fizet bérleti díjat. 

 

Varga Csaba helyi lakos: azt lehet-e tudni, hogy kapott-e pályázati támogatást, mert ha igen, 

akkor be kell nyújtani az igényt. 

 

Nagy Lajos helyi lakos: milyen realitása van annak, hogy ebből a költségvetésből a falu 

egyáltalán tud-e működni? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: „működni fog, mert működnie kell”. Sajnos a lakosság száma 

jelentősen csökkent, már csak 395 fő a lakosság száma. A költségek nagyon magasak lettek, a 

működési költségekre igényelhető pályázati lehetőség –ÖNHIKI- megszűnt. Sok hasonló 

nagyságú kis település van, mint Kapolcs, vannak olyan feladatok, amit megbízási szerződés 

alapján látnak el, és nem fizetnek állandó alkalmazottat.  
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Nagy Lajos helyi lakos: a kis falvakat nagyon ellehetetlenítik 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a szociális kifizetések összege nagyon magas  

 

Márton Ferenc helyi lakos: elhangzott, hogy az egylet is tartozik az önkormányzatnak. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: amikor a költségvetés készült, akkor még valóban tartoztak, de 

azóta már befizették a tartozásukat. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a költségvetésben nagyon nagy tételt jelent az aktív 

korúak ellátásában, főleg az FHT-ban részesülők száma magas, 30 főről van szó, 

gyakorlatilag a falu 10 %-a a munkanélküliek száma. Sajnos nagy részük olyan, aki nem is 

fog tudni elhelyezkedni, az önkormányzat sem tudja felvállalni, hogy mindenkit 

foglalkoztasson. Aki viszont nem dolgozik, az még ezt a támogatást sem kapja. Egy 

megbeszélésre összehívta és tájékoztatta őket a támogatás folyósításával és a 

munkalehetőséggel kapcsolatosan is. Tudomása szerint van munkalehetőség a Valeo, 

Continentalnál, valamint a  Vízügyi Igazgatóságnál. 

 

Mohos Attila képviselő: ha az önkormányzat nem alkalmazza, akkor nem kap segélyt, akkor 

miből él? Az önkormányzat gondja marad az ellátása, mert meg nem fagyhat, éhen nem 

halhat.  

 

Nagy Lajos helyi lakos: megkérdezte, hogy az óvodának és a falugondnoki szolgálatnak 

mennyi a tervezett költsége? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: az óvoda költségvetése tavaly 10 millió, az idén 8 millió forint 

körüli összeg, a falugondnoki szolgálathoz ebben az évben 1,9 millió forint támogatást kap az 

önkormányzat, ezzel szemben 2,8 millió forintba kerül a feladat ellátása.  

 

Mohos Attila képviselő: az utak karbantartására adott állami támogatás összege nagyon 

kevés, ebből biztosan nem lehet ellátni a feladatot. Véleménye szerint a kintlévőségek nem 

fognak befolyni. Valahol még spórolni kellene. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: nagyon sok az önkormányzat tulajdonában lévő épület, 

véleménye szerint el kellene azon gondolkozni a testületnek, hogy esetleg az épületek közül 

valamelyiket értékesíti. Az ingatlanok állapota az évek alatt romlik. 

 

Tóth Attila alpolgármester: a Művészetek Völgye rendezvény alatt esetlegesen befolyó 3 

milliós összeg segítene-e a költségvetésen? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: úgy gondolja, hogy Kapolcsnak országos hírnevet hozott a 

rendezvény, ezt kellene jobban kihasználni a településnek. 

 

Mohos Attila képviselő: a település fenntartásához kapott 1,8 millió forint fedezi-e a 

költségeket, vagy minden kötelezően ellátandó feladathoz kell saját pénzt tenni az 

önkormányzatnak, hogy működni tudjon a falu? 
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Molnár Lászlóné főelőadó: az önkormányzati épületek rezsiköltsége nagyon magas, azt 

mindenképpen fizetni kell, ha nincsenek használva, mert alapdíj minden szolgáltatásnál van, 

ezen kívül még fizetni kell az épületek biztosításának a költségét is.  

 

Mohos Attila képviselő: az önkormányzatnak valóban nincsen szüksége ennyi ingatlanra, 

érdemes lenne elgondolkodni az eladáson. 

 

Tóth Attila alpolgármester: a Művészeti Napok idején keletkező esetleges bevétel is csak a 

rezsiköltségekre biztosítana fedezetet? 

 

Takács Lászlóné jegyző: az épületeket fel kellene értékeltetni, és az eladásáról kellene 

dönteni 

 

Márvány Gyuláné polgármester: döntsük el, mit adunk el. 

 

Mohos Attila képviselő: pontosan fel kell értékeltetni melyik épület mennyit ér, és azután 

eldönteni, hogy melyik épületét adja el az önkormányzat 

 

Varga Csaba helyi lakos: nem tartja jó ötletnek az épület eladást, ha az önkormányzatnak 

van vagyona, akkor eladás helyett inkább hasznosítani kellene az épületeket. Az országban 

biztosan van olyan vállalkozás, aki a Kapolcs névvel hírnevet hozhatna a településnek, 

szívesen jönne ide. Szerinte a legfontosabb az lenne, hogy az önkormányzatnak be kellene 

hajtani a kintlévőségeit.  

 

Takács Lászlóné jegyző: ezt már megtette az önkormányzat –felszólításokat küldtünk,- de 

nem járt sikerrel. 

 

Varga Csaba helyi lakos: van erre megfelelő szakember, aki ehhez ért, meg kell bízni egy 

behajtó céget. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: megkérjük a Csabát, hogy ajánljon valakit, aki ilyennel 

foglalkozik. 

 

Varga Csaba helyi lakos: interneten lehet találni sok olyant, aki ezzel foglalkozik 

 

Orsós János képviselő: először el kell ismertetni a tartozást 

 

Nagy Lajos helyi lakos: nem igaz, hogy egy ilyen összegű tartozást egy év alatt nem lehet 

behajtani. 

 

Takács Lászlóné jegyző: megpróbálunk bírósághoz fordulni. 

 

Szabó István képviselő: ebből a költségvetésből ki kell jönni. 

 

Mohos Attila képviselő: nem is tudott róla, hogy van az önkormányzatnak hitele, van-e arra 

lehetőség, hogy év végén visszafizetjük a folyószámlahitelt? 

 

Takács Lászlóné jegyző: működési hitel nélkül nem tud az önkormányzat működni. Ha nem 

vette volna fel a hitelt, akkor februárban a béreket már nem tudta volna kifizetni. 
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Nagy Lajos helyi lakos: emlékeztetett rá, hogy Kapolcs önkormányzata az elmúlt években jó 

anyagi helyzetben volt, pl. 2006-ban 14 millió forint tartaléka volt. 

 

Orsós János képviselő: nem tudnak mit csinálni, ennyi pénzt adott az állam a költségvetésre, 

év közben még esetleg adnak 2-3 millió forint támogatást. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: az biztos, hogy 4 hónapig ennyi a finanszírozás. 

 

Tóth Attila képviselő: szerinte csak elméletileg hangzik jól, amit Varga Csaba mondott, hogy 

az önkormányzat adja bérbe az ingatlanjait valamilyen célból hasznosításra, szerinte soha nem 

fog mit kezdeni az önkormányzat az ingatlanjaival, a bérbeadás rizikós, mert lehet, hogy nem 

fizetik ki a díjat, ahogy ez most is fennáll. Ésszerűbb megoldás lenne valamelyik ingatlan 

értékesítése, ami pályázati önerőként is hasznosítható lenne. Pályázni sem tud önerő nélkül az 

önkormányzat. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a költségvetéshez a számok adottak, most nem tud mást 

csinálni a testület el kell fogadni, aztán majd év közben lehet módosítani. 

 

 Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, minősített többséggel  megalkotta az alábbi:  

 

1/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletet 

 

 Kapolcs község Önkormányzata 2013.évi  költségvetéséről 

 

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Márvány Gyuláné polgármester: elmondta a képviselőknek, hogy az önkormányzat 

költségvetésének csökkentése érdekében határozatlan időre lemond a neki havonta járó 

költségtérítés összegéről, ezt írásban közli a képviselőkkel. Elmondta még, hogy ebből a 

pénzből finanszírozta a különböző rendezvényeket -falunappal, gyereknappal kapcsolatos 

kiadások, különböző szervezetek támogatása. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a képviselőknek el határozattal  kell fogadni a polgármester 

asszony bejelentését. 

 

 Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás 

nélkül következő határozatot hozta: 

 

4/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján Márvány Gyuláné 

polgármester részére megállapított bruttó 81.180.-ft. költségátalány folyósítását  

2013. január 1-től megszünteti – határozatlan ideig -  polgármester írásos 

bejelentése alapján. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségátalány utalását szűntesse 

meg. 
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Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2013. február 20. 

 

2./ Napirend 

 

Korponai László Polgárőr Egyesület elnöke: a polgárőrség 2012. évi munkájáról szóló 

beszámolót minden képviselő megkapta, ebben részletesen szerepel minden általuk végzett 

feladat. Sajnálattal észrevételezte, hogy a lakosság nem mindig ismeri el a polgárőrség 

munkáját, sőt vannak olyan emberek is, akik rossz véleménnyel vannak az egyesületről. 

Amióta megalakultak, a faluban jelentősen csökkent a bűnelkövetések száma, ami szerinte 

pozitív dolog. A lakosság körében sokan vannak, akik nem veszik igénybe az általuk nyújtott 

szolgáltatást. Márciusban egy lakossági fórumot kívánnak tartani szakemberek részvételével, 

ahol tájékoztatást szeretnének adni a lakosságot érintő fontos dolgokban –trükkös lopás, 

idősekhez történő besurranás-.  Kérte a testületet, hogy az önkormányzat is legyen támogatója 

ennek a „100x100 település” elnevezésű mozgalomnak. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: megköszönte a polgárőrség munkáját. A tagok 

eredményesen dolgoznak a falu érdekében, a szabadidejüket áldozzák fel, akik szolgálatot 

teljesítenek. Javasolta a testületnek a polgárőrség beszámolójának elfogadását. 

 

 Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

5/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület 

2012. évi munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában 

elfogadja. 

 

(beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

Korponai László 19 óra 5 perckor elhagyta az üléstermet. 

 

 

3./ Napirend 

 

a) alpolgármester választás 

 

Márvány Gyuláné polgármester: bejelentette, hogy Tóth Attila lemond az alpolgármesteri 

tisztségéről. Megkérte az alpolgármestert, hogy tájékoztassa a testületet döntésének okáról. 

 

Tóth Attila alpolgármester: a falu- egylet -testület kapcsolata miatt gondolta úgy, hogy 

lemond az alpolgármesteri tisztségéről. Szerinte megalázó, ahogy az egylet kezeli a Művészeti 

Napokat, nem tud együtt gondolkodni velük. Szerinte a falu lakosságának szüksége van erre a 

rendezvényre. Alpolgármesterként nem akar együttműködni a rendezvény főszervezőivel, 

viszont magánemberként teljesen másként viszonyulhat a dolgokhoz. Szerinte az 

alpolgármesteri tisztség egy szimbolikus dolog, tudja, hogy ez kötelező, de nem tud úgy 
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viszonyulni ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy a polgármester és az önkormányzat és ez 

szerinte nem jó. 

 

Takács Lászlóné jegyző: az alpolgármester lemondását a testületnek tudomásul kell venni, 

erről nem kell határozatot hozni. 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, külön határozat 

hozatala nélkül tudomásul veszi Tóth Attila alpolgármesteri tisztségéről történő lemondását. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a lemondott alpolgármester helyett új személyt kell választani. 

Felkérte a polgármestert, hogy tegyen  javaslatot az alpolgármester személyére.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Orsós János képviselőt javasolta alpolgármesternek. 

 

Takács Lászlóné jegyző: az alpolgármester jelöltnek nyilatkozni kell, hogy elfogadja-e a 

jelölést. A megválasztása történhet nyilvános, vagy zárt ülésen. 

 

Orsós János képviselő: elfogadta az alpolgármesteri tisztségre történő jelölést és hozzájárult 

a nyilvános ülésen történő megválasztáshoz. Bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni.  

 

Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy az alpolgármestert titkos szavazással kell 

megválasztani.  Felkérte az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ossza ki a szavazólapot, és a 

szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt el. (19,30) 

 

19,40 órakor folyatódott az ülés.  

 

Mohos Attila ügyrendi bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét, mely 

alapján Orsós János  képviselő 4 igen szavazatot kapott.  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül minősített többséggel   a következő határozatot hozta: 

 

6/2013. (II. 8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 74. §.(1) 

bekezdése alapján titkos szavazással  

 

 Orsós János képviselőt  

 alpolgármesternek megválasztja. 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: felkérte Orsós János alpolgármestert, hogy szíveskedjen 

felállni  az eskü szövegét mondja utána.  

 

Orsós János alpolgármester a képviselő-testülete előtt letette az eskütét. 

 

(eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, van arra lehetőség, hogy az alpolgármester 

tiszteletdíjat kapjon, amire még nem volt példa a testület működése alatt, gondolta, hogy ez a 

továbbiakban is így lesz, ezért felkérte Orsós Jánost nyilatkozzon arról, hogy  igényt tart-e a 

tiszteletdíjra. 

 

Orsós János alpolgármester: nyilatkozott, hogy természetesen nem tart igényt tiszteletdíjra, 

melyet írásban is megerősít.  

 

Takács Lászlóné jegyző: az alpolgármester ügyfélfogadási idejét is meg kell határozni.  

 

Orsós János alpolgármester: javasolta minden hónap első péntek 17 órától 18 óráig 

meghatározni az ügyfélfogadási idejét.  

 

Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta: 

 

7/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§ 

(3) bekezdése alapján az alpolgármester írásban 

benyújtott kérésére mellőzi a tiszteletdíj 

megállapítását.  

 

Képviselő-testület az alpolgármester feladatai 

ellátása során felmerülő eseti költségeit megtéríti.  

  

Alpolgármester ügyfélfogadási idejét:  

 

- minden hónap első péntek:  

17 órától 18 óráig    terjedő időpontban 

állapítja meg.  

 

b) közbeszerzési terv elfogadása 

 

Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy törvényi előírás alapján 

az önkormányzatnak minden évben közbeszerzési tervet kell elfogadni. Az önkormányzat 

nem kíván olyan beruházást megvalósítani, amihez közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. 

Javasolta a testületnek az előterjesztés szerint határozat elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta: 

 

8/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete 2013. évben nem kíván közbeszerzési  

eljárást lefolytatni. 

 

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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c) polgármester szabadságának ütemezése 

 

Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy törvényi előírás, hogy a testületnek el kell fogadni a 

polgármester éves szabadságára vonatkozó tervezetét. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: elkészítette az éves szabadságolási tervét, kérte a 

testületet, hogy fogadja el. 

 

 Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

9/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- 

testülete Márvány Gyuláné polgármester 2013. 

évi szabadságára vonatkozó ütemtervet a 

jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja. 

(ütemterv a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

d) óvoda nyári bezárása 

 

Takács Lászlóné jegyző: az óvoda nyári bezárását a fenntartóhoz február 15-ig be kell 

bejelenteni, azt a testületnek jóvá kell hagyni, utána már nem lehet az időponton módosítani 

 

Márvány Gyuláné polgármester: az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint július 10-től-

augusztus 10-ig szeretnének zárva tartani. Kérte az időpont elfogadását. 

 

 Képviselő-testület  egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta: 

 

10/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Óvoda –8294. 

Kapolcs, Kossuth u. 62.- nyári zárva tartását 

2013. július 10-től- augusztus 10-ig engedélyezi. 

 

 

e) Gombor József kapolcsi lakos  kastély bérleti kérelme 

 

Márvány Gyuláné polgármester: ismertette Gombor József kérelmét, melyben a kastélyt 

szeretné bérbe venni az önkormányzattól, ahol az általa készített festményeket szeretné 

kiállítani, a bérleti díj összegére havi 5000,-Ft-ot javasolt. A kérelemben szerepel, hogy a 

látogatók főleg napközben, világosban érkeznek, ezért minimális a villany használat. 

 

Tóth Attila képviselő: az ingatlan egyik része már hasznosítva van, melyik részére gondolt 

pontosan? 

 

Mohos Attila képviselő: a bérleti díjon felül rezsiköltséget is kell fizetnie, mert az épület 

rezsije jelent nagy költséget az önkormányzatnak, nem az a lényeg, hogy mennyi látogatója 

van, nem attól függ a bérleti díj. 
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Varga Csaba helyi lakos: ha az épület nincs is folyamatosan használva, akkor is kell az 

önkormányzatnak rendszerhasználati díjat fizetni. 

 

Mohos Attila képviselő: a kastély melyik részére vonatkozik a kérelem? 

 

Tóth Attila képviselő: szerint a kastélyt másnak is ki lehetne adni, aki magasabb bérleti díjat 

fizetne, főleg a Művészeti Napok ideje alatt. Ha ő bérel bizonyos helyiségeket, akkor őt onnan 

nem lehet kitenni? 

 

Mohos Attila képviselő: van-e arra lehetőség, hogy a szerződést az önkormányzat 

egyoldalúan felmondja? 

 

Takács Lászlóné jegyző: a szerződésben meg lehet határozni, ha kedvezőbb lehetősége 

adódik az önkormányzatnak a bérletre vonatkozóan, akkor közös megegyezéssel 

megszüntetik a bérleti szerződést.  

 

Tóth Attila képviselő: havi 5500,-Ft bérleti díjat + rezsi költséget javasolt. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: köszönte a javaslatot és kérte a többi képviselőt, hogy ők 

is mondják el, milyen összeget tartanának elfogadhatónak. A bérlet a kastély felső szintjére 

vonatkozik.  

 

Mohos Attila képviselő: egy magántulajdonban lévő üres lakás után éves szinten áramdíj 

esetén 3000,-Ft az alapdíj-készenléti díj, intézményeknél milyen összeget jelent ez?  

Tudomása szerint egy villanyóra van az épületben, vagy van ott almérő? Több bérlő is van –

bolt, tej árusítás-. Hogyan tudják, hogy ki mennyi villanyt használni, mennyit kell fizetnie?  

 

Molnár Lászlóné főelőadó: fix összeget kell megállapítani, amiben a bérleti díj és a rezsi 

költség együtt lesz meghatározva, a villanyfogyasztás pontos követése nagyon nehézkes. 

 

Balogné Varga Krisztina helyi lakos: megkérdezte, hogy az építményadó fizetési 

kötelezettség is vonatkozik-e majd Gombor Józsefre, ha bérli az épület egy részét, mert neki a 

bolt után van építményadó fizetési kötelezettsége is. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: rá is vonatkozik az építményadó. Az elhangzottak alapján 

javasolta a kastélyt bérbe adni, és a  a bérleti díjat rezsi költséggel együtt 7.000,-Ft/hó 

összegben meghatározni. 

 

 Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

 

11/2013. (II. 8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete Gombor József Kapolcs Kossuth utca 

12.szám alatti lakos részére - 2013.március 1-től 

határozatlan ideig -  bérbe adja az önkormányzat 

tulajdonát képező  Kapolcs, Kossuth u. 48. szám 

alatt lévő kastély épület felső szintjét.  
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A bérleti díj összege 7.000,-Ft/hó, mely 

tartalmazza a rezsiköltséget is.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a bérleti szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2013. február 28.  

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

 

f) TDM Turisztikai Egyesület 

 

Márvány Gyuláné polgármester: dr. Vass István kezdeményezésére 2013. február 1-én 

megalakult Monostorapátiban a TDM Turisztikai Egyesület. Programokat szeretnének hozni a 

falvakba, minden héten valamilyen rendezvénnyel szeretnék a környékre csábítani a 

látogatókat. Szeretné javasolni a testületnek, hogy az önkormányzat tagként vegyen részt az 

egyesületben. A tagoknak éves tagdíjfizetési kötelezettségük van, ez az önkormányzat 

esetében 50 ezer forintot jelent.  

 

Orsós János alpolgármester: van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat most még nem lép 

be tagként az egyesületbe, vár és meglátja, hogyan alakul, milyen dolgokat valósítanak meg, 

és csak ezután lép be? A tagdíj fizetési kötelezettség most évi 50 ezer forint, úgy tudja, hogy 

később az egész egyesületnek egy nagyobb szervezetbe kell belépnie, akkor az éves tagdíj 

marad a mostani összeg? 

 

Tóth Attila képviselő: szerint az évi 50 ezer forintos tagdíj csak jelképes összeg, szerinte is 

be kell lépni az önkormányzatnak az egyesületbe. Jó gondolatnak tartja, hogy az alapítók 

tenni akarnak a falvakért. Egy-egy település egyedül nem tud semmit tenni, örülni kell annak, 

hogy valaki ezt felvállalja. 

 

Márton Ferenc helyi lakos: kérte, hogy az önkormányzat a buszmegállónál lévő fa ágait 

vágja le, vagy vágja ki a fát, mert sok problémát okoz, a fa éppen Tóth Attila képviselő előtt 

van. 

 

Tóth Attila képviselő: a fát nyugodtan ki lehet vágni. 

 

Mohos Attila képviselő: a 600 ezer forintos tagdíj mikor merült fel, eddig erről nem volt szó. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: pénteken volt egy egyeztető fórum, akkor hangzott el ez 

az összeg, ami nem egy-egy önkormányzatra vonatkozik, hanem majd arra a nagy 

egyesületre, amelyikbe a TDM később belép. A Kulturális és Természetvédelmi Egylet már 

tagja az egyesületnek. 

 

Mohos Attila képviselő: úgy gondolta, nem szabad dönteni ebben a kérdésben, amíg pontos 

részleteket nem ismernek, ehhez hasonló módon a későbbiekben még bármi kiderülhet. 

Mennyi tagja van most az egyesületnek? 

 

Takács Lászlóné jegyző: úgy tudja, 4 önkormányzat és 4 egyéb szervezet csatlakozott. 
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Nagy Lajos helyi lakos: az egyleti ülésen elhangzott, hogy a Bakony-Balaton turisztikai 

vonzerejét próbálják kihasználni.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: az egyesület megalakult, az elnöke: dr. Vass István, 

helyettese: Győriványi György, Kapolcsról tagja még Horváth Ferenc. 

 

Tóth Attila képviselő: szerint be kell lépni 

 

Takács Lászlóné jegyző: Nemoda Istvántól megkapta az egyesület  alapszabályát. 

Monostorapáti önkormányzata is belépett az egyesületbe. Nincs tudomása arról, hogy a 600 

ezer forint fizetése felmerült volna. 

 

Márvány Gyuláné polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy ne 

csatlakozzanak az egyesülethez kézfeltartással jelezze.  

 

Képviselő-testülete  2 tartózkodás, 3 igen és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

12/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete nem csatlakozik a TDM Turisztikai 

Egyesülethez. A nemleges csatlakozási 

szándékról szóló döntése nem végleges, az 

egyesülettel kapcsolatos pontos információk-

működési feltételek, fizetési kötelezettség, stb.- 

birtokában a testület a csatlakozás lehetőségét 

újra tárgyalja. 

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

 Határidő: folyamatos 

 

Márvány Gyuláné polgármester: az egyesülethez bármikor lehet csatlakozni. 

 

g) Nagy Kálmán telekhatár vita 

 

Takács Lászlóné jegyző: emlékeztette a testületet, hogy  január 31-i határidő volt kitűzve az 

önkormányzat tulajdonát képező 323. hrsz-u közút eredeti állapot visszaállítására 

vonatkozóan, ez azonban a téli időjárás miatt lehetetlen volt. Javasolta, hogy a  

képviselőtestület a  határidőt  2013. április 30-ig hosszabbítsa meg.  

 

 Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta: 

 

13/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 105/2012.(XI.28.)Ökt. sz. határozatot 

alábbiak szerint módosítja:  
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 Az önkormányzat tulajdonát képező 323 hrsz-ú 

közút nyomvonalának eredeti állapotnak 

megfelelő visszaállítására vonatkozó határidőt 

2013. április 30-ig meghosszabbítja. 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

    Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2013. április 30.  

 

g) Varga Csaba helyi lakos kárbejelentése 

 

Varga Csaba helyi lakos: elmondta, hogy a vihar miatt kidőlt fa által okozott kárt 

bejelentette az önkormányzathoz és kérte a kitört fa kivágását, rendbetételét, de semmi nem 

történt. Ismételten kérte, hogy valaki tegye rendbe a területet, az autójában keletkezett kár 

javítási költségének igényéről lemond. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a kidőlt fa nem önkormányzati területen van, ezért nem 

intézkedhet, az érintett terület a Vízügyi Igazgatósághoz tartozik,  jelezni fogja a problémát. 

 

Varga Csaba helyi lakos: közölte, hogy a Katasztrófavédelemhez fordul segítségért. 

 

20 óra 15 perckor Varga Csaba elhagyta az üléstermet. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket és megkérte őket, hogy a 

faluban is tájékoztassák az embereket, hogy a házi segítségnyújtási feladatokat ellátó Nagy 

Ottóné nem az önkormányzat, hanem a kistérség dolgozója volt eddig is, és ezután is ebben a 

formában látja el a feladatait. Az önkormányzat épületében már csak ebben a hónapban lesz, 

ott végzi el a munkájához szükséges papírmunkát, és csak annyi ideig tartózkodik ott, amíg 

azt elkészíti. Úgy tudja, hogy egyik településen sincsen hely biztosítva ebben a munkakörben 

a dolgozók részére. 

 

h) Leader pályázatok 

 

Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzat két pályázatot nyújtott be a Leader 

csoporthoz, mind a kettő pályázat nyert. Az egyik –piac kialakítása- megvalósítását elkezdték, 

ezt be kell fejezni, a pályázat 100 %-os támogatottságú. 

A 2. pályázat-eszköz beszerzésre vonatkozik, ennek mi legyen a sorsa?   Az eszközök a 

klubhelyiségbe kerülnének. Tegnap volt egy tájékoztató a pályázatokkal kapcsolatosan, ott 

elhangzott, hogy aki most nem valósítja meg a pályázatot, a második félévben lehetősége lesz 

új pályázat benyújtására. Állítólag egyszerűbb lesz a mostani pályázatnál. 

 

Mohos Attila képviselő: milyen eszközök ezek, hova kerülnek? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: számítógép, lap-top,  

 

Tóth Attila képviselő: nem szabad hagyni, hogy most nem valósítjuk meg a pályázatot, soha 

semmire nincs pénz. Bármelyik épületbe be lehet tenni. 
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Takács Lászlóné jegyző: a pályázat utófinanszírozott, lehet, hogy az idén nem is kapná meg 

az önkormányzat a pályázaton elnyert összeget. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a két pályázat közel 5 millió forint 

 

Tóth Attila képviselő: tavaly is meg lehetett volna finanszírozni, úgy volt, ha az egylet 

kifizeti a tartozását, akkor abból megfinanszírozzuk. Soha semmire nincs pénze az 

önkormányzatnak, a fiataloknak nincs semmi lehetősége itt a faluban, csodálkozunk, ha 

elmennek?! 

 

Márvány Gyuláné polgármester: évente kétszer lehet benyújtani a pályázatot 

 

Mohos Attila képviselő: ez már lejárt pályázat? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: az idő nagyon sürget, mert február 15-ig el kell kezdeni az 

eszköz beszerzést, azt számlával igazolni kell. 

 

Tóth Attila képviselő: tavaly meg tudtuk volna finanszírozni, ha a bérleti díjak és a 

parkolásból származó tartozás befolytak volna. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: ez a költségvetés biztosan nem bírja el a pályázat költségét, ha 

esetleg lesz valamilyen nem tervezett bevétel, akkor sem biztos. 

 

Orsós János alpolgármester: az első pályázatot már elkezdtük, azt be kell fejezni. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: tavasztól újra el fog indulni a piac 

 

Mohos Attila képviselő: a piac is csak napok alatt működik 

 

Tóth Attila képviselő: azért kellene belépni az egyesületbe, hátha ők tudnának segíteni. 

 

Mohos Attila képviselő: a költségvetésen még spórolni kellene 

 

Szabó István képviselő: a költségvetésben még nincs benne az egyik óvónő végkielégítése, 

azzal is számolni kell 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: az önkormányzat hitelkeretét nem tudtuk tovább csökkenteni, a 

múlt évben az 5,8 millió forintos hitelkeretet teljesen felhasználtuk, az adósságkonszolidáció 

sem tudta jobban kompenzálni az önkormányzat anyagi helyzetét. 

A költségvetést szigorúan be kell tartani, azon kell gondolkodni, hogyan lehetne bevétele az 

önkormányzatnak, azért, hogy a pályázatot meg tudja valósítani. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a pályázatot most lemondjuk, később úja be lehet nyújtani 

 

Nagy Lajos helyi lakos: számba vette-e a testület, hogy mi az, amin spórolni lehetne? 

Véleménye szerint „bolond volt, az az önkormányzat, aki nem adósította el magát”, aki 

becsületesen gazdálkodott, az járt rosszul az adósságkonszolidációval. 

 

Mohos Attila képviselő: tételesen nem volt felsorolva a kiadás 
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Szabó István képviselő: szerint, amíg nem lesz tartalék, addig nem szabad bevállalni a 

pályázat megvalósítását. 

 

Mohos Attila képviselő: egyetért Nagy Lajossal, a testületnek tételesen át kell gondolni, mi 

az, amin még lehet spórolni 

 

Márvány Gyuláné polgármester: javasolta a testületnek, hogy, hogy a 2. nyertes pályázatot 

mondja le, majd a következő lehetőség alkalmával újra nyújtsa be. Kérte a képviselőket, hogy 

ezzel kapcsolatosan döntsenek. 

 

Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

14/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Leader pályázaton „Közösségi terek 

fejlesztése” elnevezésű nyertes pályázatot anyagi 

okokból nem tudja megvalósítani, ezért annak 

megvalósításáról lemond. Fenntartja a lehetőségét 

annak, hogy ilyen témában történő újabb 

lehetőség esetén a pályázatot ismét benyújtja.   

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot 

kiíró szervezetet tájékoztassa a testület 

döntéséről. 

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

Határidő: 2013. február 15. 

 

Tóth Attila képviselő: 500 ezer forint pályázati önrész befizetésével 2 millió forint értékű 

eszközt vásárolhattunk volna, a múlt évben el kellett volna kezdeni a megvalósítást. 

 

i) Baloghné Varga Krisztina bolt bérlet ügye 

 

Balogné Varga Krisztina helyi lakos: elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

épületben üzemeltetett bolt bérleti díjával kapcsolatosan a következő problémái merültek fel: 

Mielőtt a boltot megnyitották volna, saját erőből nagy beruházást hajtottak végre az épületen, 

hogy az megfelelően hasznosítható legyen. Ennek az elismert költsége 366 ezer forint, ami a 

valósághoz képest csak a költségek töredékét jelenti. A bolt felújítására fordított összeget 

számlákkal tudja igazolni. A testülettel történt megállapodás szerint év végéig nem kell bérleti 

díjat fizetnie, mert a felújítás költségét így érvényesíthette. Eddig csak rezsiköltséget fizetett. 

Havi 8.500,-Ft bérleti díjjal számolva év végéig a testület 289 ezer forintot ismert el felújítási 

költségként. A bérleti díj év közbeni emeléséről  csak utólag kapott értesítést. Amikor 

elkezdte a boltot üzemeltetni január, február hónapban fizetett bérleti díjat.  

 

Takács Lászlóné jegyző: a felújítás költségének bérbeszámítására  vonatkozóan nem készült 

megállapodás és testületi döntés sem született, a rendelkezésre álló iraton sem volt 

megállapítható a bérleti díj mértéke.  
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Balogné Varga Krisztina: utólag kapta meg, hogy mennyi volt az emelés évenként 

 

Mohos Attila képviselő: elfogadható-e, hogy a bolt 2013. december 31-ig bérleti díj 

mentesen működjön és csak 2014. január 1-től kelljen fizetni. 

 

Balogné Varga Krisztina: arról volt szó, hogy marad a havi 8500,-Ft bérleti díj és nem lesz 

emelés. Mindenkinek maradt a bérleti díja  amit bérbevételkor kezdett fizetni, csak az övé 

emelkedett, hogyan lehet ez? Ezt így nem fogadja el. 

 

Mohos Attila képviselő: mit szeretnél? 

 

Takács Lászlóné jegyző: javasolja a 37/2012.(V.30.)Ökt.sz.  határozatot módosítani, és a 

bérbeszámításra vonatkozólag új megállapodást hozni.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: javasolta testületnek, hogy a bolt felújítására vonatkozóan 

289 ezer forint költséget ismerjen el, valamint a bérleti díjat ne emelje, az változatlanul 8500.-

ft/hó összeg legyen.  

 

 Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

15/2013. (II.8.) Ökt. számú határozat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete 37/2012.(V.30.)Ökt.sz. határozatát 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Képviselő-testület Völgytrade Kft. Kapolcs, 

Dózsa u.51.sz. kérelmét támogatja, és az 

önkormányzat tulajdonát képező Kapolcs, 

Kossuth u.48.sz. alatt lévő 87/2. hrsz-ú 

üzlethelyiség felújítására, bővítésére fordított 

költségeket a bérleti díjba beszámítja. Elismert 

költség: 289.000.-ft. – melyet bérlő számlával 

igazolt - A bérleti díj összeget 8.500,-Ft/hó 

összegben - 2013. december 31-ig-  változatlanul 

hagyja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 

bérbeszámításról megállapodást készítse el, a 

polgármestert felhatalmazza a megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

              Márvány Gyuláné polgármester  

 

Határidő: 2013. február 28.  
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Bejelentések: 

 

Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy Kondor László azzal a kéréssel kereste 

meg, hogy utcanév táblák elhelyezését szeretné, mert sokan keresik és nem találják meg. 

 

Mohos Attila képviselő: saját maga készítsen táblát és tegye ki 

 

Nagy Lajos helyi lakos: ez valóban jó ötlet, sokan nem tudják, hogy melyik utca merre van, 

mert nincsenek útbaigazító táblák. Egy villanyoszlopra lehetne elhelyezni fából készült 

táblákat, amin az utcanevek fel vannak sorolva. Úgy gondolja ez nem nagy dolog, és 

anyagilag sem jelente sok költséget. Taliándörögdön a faüzemben, vagy az Ilona Malomban 

biztosan segítenének ebben. 

 

Tóth Attila képviselő: korábban szó volt a kulturális közmunka lehetőségéről, történt-e 

valami ezzel kapcsolatosan? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: erről valóban szó volt már korábban, ez csak egy felmérés 

volt, egy regisztráció, két főt kért, akik egy évig foglalkoztathatók. A mai információk szerint 

a foglalkoztatás március 1-től kezdődik, a támogatottsága 100 %-os. 

 

Nagy Lajos helyi lakos: jelezte, hogy a házuk előtt lévő csatornából sokszor kellemetlen 

szagot lehet érezni, az lenne a kérése, hogy jelezni kellene a csatornások felé, lehet, hogy a 

fedelet a fagy szétszívta és ezért jobban jön belőle a szag.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: a beruházással kapcsolatosan márciusban lesz bejárás, 

akkor az egész falut megnézik és jeleznek minden problémát. 

 

Polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20 óra 50 perckor bezárta. Megkérte a 

képviselőket, hogy ne hagyják el az üléstermet és zárt ülés tartását rendelte el.  

 

A lakosság részéről jelenlévők 20 óra 51 perckor elhagyták az üléstermet. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Márvány Gyuláné   Takács Lászlóné 

polgármester    jegyző 

 

 

 

 

 

Mohos Attila    Orsós János 

jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


