Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Szám: 118- 19/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 5-én 17.00 órai
kezdettel megtartott közmeghallgatásról
A közmeghallgatás helye: 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

Meghívottként jelen van:
Horváth András őrnagy

Rendőrkapitányság Tapolca

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné

főelőadó

Lakosság részéről jelen van: 21 fő
Márvány Gyuláné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket., a Tapolcai
Rendőrkapitányság képviselőjét, a lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi:
N A P I R E N D E T: 1./ Rendőrségi tájékoztató
Előadó: Horváth András Rendőrkapitányság Tapolca
2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
3./ 2014.évi költségvetési koncepció
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

4./ Falugondnok beszámolója a 2013. évi munkáról
Előadó: Mohos Attila falugondnok
I. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: felkérte Horváth András őrnagyot a Tapolcai Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályának munkatársát a beszámoló megtartására.
Horváth András őrnagy: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy főleg az idős emberek sérelmére
követnek el bűncselekményeket az ilyen kis településeken. Megjelentek az utazó bűnözők, akik
különböző trükkökkel bejutnak az idős emberek házába, értékeket, készpénzt tulajdonítanak el.
Bizonyos esetekben különböző szolgáltató munkatársának adják ki magukat, vagy önkormányzati
dolgozóként jutnak be. Kérte a jelenlévőket, ha gyanús személyeket látnak, jelezzék a rendőrségre,
minél hamarabb kapnak jelzést a munkatársaik, annál hatékonyabban tudnak intézkedni. A település
nyugodt településnek mondható, szerencsére ritkán fordulnak elő bejelentések, bűnesetek, a
bűnelkövetések főleg a Művészetek Völgye rendezvény idejére tehetők. A helyi polgárőrséggel
nagyon jó a rendőrség kapcsolata, jó az együttműködés. Egy kirívó esetet említett, mikor egy
traktort loptak el a faluból. Tájékoztatta a megjelenteket., hogy a rendőrségi ügyeleti rendszer
átalakult, jelenleg a Veszprémi Rendőr-főkapitányságon működik.
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy a településen a polgárőrség nagyon jól
működik, biztosan azzal is magyarázható a község jó közbiztonsági helyzete. Megköszönte Horváth
András őrnagy beszámolóját.
Szabó István képviselő: elmondta, hogy az elmúlt napokban kapott a rendőrségtől egy értesítést,
egy három éve húzódó esetet lezártak, ismeretlen tettessel szemben az eljárást megszüntették.
Korponai László polgárőrség elnöke: a település számára nagyon fontos, hogy milyen a
közbiztonsága. Ennek érdekében a polgármester asszonnyal együtt próbáltak különböző fórumokon
a lakossággal kapcsolatot kialakítani, kb 70 meghívót küldtek ki a faluba különböző korosztályok és
egyéb szempontok szerint, a meghirdetett időpontban azonban csak 5 ember jelent meg a
tájékoztatón. Ez azt jelenti, hogy a falu lakosságát nem érdekli a biztonságuk?! Úgy gondolja, amíg
nincs baj, addig az emberek biztonságban érzik magukat. Felhívta a figyelmet az idősek
veszélyeztetettségére. Kérte, ha a jelenlévők a környezetükben gyanús mozgást, idegen személyt
látnak jelezzék a polgárőrségnek, vagy hívják a rendőrséget. Az országban elindult egy új
mozgalom „Szomszédok egymásért”, ez egy nagyon jó kezdeményezés, fontos lenne, hogy minél
többen kapcsolódjanak be és figyeljenek a közvetlen környezetükben élőkre. Erre volt több jó példa
is a faluban, amikor idős emberekre „ránéztek” a szomszédok, nem csináltak semmi fontosat,
egyszerűen csak megkérdezték, hogy van, kell-e valamit segíteni neki.
17 óra 20 perckor Horváth András őrnagy elhagyta az üléstermet.
II. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket a 2013.évi költségvetés teljesítéséről,

elmondta, hogy szűkös költségvetésből gazdálkodtak. (beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Dr. Vass István helyi lakos: a csatorna beruházásból mennyi az összeg, ami az önkormányzat
rendelkezésére áll?
Márvány Gyuláné polgármester: az elkülönített számlán szereplő pénzt -................Ft- csak
környezetvédelmi célra használhatja fel az önkormányzat.
Dr. Vass István helyi lakos: van-e valamilyen határidő, amíg az összeg felhasználható?
Márvány Gyuláné polgármester: nincs határidő megszabva. A faluban azokat az utcákat szeretné
az önkormányzat aszfaltozni, amelyek nincsenek ilyen burkolattal ellátva, a munkák előtt terveket
kell készíttetni, már felvették a kapcsolatot egy tervezővel.
Nagy Lajos helyi lakos: az önkormányzatoktól az elmúlt év végén az állam átvállalta az adósságot,
szerinte ezzel a kis települések helyzetét rontotta, az állami támogatások meghatározott feladat
elvégzésére használhatók fel, nincs lehetőség fejlesztésre. Van-e az önkormányzatnak lehetősége
újabb lakótelkek, járda kialakítására? Tud-e fejleszteni? Ebben az évben a Kulturális Egylettől az
önkormányzat a Művészetek Völgye rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan 3 millió Ft-ot
kapott, ez az összeg fejlesztésre, vagy működésre lett felhasználva? Az idei évtől feladat
finanszírozás van, az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatok között nem csoportosíthat át
pénzt, hitelt nem vehet fel. A beszámolóban is elhangzott, hogy a temető fenntartására nem kap az
önkormányzat normatívát, pedig a temetőt és a különböző köztereket rendben kell tartani, a
fenntartásuk, karbantartás pénzbe kerül az önkormányzatnak. A falunak működni kell, van-e
valamilyen fejlesztési lehetősége a kis településeknek? Városon több lehetőség van a fejlesztésre, a
közvetlen környezetünkben is láthatjuk, hogy folyamatosan újulnak meg a közterek, térköveznek,
parkokat alakítanak ki, ezzel szemben a kis falvak az életben maradásért küzdenek. A
közfoglalkoztatásban alkalmazhatók létszáma is maximálva van, az állandó dolgozókkal minden
munka nem végeztethető el.
Korponai László polgárőrség elnöke: szerint nagyon fontos az önkormányzat gazdálkodása. A
faluban sok önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan van, mi a testület terve azokkal
kapcsolatosan? Volt néhány testületi ülésen, szerinte nincs koncepciója a képviselőknek az épületek
hasznosítására vonatkozóan. Javasolta, hogy a lakosságot érintő kérdésekben a testület állítson fel
közép és hosszú távú koncepciót, és az embereket tájékoztassa. Ha valamilyen önkormányzati
ingatlan értékesítésre kerül, akkor tájékoztassák a lakosságot, hogy azt mire fordította a testület.
Márvány Gyuláné polgármester: az elmúlt testületi ülésen hoztak a képviselők egy döntést, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő használaton kívüli ingatlanokat értékbecslővel felértékelteti,
mert az eladásnak ez a feltétele. A következő évben meghirdetik értékesítésre, lehet, hogy lesz vevő.
A következő évben változás lesz a költségvetésben, ingatlan értékesítésnél meg kell határozni, hogy
mire költi a testület a pénzt. Ebben az évben a közterületek karbantartására az önkormányzat 100
e.Ft támogatást kapott. A temető karbantartását, fűnyírást úgy tudták megoldani, hogy a katolikus
egyház 30 e.Ft-al hozzájárult a fűnyírás költségéhez. A Kulturális Egylet által fizetett 3 millió Ft
működésre lett felhasználva. Az idei évben nagyon szűkös volt az önkormányzat költségvetése.
Tavasszal látható volt, hogy kevesebb embert tud az önkormányzat foglalkoztatni közmunkában,

mint a korábbi években, ezért a érintettek tájékoztatása megtörtént.
Nagy Lajos helyi lakos: furcsának találja a közfoglalkoztatás módját, most, télre vannak emberek,
amikor nincs olyan fontos munka, viszont nyáron nem adnak létszámot, amikor lehetne dolgoztatni,
hasznos munkát végeztetni. A templom előtti tér a település központjában van, javasolta a terület
szebbé tétele érdekében a térkövezést, ha az önkormányzatnak lenne rá megfelelő anyagi forrása. A
pályázati lehetőségeket figyelni kell, hátha lesz ilyen célra támogatás.
III. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: ismertette az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját,
ami az idei év költségvetése alapján készült. (beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Nagy Lajos helyi lakos: úgy érzi az önkormányzatok adósságának átvállalásával megszűnt az
önkormányzatok ésszerű gazdálkodása. Szerinte az önkormányzatnak a tulajdonában lévő épületek
állagmegóvására gondot kellene fordítani, a szűkös anyagi helyzet ellenére is, a költségvetés
készítésekor a tervezésnél erre figyelni kell. Iskolánál, óvodánál kerítés festés, javítás ezek
minimális költséggel járnak, erre talán jut a szűkös költségvetésből, az épületekre 15 éve már nem
lett semmi fordítva, üresen állnak, tönkremennek.
Márvány Gyuláné polgármester: a kerítéseket a főállású dolgozók kijavítják.
Nagy Lajos helyi lakos: olyan felújításokra gondol, ami nem igény olyan nagy anyagi ráfordítást,
csak a minimális állagmegóvást biztosítja az épületeknél.
Dr. Vass István helyi lakos: a tavalyi évben a Művészetek Völgye rendezvény ideje alatt parkoltató
600 e.Ft tartozásának behajtása milyen szakaszban van?
Takács Lászlóné jegyző: a tartozás elismertetésével van probléma, a megadott címre küldött
levelek visszajönnek a hivatalba, azokat nem veszi át. Bírósági eljárást kell kezdeményezni, ebben
az esetben azonban meghatározott összeget be kell fizetni.
Dr. Vass István helyi lakos: mi lesz ezzel a tartozással, nagy szüksége lenne rá a településnek
ebben az anyagi helyzetben. A nyomdának is volt tartozása, ők fizetnek?
Márvány Gyuláné polgármester: szóbeli ígéret van arra, hogy a jövő év végéig részletekben
befizetik a tartozásukat.
Takács Lászlóné jegyző: aki Vigántpetenden bővíti a vállalkozását, az egy másik cég, nem az a
nyomda, amelyik a kapolcsi önkormányzatnak tartozik.
Dr. Vass István helyi lakos: akivel az önkormányzatnak szerződése van, az fizet, vagy nem?
Takács Lászlóné jegyző: a jogutód szóbeli ígéretet tett, hogy a tartozását kifizeti.

Márvány Gyuláné polgármester: szóbeli megállapodás van a tartozás kifizetésére.
IV. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: felkérte Mohos Attila falugondnokot a beszámolója
megtartására.
Mohos Attila falugondnok: tájékoztatta a jelenlévőket a falugondnok által ellátandó feladatokról.
A falugondnoki feladatok ellátására az önkormányzat 1,9 millió Ft állami támogatást kap, ez az
összeg azonban nem elég a működtetéshez. Feladata 90 %-át a szállítás teszi ki. Különböző
gyerekcsoportokat, óvodásokat, iskolásokat, focistákat szállított. Olyan emberek szállítását is a
falugondok végzi, aki egészségi állapota miatt arra rászoruló, kórházba, orvosi vizsgálatra szállított
betegeket.
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta a falugondnoki beszámoló elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő:
107/2013. (XII. 5.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a
falugondnok 2013. évi beszámolóját a jegyzőkönyvhöz
csatolta formában elfogadja.
(beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Mohos Attila képviselő: kérte a jelenlévőket, hogy maradjanak a teremben, mert testületi ülés
következik, ami nyilvános, bárki részt vehet.
Márvány Gyuláné polgármester: megköszönte a részvételt, kérte a képviselőket ne hagyják el az
üléstermet, mert a közmeghallgatás befejezése után nyilvános testületi ülés lesz, az ülést 18 óra 05
perckor bezárta.
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