
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. 

Tel. 87/439-029. 

 

Szám:  118-10/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. július 22-én  

               (hétfőn)  19.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános testületi üléséről 

                 

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62. 

 

Jelen vannak: Márvány Gyuláné  polgármester 

  Orsós János   alpolgármester 

                        Mohos Attila   képviselő 

  Szabó István   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  Tóth Attila   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

             Orsós János    alpolgármester  

  Szabó István     képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné                    jegyző  

 

 

Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a lakosság részéről 

megjelentet. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 4 fő jelen van, a 

testület határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 

tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János alpolgármester  és Szabó István  képviselőt javasolta. 
Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül egyhangúlag 4 

igen szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

 N a p i r e n d e t : 1./ Kapolcs Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérbeadására  

                                      beérkezett pályázat elbírálása.  

 

   Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
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N a p i r e n d :  

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a vagyonrendelet alapján megpályáztatták 

az önkormányzati ingatlanok bérbeadását, hasznosítását.  A pályázati kiírásban a bérleti díj 

mértéke 3  millió forint volt. 1 pályázat érkezett, a  Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylet  3.00.000.-ft-ot ajánlott, melyet két részletben fizetnének meg felét 2013. augusztus 

31-ig, a fennmaradó 1.500.000.-ft-ot pedig 2013. november 30-ig. Felajánlották a bérleti díjon 

felül, hogy a középső iskola rezsi költségét kifizetik, és ha lesz még olyan közterület ami nem 

szerepel a pályázatban azt az összeget is átengedik az önkormányzatnak. A tornatermet az 

önkormányzat adja ki a vöröskereszt szervezetnek, bérleti díj 60.000.-ft. valamint fizetik a 

rezsi költséget.  

Orsós János alpolgármester jónak tartotta, hogy a rezsi költséget fizeti az egylet, így több 

bevételük lehet. Javasolta bérlőként kijelölni Őket.  

Képviselő-testülete egyhangúlag, 5  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

71/2013.(VII.22.)Ökt.sz.     h a t á r o z a t o t  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete Kapolcsi 

Kulturális és Természetvédelmi Egylet – önkormányzati 

ingatlanok bérleti szerződés útján történő hasznosítása- benyújtott 

pályázatát elfogadja. 

Bérleti díj: 3.000.000.-ft.  

Fizetési határidő: 1.500.000.-ft-ot, 2013. augusztus 31-ig.  

                              1.500.000.-ft-ot  pedig 2013. november  30-ig 

köteles bérlő megfizetni. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti     

szerződés megkötésére.  

Felelős: Márvány Gyuláné  

       polgármester  

        Határidő: 2013. július 25. 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a tüzoltó szertárt a posta ingyen kérte kiadni, 

arra hivatkoztak, hogy amikor az önkormányzat megvásárolta a posta épületét kedvező 

vételáron jutott hozzá az önkormányzat. Az épület nem rendelkezik érvényes tűzvédelmi, 

érintésvédelmi felülvizsgálattal. A munka megrendelése 50.000.-ft-ba kerülnek, ha kiadjuk az 

önkormányzatnak bevétele nem származik, de kiadása lesz. dr.Vass István is jelentkezett az 

épület hasznosítására, sajtot kívánnak értékesíteni, Ő fizet bérleti díjat. 

Mohos Attila képviselő javasolt 100.000,.-ft. bérleti díjat megállapítani, melyből el lehet 

végeztetni a szükséges felülvizsgálatot.  
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Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a fodrász üzlet sem rendelkezik tűzvédelmi, 

érintésvédelmi felülvizsgálattal. A fodrász adta ki ezidág az üzlet előtti területet, és az áramot 

az épületből vitték, de ezt most ellenőrizni fogja a katasztrófavédelem.  

Márvány Gyuláné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan az alsó és felső iskolában  lévő WC-ket megbízási szerződéssel kívánja   

működtetni. 3 fő jelentkezett, Nagy Lajosné Dózsa u.46.sz. Nyári Béláné  Jókai u. 25. és 

Szabó Istvánné Petőfi u.12.sz. alatti lakos. Nagy Lajosnét és Szabó Istvánnét kívánja 

megbízni.  

Képviselők egyetértettek Nagy Lajosné és Szabó Istvánné megbízásával.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Göntér Gyuláné könyvtáros, kultúrház vezetője, mivel a 

művészeti napok alatt a szervezők beköltöznek a könyvtárba, szeretne szabadságra menni, 

vagy 16 órától 20 óráig dolgozni. Tavaly is sok könyvet értékesített.  

Tóth Attila alpolgármester véleménye szerint ennek eldöntése a polgármester hatásköre, a 

kultúrházban is lesznek programok a Waldorfosok néhány programot behoznak a kultúrházba. 

A könyveket más személy is értékesítheti.  

Mohos Attila képviselő , egyben önkormányzati dolgozó elmondta, hogy a művészeti napok 

alatt egyetlen dolgozó sincs szabadságon.  

- 6 – 

Márvány Gyuláné polgármester ismertette a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

levelét, melyben kérték a képviselő-testület támogató nyilatkozatát Rausz István r. alezres 

Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörében történő betöltésére.  

Javasolta a támogatás megadását. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

50/2012.(VII.19.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről 

szóló 1994. évi XXXVI. törvénya 8.§ (2) bekezdése alapján 

támogatja Rausz István r. alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság 

Kapitányságvezetőjének történő kinevezését. 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, erről szóló döntést a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére küldje meg. 

Felelős: Takács Lászlóné 

        Körjegyző 

      Határidő. 2012. július 30. 

Márvány Gyuláné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy KDOP. pályázat 

keretében lehetőség lesz a malom épületének, malomkeréknek, kastély épületének belső 
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felújítására. Megkezdődtek az előkészületek, sokan dolgoznak azon, hogy a pályázat beadható 

legyen. 100 %-os finanszírozású, előleg hívható le., a kivitelezés költség 150-200 millió 

forint.  

Tóth Attila alpolgármester elmondta, hogy ott volt a megbeszélésen, ahol a pályázatírók 

elmondták a feltételeket. Ezek az emberek ezt a munkát nem pénzért végzik, ismerik a falut, a 

lebonyolításban is részt vesznek. Össze állítanak egy anyagot, amit kisebb pályázaton is 

hasznosítani tudnak.  

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a pályázatba beépíthető a pályázatírás 

költsége.  Ha aktuális lesz akkor kell dönteni. 

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19 óra 15 perckor bezárta.  

   k.m.f.t. 

        Márvány Gyuláné         Takács Lászlóné 

 polgármester        körjegyző  

 

         Mohos Attila            Szabó István 

          jkv.hitelesítő   


