Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Szám: 118- 20/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 5-én 18.05 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Az üléshelye: Faluház Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:
Márvány Gyuláné
Orsós János
Mohos Attila
Szabó István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előre jelezte:
Tóth Attila

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné

főelőadó

Lakosság részéről jelen van: 10 fő
Márvány Gyuláné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a lakosság részéről
megjelenteket. Megállapította, hogy a közmeghallgatás befejezése óta egyetlen képviselő sem
hagyta el az üléstermet, a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek javasolta Mohos Attila és Orsós János képviselőket.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi:
N A P I R E N D E T: 1./ Rendelet tervezet a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa
juttatásról.
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
2./ Beszámoló az önkormányzat társulásokban végzett tevékenységéről
Előadó. Márvány Gyuláné polgármester
3./ Vegyes ügyek
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
1./ Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: ismertette a szociális célú tűzifa támogatásról készült rendelet
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tervezetet, mely szerint az adható mennyiség minimum 2 m3, maximum 5 m3 lehet. A kérelmeket
2013. december 10- december 17-ig lehet benyújtani.
Takács Lászlóné jegyző: a rendeletet ki kell hirdetni, a kihirdetést követően lép hatályba, a
kérelmeket ezután lehet benyújtani. Az önkormányzat honlapjára és a hirdetőkre is ki kell
függeszteni.
Mohos Attila képviselő: mennyi a szétosztható mennyiség?
Márvány Gyuláné polgármester: 14 m3
Takács Lászlóné jegyző: az adható mennyiséget meg lehet határozni a tervezettől eltérően is, lehet
1-5 m3-t adni, ha valaki több feltételnek is megfelel, -jövedelmi viszonyok, a rendeletben felsorolt
ellátásokban részesül- akkor előnyben részesül a támogatás megállapításánál.
Szabó István képviselő: korábban már döntött a fáról a testület, akkor az mi volt?
Takács Lászlóné jegyző: az csak egy előzetes igény felmérés volt, a február hónapban
lakásfenntartási támogatásban részesülők száma alapján állapították meg az adható fa mennyiségét,
akkor a pályázat került benyújtásra.
Mohos Attila képviselő: tavaly sokan nem tudtak erről a lehetőségről, nem volt jól kommunikálva.
Takács Lászlóné jegyző: a rendelet kihirdetésre került melyet közzé tettek. Hirdetményen keresztül
értesítik a rászorulókat, de a szociális gondozó segítségét is lehet kérni, biztosítanak számukra
kérelmet. A jelenlévők is mondják el ezt a támogatási lehetőséget a faluban.
Nagy Lajos helyi lakos: hirdetményben a jövedelemhatárnál a fix összeget kell meghatározni, ne
úgy szerepeljen, hogy a nyugdíjminimum 150 %-a, mert azt nem tudják az emberek hány forintot
jelent.
Márvány Gyuláné polgármester: a támogatás megállapítása polgármesteri, vagy testületi hatáskör
legyen?
Takács Lászlóné jegyző: a tervezetet lehet módosítani úgy, hogy a minimálisan adható mennyiség
2 m3 helyett 1 m3 legyen és polgármesteri hatáskör helyett testületi hatáskör.
Mohos Attila képviselő: az önkormányzat a saját fájából adhat-e szociális fát?
Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzatnak nincs saját tűzifája, amit adhatna, mert azt
az intézmények fűtéséhez felhasználja. Az orvosi rendelőben, a könyvtárban és az óvodában is be
kell majd néha fűteni. Javasolta a rendeletet azzal a módosítással elfogadni, hogy a minimálisan
adható mennyiség 1 m3, és a határkör címzettje a képviselő-testület.
Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
6/2013. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet
A természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa
juttatásról.
(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

2./ Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt. A
szolgáltatási díjak - pl. víz, szennyvíz, szemétszállítás- meghatározása már nem önkormányzati
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hatáskör. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, a társulásokban végzett tevékenységről szóló
előterjesztés ismertetésére.
Takács Lászlóné jegyző: elmondta az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége, hogy évente
egyszer beszámol arról a munkáról, amit a különböző társulásokban végez. Az önkormányzat az
alábbi társulásokban vesz részt: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás, Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Társulás,
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal, Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása.2014.
január 1-től csatlakozik a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulásához.
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta az előterjesztés szerinti beszámoló elfogadását,
valamint azt, hogy az óvodafenntartó társulási megállapodás módosítását elfogadják.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
108/2013. (XII. 5.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete „Beszámoló az önkormányzati társulásokban
végzett tevékenységről” című előterjesztést elfogadja.
Képviselő-testület jóváhagyja a Monostorapáti
és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a
megállapodás aláírására.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. december 20.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ Napirend
a.) iskolai körzethatár elfogadása
Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte az
iskolai körzethatárok listáját. Kapolcs település tanulóinak oktatását a Művészetek Völgye
Általános Iskolában biztosítják. Azoknak a gyerekeknek, akik a kötelezően kijelölt körzethatárhoz
tatozó intézménybe járnak iskolába, a KLIK kifizeti a bérlet árát, viszont ha a szülők úgy döntenek,
hogy másik intézménybe íratják be a gyereket, akkor az ő útiköltségének fizetése a szülőt terheli.
Javasolta a kijelölt körzethatár elfogadását.
Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselőket, aki egyetért
a körzethatárral kézfeltartással jelezze.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
109/2013. (XII. 5.) Ökt.számú határozatot
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése alapján elkészített és
közzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a
körzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába
járó tanköteles tanulók száma összesen: 27 fő. Monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskola tanulói
létszáma 25 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
nincs, Nagyvázsonyi általános iskolába 2 tanuló jár,
akik közül nincs halmozottan hátrányos helyzetű.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: azonnal
b) önkormányzati ingatlanok értékbecslése
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy az előző testületi ülésen döntés született, hogy
az önkormányzati ingatlanok értékbecslésének elkészítésére árajánlatot kér az önkormányzat. a Zéta
Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda vezetője Böröcz Zsolt értékbecslő megküldte az ajánlatot,
mely szerint a termőföld értékbecslésének költsége: 20 e.Ft/db, az épületeké 30.e.Ft/db + ÁFA. Hét
épületről és egy termőföldről van szó, az értékbecslés elkészítése 230.000,-Ft az ajánlat szerint. Javasolta az ajánlat elfogadását.
Takács Lászlóné jegyző: az önkormányzat a nem használt önkormányzati ingatlanok vonatkozásában kérte az értékbecslést, pontosan cím és helyrajzi szám alapján lettek meghatározva az ingatlanok. Az önkormányzat csak akkor tud ingatlant értékesíteni, ha hivatalosan értékbecslő határozza
meg az értéket. Az ajánlatot adó cég tudomása szerint ingatlan értékesítéssel is foglalkozik.
Márvány Gyuláné polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
110/2013. (XII. 5.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 95/2013.(X.29.)Ökt.sz. határozatban felsorolt
ingatlanok értékbecslésével megbízza a Zéta Ingatlan
közvetítő és Értékbecslő Irodát Tapolca, Ady E.u.18.
Képviselő-testület értékbecslésre adott ajánlatot
230.000.-ft-ot elfogadja.
Testület felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés
megrendeléséről gondoskodjon.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő. 2013. december 31.
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c) „ Közösségi Terek fejlesztése” Leader pályázat elszámolása
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy a Leader pályázaton „Közösségi Terek fejlesztése” tárgyban benyújtott pályázat elszámolása még nem történt meg. Az eszközök beszerzéséhez egy
helyi vállalkozó Tanai Erika a Symbol Kft. vezetője biztosított támogatást, ezt az összeget vissza
kell fizetni neki, ez az összeg az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
Nagy Lajos helyi lakos: mennyibe került az önkormányzat ez a pályázat?
Márvány Gyuláné polgármester: 280 e.Ft, melyet a helyi lakosok által történt befizetés fedezi.
Kérte a képviselőket, hogy a vállalkozó részére vonatkozó visszafizetést fogadják el.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
111/2013. (XII. 5.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Symbol Kft. által a Leader pályázaton „Közösségi
Terek fejlesztése” elnevezésű pályázat megvalósításához nyújtott támogatás visszafizetésével egyetért.
A visszafizetendő összeg: 1.409.190.Ft.
Megbízza a jegyzőt, hogy a visszafizetéssel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013.december 31.
d) önkormányzat tulajdonában lévő erdő fakitermelése
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő erdőből 320
m3 fa kitermelésére van engedély. Erre vonatkozóan egy vállalkozótól kapott ajánlatot, 3500,Ft/m3 a kitermelésre vonatkozóan. A kitermelt fát a vállalkozó megvásárolná, a tűzifa ára bruttó
16.000,-Ft, az oszlopnak való fát 22.000,-Ft-ért vásárolnák meg.
Mohos Attila képviselő: az összes fát muszáj ebben az évben kitermelni? Ha jól tudja, a kitermelésre 6 éves ciklus van meghatározva. Az elhangzott árak nagyon kedvezőek, a lakosság is megvásárolná ilyen vételáron.
Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzat nem értékesíthet fát, a hat éves ciklus nem
most kezdődött.
Mohos Attila képviselő: sok önkormányzatnál vannak saját önkormányzati vállalkozások, amik a
település fenntartásával kapcsolatos feladatokat is elvégzik.
Takács Lászlóné jegyző: erről a fakitermelésről most hallott itt a testületi ülésen, utána néz a következő ülésre, hogy van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat valamilyen módon értékesíthet tűzifát.
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Mohos Attila képviselő: szerint évente elég lenne ha 100 m3 fát kitermelnének, a felét minden évben az önkormányzat felhasználhatná a saját intézményeiben, a többit pedig értékesíthetné a lakosságnak.
e) polgármester költségtérítése
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat anyagi helyzete miatt év közben úgy döntött, hogy lemond a költségtérítéséről. Most október 1-től visszamenőleg szeretné ismét
kérni a költségtérítést. Ezt most lehet tárgyalni, vagy majd zárt ülésen kell? Kérte a képviselők véleményét.
Takács Lászlóné jegyző: a polgármester illetménye nyilvános, most lehet tárgyalni a költségtérítést.
Mohos Attila képviselő: van költsége, akkor azt valamiből fedezni kell. Van rá pénz?
Orsós János képviselő: támogatta a költségtérítés megállapítását.
Mohos Attila képviselő: mennyi pénzről van szó havonta?
Márvány Gyuláné polgármester: havi 81.180,-Ft körüli összegről van szó, az illetmény 30 %-a.
Mohos Attila képviselő: ha van fedezet, akkor természetesen támogatja a költségtérítés megállapítását.
Más észrevétel, hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal meghozta a következő:
112/2013. (XII. 5.) Ökt.számú határozatot
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 2013. október 1-től visszamenőleg a polgármesteri költségtérítést havi bruttó 81.180.-ft.-ban megállapítja, mely az illetményének 270.600.-ft-nak a 30 %-a.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az átalány
kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: Folyamatos

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a részvételt, megkérte a képviselőket ne hagyják el az
üléstermet, zárt ülés tartását rendelte el. Az ülést 18 óra 30. perckor bezárta.

K. m. f.
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Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Mohos Attila

Orsós János

jkv.hitelesítő

jkv.hitelesítő

