Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Szám: 118-13/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 13-án
(pénteken) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:
Márvány Gyuláné
Mohos Attila
Orsós János
Szabó István

polgármester
képviselő
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előre jelezte:
Tóth Attila

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné
Molnár Lászlóné

jegyző
főelőadó

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szabó István
Orsós János

képviselő
alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné

főelőadó

Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. Kérte a képviselőket,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó István képviselőt, valamint Orsós János alpolgármestert
javasolta.
Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül egyhangúlag 4
igen szavazattal elfogadta az alábbi:
NAPI R E N D ET
1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
2./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

1

Napirend előtt:
Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott fontosabb intézkedésekről.
A képviselők külön határozat hozatala nélkül a tájékoztatót elfogadták.
1. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: minden képviselő megkapta az írásos anyagot, kérte a
képviselők hozzászólását.
Mohos Attila képviselő: megkérdezte, hogy a közművelődési szakfeladatnál milyen
beruházás történt?
Molnár Lászlóné: a közművelődési szakfeladatnál a dologi kiadásokat az növelte meg, hogy
a pályázatok egy része - piac és közösségi színtér - itt lett elszámolva. A Művészeti Napok
alatt befolyt bevétel fedezi a nem tervezett kiadásokat, az óvoda megszűnésével kapcsolatos
kiadásokat, valamint a társulásnak fizetendő többlet kiadásokat.
Szabó István képviselő: az első félévi teljesítés %-os arányban hogyan alakul?
Molnár Lászlóné: minden szakfeladatnál nem mutatta ki a teljesítést, de általában 50 %körüli. A bevételeknél magasabb a teljesítés, pl az adóknál 60 %. A tervezett bevételek szépen
teljesülnek, rendesen fizeti a rezsiköltséget a nyomda, zöldséges és Ódor Dezsőék is.
Augusztustól megszűnnek az óvodai normatívák. Az önkormányzat havonta 800 e. ft állami
támogatást kap. A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 3 millió forintot befizetett,
most a mérleg pozitív. Az önkormányzatnak minden hónapban 1 millió Ft-tal ki kell
egészíteni az állami támogatást, hogy a munkabérek és a szociális ellátások kifizethetők
legyenek. Havonta 1,5 millió Ft nem elég a bérekre és a szociális ellátásokra. Az óvoda
megszűnésével kapcsolatosan benyújtott létszámcsökkentési pályázat elbírálás alatt van. Az
önkormányzat mérlegének év végére nem szabad hitelt tartalmaznia.
Mohos Attila képviselő: mennyi esélyt lát rá a pénzügyi főelőadó, hogy év végén ne legyen
hitele az önkormányzatnak?
Molnár Lászlóné: év végéig el kell számolni Vigántpetenddel is a közösen fenntartott
óvodával kapcsolatosan, az óvodai hozzájárulásokkal. Minden hónapban 1 millió Ft-ra van
szükség arra, hogy a minimális dolgok kifizetése megtörténjen.
A LEADER pályázattal is el kell még számolni, még vannak kifizetni valók, az elszámolást
be kell nyújtani. Nagyon szigorú gazdálkodást kell folytatni, hogy év végén ne legyen hitel.
Márvány Gyuláné polgármester: a pályázati pénzből sátrat és molinót vettünk.
Mohos Attila képviselő: meddig kell működtetni a piacot?
Márvány Gyuláné polgármester: 5 évig. A Művészeti Napok alatt jól működött.
Mohos Attila képviselő: szerint az évente egyszer megrendezett 10 napig tartó Művészeti
Napok rendezvényre nem lehet alapozni egy 5 éves programot.
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Márvány Gyuláné polgármester: javasolta a beszámoló elfogadását.
Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő:
81/2013. (IX. 13.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja
2. Napirend
a) Tapolcai általános iskolában tanuló kapolcsi általános iskolások támogatása
Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy megkeresés érkezett a
Tapolcán tanuló kapolcsi gyerekek étkezésének támogatásához, név szerint nem sorolják fel a
gyerekeket. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt tájékoztassa a képviselőket.
Takács Lászlóné jegyző: A tapolcai iskolákba és óvodákba a 2012/2013. tanévben közel 200
fő bejáró tanuló vette igénybe az iskolai étkeztetést. Normatív kedvezmény nélkül étkező
iskolások -napi háromszori étkezés -étkezése 740,- Ft-ba kerül, melyhez a szülő 490,-Ft-ot,
Tapolca Önkormányzata 250,-Ft-ot, 100 %-os normatív kedvezményben részelülők -napi
háromszori étkezés -étkezése 740,-Ft-ba kerül, melyhez a szülő nem járul hozzá, Tapolca
Önkormányzat 190,-Ft-ot fizet, 50 %-os normatív kedvezményben részesülők -napi
háromszori étkezés- étkezése 740,-Ft-ba kerül, melyhez a szülő 245-,Ft-ot fizet,
önkormányzatnak nem kell hozzájárulni a költségekhez. Megküldték a megállapodást és
kérték annak aláírását.
Mohos Attila képviselő: az iskola fordult az önkormányzathoz?
Takács Lászlóné jegyző: Tapolca Város Polgármestere küldte a levelet, nem a szülő és nem
az iskola kérelmezte a hozzájárulást. Tapolcai Önkormányzat fizeti a normative és tényleges
költség közötti különbözetet.
Mohos Attila képviselő: a Monostorapáti iskolában az étkezést fedezi a normatíva?
Takács Lászlóné jegyző: Tapolcán napi háromszori étkezés van, Monostorapátin csak ebédet
kapnak a gyerekek.
Orsós János alpolgármester: név szerint nem tudjuk, hogy melyik gyerekről van szó, ő nem
javasolja a támogatást.
Márvány Gyuláné polgármester: nem javasolta a tapolcai iskolában tanulók gyerekek
étkezésének támogatását.
Orsós János alpolgármester: az önkormányzatnak azt kell elérni, hogy év végén ne legyen
hitele.
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Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
82/2013. (IX. 13.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Tapolcai oktatási, nevelési intézményekben étkezést igénybe
vevő kapolcs gyermekek önkormányzatra eső étkezési
díját nem vállalja át.
Képviselő-testlet utasítja a jegyzőt, hogy erről Tapolca Város
polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. szeptember 30.
b) lakótelek értékesítés
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy a június 21-i ülésen a testület már
tárgyalta Göntér Lilla és Bujtor Károly 20/9.hrsz-ú beépítetlen terület vásárlására vonatkozó
kérelmét, akkor úgy döntöttek, hogy értékesítik a területet és értékbecslést készíttetnek. Az
ingatlan értékbecslése elkészült, az árat a hivatalos értékbecslő 800 e. Ft-ban határozta meg.
Az érdekelteknek az értékbecslés kiküldésre került. A vételárat soknak találták, azt kérték,
hogy a testület mérsékelje az árat mert építkezni szeretnének és családot alapítanak. Az
érintett ingatlan nem minősül lakóteleknek, mert nincsen rajta közmű.
Orsós János alpolgármester: azt mondták az érintett területen sok fa van.
Márvány Gyuláné polgármester: 1 autó mennyiségű fa van rajta, amit természetesen az
önkormányzat nem akar kivágatni. A testületnek van lehetősége, hogy az értékbecslő által
meghatározott ártól plusz, mínusz 15 %-kal eltérjen. Az önkormányzatnak vannak eladó
építési telkei, még a korábbi ciklusban lettek kialakítva.
Mohos Attila képviselő: nem építési telket adunk el, ha ezt a területet értékesítjük.
Szabó István képviselő: megkérdezte, hogy az ingatlan beépíthető-e?
Márvány Gyuláné polgármester: az ingatlan a nagysága alapján 30 %-ban beépíthető.
Orsós János alpolgármester: ha értékesíteni akarjuk, akkor a közműveket nehogy az
önkormányzatnak kelljen odavinni, az is nagy kiadás.
Márvány Gyuláné polgármester: a következő kérésük az lesz, hogy közművesítse az
önkormányzat a területet
Takács Lászlóné jegyző: olyan határozatot kell hozni, amiben beépítetlen terület eladása
szerepel, a közművesítés a vevő kötelessége.
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta a képviselőknek, hogy az értékbecslő által
meghatározott telek árat 15 %-kal csökkentse a testület, így az eladási ár 680.e.Ft. Az
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önkormányzat a telek közművekkel történő ellátását nem tudja biztosítani, amennyiben
építkezni szeretnének, akkor a közműveket vigyék oda ők, vagy van lehetőségük
közművesített lakótelket is vásárolni.
Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
83/2013. (IX. 13.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete Göntér
Lilla és Bujtor Károly ingatlan vásárlási kérelmét megtárgyalta.
Kapolcs belterületben 20/9. hrsz. alatt lévő önkormányzati
ingatlant Göntér Lilla Kapolcs, Jókai u.19.sz. és Bujtor Károly
Taliándörögd, Béke u.7.sz. alatti lakosoknak értékesíti.
Képviselő-testület a vételárat értékbecslés alapján - 680.000,Ft.-ban határozza meg. Beépítetlen terült közművesítés nélküli.
A terület közművekkel történő ellátását az önkormányzat nem
tudja biztosítani, ha kérelmezők lakóházat szeretnének építeni, a
közművek-víz, villany, csatorna, -bevezetését saját költségen
kell megoldaniuk.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről
kérelmezőket értesítse, felhatalmazza az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Márvány Gyuláné polgármester a nyilvános testületi ülést 18 óra 30 perckor bezárta.
Megkérte a képviselőket, ne hagyják el az üléstermet és zárt ülés tartását rendelte el.

K. m. f.

Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Szabó István
jkv.hitelesítő

Orsós János
jkv.hitelesítő
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