
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Szám:  118-15/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 2-án (szerdán)  

               17  órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános   testületi üléséről 

                 

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

 

Jelen vannak: 

Márvány Gyuláné  polgármester 

  Mohos Attila   képviselő 

  Szabó István   képviselő 

                        Tóth Attila                             képviselő 

 

Távolmaradását előre jelezte: 

 

  Orsós János    alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

   

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

  Mohos Attila    képviselő 

             Tóth Attila               képviselő   

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné   jegyző  

 

Márvány Gyuláné polgármester üdvözölte a jegyző, képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi  ülés határozatképes , a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van, az ülést 

megnyitotta.  Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 

tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mohos Attila és Tóth Attila képviselőket   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./ Vegyes, aktuális ügyek. 

a.) Kapolcs 323 hrsz-u út telekhatár  rendezése 

b.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás  

c.) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése,  

eszközbeszerzésre pályázat. 

 

      Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
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1.Napirend 

 

Márvány Gyuláné polgármester: javasolta, hogy az a.) pontban megjelölt előterjesztést 

később tárgyalják, mivel meghívták Győriványi György urat is, és még nem érkezett meg. 

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy idei évben is kiírásra került a Bursa 

Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Kapolcson  2 főiskolás van. 

Pályázathoz 2013. október 11-ig lehet csatlakozni. Javasolta, hogy támogassák a 

továbbtanulókat,  csatlakozzanak a pályázathoz.  

 

Képviselők csatlakozással egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen és 1 tartózkodó  szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

88/2013.(X.2.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t 

 

                          Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa  

                          Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 

 

                          Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

                          aláírására, és a pályázat kiírására.  

 

    Felelős: Márvány Gyuláné polgármester  

 

    Határidő: 2013. október 11. 

 

 

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta, hogy a település tagja az Észak-balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnak. A társulás 

pályázatot kíván beadni a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztésére, informatikai korszerűsítésére. A pályázati felhívás alapján EU támogatások 

felhasználásával, kiemelkedően magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), 

lehetőség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.  

 

A  pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a társulást alkotó 

tagönkormányzatok támogatása is szükséges.  

 A megvalósítandó fejlesztés üzemeltetése lakossági díjnövekedéssel nem jár, ezért javasolta a 

pályázat benyújtásának támogatását. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. A  

Remondis Kft.-vel a szerződés megszűnik 2013. december 31-el. Kérte a képviselők 

véleményét, javaslatát.  

 

Szabó István képviselő kérte a lomtalanítás megrendelését, a szerződésben vállalták, hogy 

évente végeznek lomtalanítást.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy megrendeli a lomtalanítást. November hónapra 

tudja vállalni a szolgáltató, azzal a módszerrel, hogy konténert helyeznek el és csak 

meghatározott lomokat szállítják el. Felvette a kapcsolatot egy székesfehérvári vállalkozóval, 

aki ingyenesen elviszi  az elektronikai cikkeket, háztartási gépeket.  
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Mohos Attila képviselő nem érti miért nem lehet a közterületre kitenni a lomokat, és autóval 

összeszedni. 

 

Márvány Gyuláné  polgármester kérte a kiküldött határozat tervezet elfogadását. 

 

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

 

89/2013.(X.2.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs  község  Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az 

Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című 

előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását 

támogatja. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz 

ezúton igazolja, hogy az általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett 

adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben 

bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

 

Felelős: Márvány Gyuláné  polgármester  

                            Határidő: 2013. október 15.  

 

  elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány   kérte, hogy támogassák Őket, 

légzésfigyelő  készüléket kívánnak vásárolni, melyet a Tapolca Mentőállomás adnak át.  

Javasolt 5000-ft-tot megállapítani. 

 

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

alábbi: 

 

90/2013.(X.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos 

Mentőszolgálat  Alapítványt 5000.-ft. támogatásban részesíti. 

Támogatást légzőkészülék vásárlására lehet fordítani, az eszközt a  

Tapolcai Mentőállomás részére kell átadni.  

 

Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás utalásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2013. október 15.  

 

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy felkereste a jegyző asszonyt Varga Csaba 

Petőfi utcai lakos és kérte háza mellett lévő vízelvezető árok kitisztítását,, mert beázik a 

házának fala. Géppel kérte a munkát elvégeztetni. Demény Zoltán tervezővel végig járták a 

falut, és megnézték, hol kell a vízelvezető árkokat kitisztítani,  felújítani.  
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Szabó István képviselő nem javasolta a gépi munkálatok végzését, mivel a háznak nincs 

alapja, elkezdik az árkot ásni, és utána azért, jön, hogy megrepedezett a ház fala. Minimális 

ásást lehet ott végezni. 

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a vízelvezetőt kitisztítják kézi erővel. 

 

Ismertette Lénárt László levelét, aki kérte ingatlana előtt lévő út aszfaltozását. Kifogásolta, 

hogy a Művészeti Napok alatt megnövekedett forgalmat az út nem bírja el, nagy a por.  

Javasolta, hogy kérésére később térjenek vissza, ha elkészültek a tervek. Feleslegessé vált 

földet a szemétlerakó rekultiválásakor fel tudják használni, azt elszállíttatja. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, arról, hogy 2 főt 6 órás munkaviszonyban  kulturális feladatok 

ellátására lehet foglalkoztatni 2013. november 1-től 2013. április 30-ig.  

 

Tóth Attila képviselő kérdezte, hogy milyen munkát lát el a foglalkoztatott.  

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy besegít a kultúrosnak.   

 

Mohos Attila képviselő érdeklődött a szüreti felvonulásról. Véleménye szerint kevés volt a 

kulturális program. Kérdezte, hogy a fedezetet megkapta-e az önkormányzat? 

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a pénz leutalták. A molinó és plakát 67 e 

ft. volt. Kérte Szabó Csabát, hogy lépjen fel a tánccsoport a rendezvényen, de nem jött össze.  

A fiatalok diszkót tartottak, és megvolt a tűzgyújtás. 

 

Tóth Attila képviselő véleménye szerint a falu összefogott, a malom partiak igen aktívak 

voltak, sok idegen volt a rendezvényen.  

 

 Márvány Gyuláné polgármester megállapította, hogy Győriványi György a testületi ülésen 

nem jelent meg, ezért javasolta, hogy tárgyalják a Kapolcs 323 hrsz-u ingatlan telekhatár 

rendezését. Testület hozzájárult ahhoz, hogy Nagy Kálmán az önkormányzat tulajdonát 

képező 346. hrsz-u úton felvezesse a szennyvízhálózatot.  Győriványi György jegyzőkönyvbe 

nyilatkozta, hogy az aszfaltos utat eladja, vagy elcseréli az önkormányzat tulajdonát képező 

380. hrsz-u 1583 m2 nagyságú területre. A bitumenes út területe: 390 M2.  Kajtár István 

földmérő ajánlatot tett a telekalakítási vázrajz elkészítésére, mely 246.500.-ft. ehhez jön még 

az ügyvéd munkadíja.  

 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Mohos Attila képviselő kérdezte, hogy ki fizeti a földmérőt. Abban az esetben támogatja a 

telekalakítást, ha a költségeket az érintettek előre leteszik ügyvédi letétbe, és abból kerülnek 

kifizetésre a költségek. (értékbecslést, telekalakítás költsége, ügyvédi díj) .  Ha nem vállalják 

a költségeket, vissza kell állítani az eredeti állapotot, földhivatali nyilvántartásnak 

megfelelően.  

 

Tóth Attila képviselő egyetértett a javaslattal nyilatkoztatni kell az érdekelteket, hogy 

vállalják-e a költségeket, vagy visszaállítják az eredeti állapotot, földhivatali telekhatárt, 

kötelezve Őket a  terepviszonyok olyan mértékű visszaállítására, hogy az közlekedésre 

alkalmas legyen.  
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Márvány Gyuláné polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a fentiekben 

lehangzottakkal kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

91/2013.(X.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az 

önkormányzat tulajdonát képező 380. hrsz. alatt lévő 1583 m2 nagyságú 

beépítetlen terület Győriványi György Kapolcs, Dózsa u,.40.sz. alatti lakos 

által  - Kapolcs 317 hrsz, 324/1. hrsz- területen áthaladó 390 m2 nagyságú 

aszfaltos út , valamint az aszfaltos út és az önkormányzat tulajdonát képező 

323. hrsz-u út közötti terület elcserélésével. 

 

Képviselő-testület a telekalakítás során felmerülő költségeket (telekalakítás, 

ügyvédi díj ,  egyéb költség ) nem vállalja. A költségeket érintettek kötelesek 

ügyvédi letétbe helyezni 2013. október 25-ig, azt követően kerül 

megrendelésére a munka.  

 

Amennyiben az érintettek a költségeket nem helyezik letétbe, kötelesek az 

eredeti állapotot, földhivatali telekhatárt,  terepviszonyok olyan mértékű 

visszaállítását elvégezni, hogy az közlekedésre alkalmas legyen. Bármelyik fél  

negatív hozzáállása az eredeti állapot helyreállítására vonatkozólag nem 

halasztó hatályú. 

 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy erről érdekelteket 

tájékoztassa, és a költségek letétbe helyezése után a munkát rendelje meg.  

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester  

 

Határidő: 2013. október 30.  

 

Márvány Gyuláné polgármester a rendkívüli testületi ülést 18 órakor bezárta. 

 

k.m.f.t. 

 

 

                Márvány Gyuláné       Takács Lászlóné 

         polgármester              jegyző  

 

 

 

 

                Mohos Attila         Tóth Attila  

                 jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 

 

  

 

 


