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Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: 344-1212014.

Jegyzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pví selő-testülete2014. október 1-é n (szerdán) I7.30
őtai kezdettel meglartott közmeghallgatásról

Az ülé s helye: Fa|rűaz Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:

Márvány Gyuláné
Mohos Attila
Orsós János
Szabó István

polgármester
ké pviselő
alpolgármester
ké pviselő

Távolmaradását előre jelezte:

TóthAttila

ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesí tők:
Mohos Attila
Szabó

Jegyzőkönywezetőz
Szaller

ké pviselő
ké pviselő

István
ZoItáwIé

főelőadó

Lakosság ré szé rő| megielent: 53 fo

Márvány Gyutáné polgármester köszöntötte a jegyzőt, ké pviselőket, a polgármester é s ké pviselő
jelölteket, lakosság ré szé rőImegjelenteket. Megállapí totta, hogy a megváIasztott 5 ké pviselőből 4
fo jelen van, a testület határozatké pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő napirendi
pontok tárgy alásával é rts enek e gyet, azt fo gadják el.
Jegyzőkönlv hitelesí tőnek Mohos Attila é s Szabó István ké pviselőket javasolta.
Kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő-testiilete haté ttozathozatal né lkül, egyhangú lag 4 igen
szavazattal elfogadta az alábbi:
N A P I R E N D E T: I.1 Beszámo\ő az önkormányzat2}l4.I. fé lé vigazdálkodásától
Előadó : Márvány Gyuláné polgármester

2,1Beszámoló a falugondnok 2014.I. fé lé vimunkájáról
Előadó: Mohos Attila falugondnok
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Előadó: Jelöltek

1./

Napirend

Márvány Gyuláné polgármester: tájé koztatí a a lakosságot az önkormányzat 2014. I. fé lé vben
vé gzett munkájáról. Ismertette az elmú lt né gy é vben a települé sen törté nt fejleszté seket,
beruházásokat.
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Napirend

Márvány Gyutáné polgármester: megké rte Mohos Attila falugondnokot a

lakosság

tájé koztatására.

Mohos Attila falugondnok: a falugondnoki szolgáIat 2009. április 1-től működik a települé sen. Fő
tevé kenysé ge a száIlí tás, a rászorulóknak segí tsé gnffitás. A betegek orvoshoz, szakrendelé sre,
kőrhazba törté nő szállí tása, Ajka, Tapolca, Veszpré m é s Keszthely városok vonatkozásában. Az
óvodás é s iskolás gyerekek szállí tása. A felé v folyamán a kisté rsé gké ré sé retáborozásra vitte a
a sportegyesület Bozsik programjának kereté ben az utánpótlásban
gyerekeket, Taliándörögdön
gyerekeket
vitte meccsre, Tapolca, Úrkú t települé sekre, a helyben működő Katolikus
Í ocí ző
Karí tász helyi szervezete felké ré sé reis fuvarozott, amikor ruha osztás volt, abban működött közre.
Ké t alkalommaI szerveztek kirrándulást Budapestre, ami nagyon jól sikerült, ha legalább né gy ember
igé nyli, akkor bármikor lehetősé g van rá. A Mú vé szetek Völgye rendezvé ny ideje alatt az egylet
vette igé nybe a szolgáItatást. Az első felé vben összesen 564 fő száIlí tása törté nt. A vigantpetendi
falugondnokkal helyettesí tik egymást, ha ú gy alakul. A háziowossal é s a vé dőnővel jó a
kapcsolatuk.

Márvány Gyuláné polgármester: megköszönte

a beszámolót é s ké rte a ké pviselőket

annak

elfogadására.

Kapolcs közsé g ÖnkormanyzataKé pviselő-testülete 3 igen szavazattal,I tartőzkodással meghozta a
következő
93 t2014. (X. 1.)

Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete Mohos Attila
falugondnok2014.I. fé lé vbenvé gzett munkájáról szóló beszámolőt a
egyzőkönyvhöz csatolt formában elfo gadj a,
(beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz)

j

3./

Napirend

Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, a Belügyminisáé rium az elműlt é vhez hasonlóan
pályazatot irtki az önkormanyzatok té szé reszociális tí szifa, vagy szé nbeszerzé sé re.ApáIyazatot a
4612014. (IX.25.) BM. rendelet szabáIyozza, a benyú jtás határideje 2014. október 6. Elektronikusan
Államkincstárhozkell beadni, ApáIyázaton igé nyelhető fa mennyisé get a
január-marcius
hónapokban lakásfenntartási támogatásban ré szesülők számának é í Iaga
2014.
alapjánállapí tottákmeg, az önkormarryzat 48 m3 fát igé nyelhet. Javasolta a maximális mennyisé gre
adja be a testület apályázatot,
é s papí r alapon a Magyar

a

J

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú dönté ssel,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül
g

4 t2014. (X. 1.)
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igen szavazattal,

meghozta a következő:

Ökt. szám ű határozatot
Kapo lc s közsé g Önkormány zata Ké pví selő -testülete a települé si

önkormányzatokszociáliscé ltlt.Jlzelőaí yagvásárláshozkapcsolódó
kiegé szí tőtámogatásé ról szóló 4612014. (IX.25.) BM. rendelet alapján
támo gatás i i gé nyt nyú j t b e s zo c i áli s c é lű tűzif a v ásárlásár a.
Önkormanyzat áItaligé nyelt mennyisé g: 48 m3 kemé ny lombos tűzí fa,
Az önkormányzat 1OOO,-FVerdei m3+ÁFA, összesen 60,960r-Ft, azaz
Hatv anezer_ kil en cszá zbatv an fo rint * fuv ar kö lts é get ö n erő ké nt
költsé gveté sé ből biztosí tj a.
Az önkorm ányzat vállalj a, ho gy a szociális cé Iű űzifaban ré szesülőktől
ellenszolgáltatást nem ké r,
Ké pviselő-testület felhatalmazza a polgátmestert a pályánat benyujtására, a
jegyzőt a szociális rászorultság szabályait, az igé nylé sré szletes felté teleit
szab á|y o ző rende l et szerinti elbí r áIásár a.
Felelős: Márvany Gyulané polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Hataridő: 2014, október 6.

Márvány Gyuláné polgármester: elmondta

a testület

az első felé vben 12 testületi ülé st tartott,
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rendeletet alkotott é s 92 határ ozatot hozott.

Takács Lászlőné jegyzőz köszöntötte a megjelent polgármester é s ké pviselő jelölteket. A jelölé si
időszak lezárult,4 polgármester, 10 ké pviselő é s 3 roma nemzetisé gi jelölt van a települé sen.
Javasolta, hogy a szavaző|apon törté nő megjelené si sorrendben mutatkozzanakbe a jelöltek, először
a polgármester jelöltek 10 percben, majd a ké pviselő jelöltek 5 percben, a sok jelöltre való
tekintettel.

Polgármester jelalrck:

]. Ganté r Gyula
2006-201}-ig volt a települé sen polgármester, a falu javára próbált dolgozni Pá|yazati pé nzbőI az
orvosi rendelő került felú jí tásra, tiársadalmi munkával az orvosi rendelőné l |é vő szo|gálati lakás.
csatoma beruhé zás,
Hirdetőtáblák, hidak, EU komfortos játszőté r ké szült, megvalósult
posta
ifiú sági klub
é
pületben
volt
té
szé
re
a
a
fiatalok
műkö
dé
sé
t,
meg
kezdte
falugondnoki szolgálat
lett kialakí tva, az önkormányzat sikerrel rendezte meg 2009-ben a Völgy Találka rendezvé nyt a falu
lako sságanak ö s szefo g ásáv al.

a

Tervei 20I4-20I9-re, Rövid é s hosszú távú tervekre van szüksé g.
Rövid távon szeretné a faluké p javí tását megvalósí tani: temető, játszőté r, alsó é s felső iskola
kerí té sé nekfelú jí tása, hirdetők, utca né v táblakkihelyezé se. A falu é leté bea fiatalok bevonása.
Hosszú távú tervek: Önkormányzati bevé telek növelé se, önkormányzatí ingatlanok bé rbeadása,
fejleszté si tervek ké szí té se,IINIO-s páIyázatok miné l haté konyabb l<taknázása,
é rté kesí té se,
csapadé kví zelvezeté sé nekmegoldása, utak portalanitása, Jókai utca mögötti területen ví zelvezeté s.
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Művé szetek Völgye rendezvé ny egy ajándé k a falunak, annak a lehetősé geit miné l jobban ki kell
haszná|ni, jól működik a ,,Ké k abtosz" kereté ben a helyi vendé glátás, helyi termelők segí té se,
közmunka program kihasznáIása, civil szervezetek rászorulók, helyi vállalkozók segí té se,fiatalok
helyben maradásának elő segí té se.
,,É lhető Kapolcs" a lakosság segí tsé gé vel.
Megválasztása eseté n társadalmi megbí zatásbanlátná el a tisásé get.

2.

dr

Vass István

Né hány szóban bemutatkozott, családi körülmé nyei, tanulmányai, Elmondta Szegedről jöttek 201í ben, akkor nagyon megtetszett nekik a környé k é s elhatározták,hogy itt szeretné nek é lni, 2012-ben
Taliándörögdön kötöttek hánasságot, azőta egy kislánluk született. Kapolcson vállalkozást
működtetnek, ami sikeres., nem mindegy szárnára. milyen kömyezetben é lnek. A falu é leté benré szt
vesznek. Lé trehoztákAVölgy TDM egyesületet, annak az elnöke, az egyesületnek 4 faluataga.
Sikeres pályázaton 27 mí lliő Ft vissza nem té rí tendőttámogatást nyertek, amiből interaktí v
közössé gi teret alakí tanak ki Kapolcson a volt felső iskola é pületé ben.Szí npadot vásároltak, arrlit az
egyesület tag települé sei té rí té smentesen használhatnak majd. A ké pviselő jelöltek alapjan van esé ly
fiatal testület megalakí tására, Azé rt indul, mert szeretne többet tenni a falué rt, a té rsé gé rt.A
fejleszté s egyik lehetősé ge a közös pá|yazatí rás a szomszé dos települé sekkel.
Fontos kitöré si pont lehet a turisztika, a helyi vállalkozóknak adókedvezmé ny biztosí tása, pl, ahol
ké t helyi lakosi alkalmaznak, kedvezmé n/t kaphatnának. Munkahelyek lé tesí té se.Óvoda ú jra
nyitása, a gyerek lé tszám megvan a működteté shez. Október 6-tól ú j pé lyázatjelenik meg óvodával
kapcsolatosan. A programjának fontos ré sze az óvoda, a falujövője a gyerekekben van. Akapolcsi
gyerekek a monostorapáti óvodába nem szeretnek járni é s ahogy hallja nem is fogadták be őket. A
focipálya rendbe té tele is fontos.
A falu lakosságának nagy ré sze idős, tőlük nem varható el olyan terhek viselé se, mint a
vállalkozóktól, A nyugdí jasoknak kommunális adó kedvezmé nlt vezetne be, aki 2 gyereket nevelt
50 % kedvezmé nyt kaphatna.
A Művé szetek Völgye nagyon fontos a települé snek. A főú ton járdaszigeteket kellene é pí teni,mert
az uton való közlekedé s nagyon veszé lyes, a kamionok 70-80 km/óra sebessé ggeI haladnak áú . a
falun. A következő hé ten jelennek meg az ú j EU-s pályazatok Gyakrabban kellene falu forumot
tartani, negyed-fel é vente. Üres önkormé nyzati ingatlanok hasznosí tása. Fontos lenne szé les sávú
internet lehetősé g biztosí tása, hogy közterületeken irrgyenes wifi hasznáIaí tal lehessen internetezni.
A nyfui sztinetben több családnak is problé ma a gyerekek elhelyezé se, ezé rt lehetne különböző
tematikus táborokat szerv ezní .
A váIasztással a lakosság az ú j testületre bí zza a falu vagyonát, jövőjé t. A környé k, a települé s
nagyon szé p, amit fontos lenne kihasználni. A volt felső iskola é pület most megú jul, az egyik
teremben nyugdí jasklubot szeretne lé trehozni. Remé li a testületben generáció váltás lesz, fiatalok
kerülnek be. Megválasrtása eseté n főállásban szerctné ellátni a polgármesteri feladatokat.

3. Szabó István

Mar 3. ciklusban önkormányzati ké pviselő. Az elmú lt időben törté nt árviz tapas^alatai alapjan
fontos lenne a folyómeder rendezé se, a faluhidak rendbe té tele. A települé sen lé vő utak rendbe
té tele, murvé zás helyett aszfaltozás, önkormányzati ingatlan é rté kesí té se,a vé telár visszaforgatása
az önkormiányzati é pületek karbantartására.
A ké t főállású önkormányzati dolgozó 8 órás munkaviszonyba törté nő visszahelyezé se. Háború s
emlé kmű felú jí tása,zászlő elhelyezé se. Meglé vő lakótelkek bekerülé se költsé gen való é rté kesí té se,
vadásztársaság figyelmé nek felhí vása amagán területekben okozott kár mé rsé klé sé re,háziorvossal,
vé dőnővel meglé vő jó kapcsolat további fenntartása az önkormányzat ré szé tőI,szomszé dos

települé sekkel való jó együttműködé s.

4. Márvány Gyuláné

millió Ft adósság megszűnt, az önkormányzat
már nem tudta fenntartani a kapolcsi é s
óvodát
adósság konszolidációban
vigántpetendi önkormányzat, az alacsony gyereklé tszám é s a kevé s állami támogatás mí att. Az
.gyik óvónő munkaviszonya lé tszámleé pí té sselmegszűnt. A Művé szetek Völgye rendezvé nynek az
idei é vben űj szewezői voltak. A ,,Ké k abrosz" vendé gasztal jól működik, az önkormányzat
pályázat ú tján szeretné segí teni a ré sztvevőket, Helyi adórendszer átalakí tása megtörté nt, helyi
lakosoknak kommunális adó kedvezmé nyt biztosí t. A települé sen sok az idős ember, ezé rt fontos a
háziorvos tárnogatása a jobb ellátás é rdeké ben. Az önkormányzatnak a ví ziközmű tarsulat
megszűné sé t követően 12 millió Ft tartalé ka van, amit közműfejleszté sre, ví z elvezeté sre, utak
javí tására lehet felhasználni, ebből a pé nzbőI lehetne megvalósí tani: a mellé kutcák aszfaltozása,
közvilágí tási lámpatestek sűrí té se,buszmegálló környé ké nek helyrehozása. A helyi civil
szervezetek közül A Völgy TDM-el é s a polgarőrsé ggel jó kapcsolata van az önkormányzatnak,

A ké pviselő-testületnek ké t é vbe telt,

arrtí g a 3,2

ré szesült, az

Fontosnak taftla apályázatí lehetősé gek miné l jobb kihasználását,
Megválasztása eseté n főállásban Iátná eI a fe\adatát, a jelenlegi jogszabáIyok alapján 2016-ban 40
é v szo|gálati ideje lenne é s nyugdí jba mehetne, utánatiszteletdí jaské nt dolgozna
Összefogással juthat előre a települé s.

Vásárhetyi Judit: elhangzott a helyi adó rendelet átalakitásakor a helyi lakosok kommunális adó
kedvezmé nyben ré szesülnek, ő 24.000,-Ft- otftzet,pedig több é ve kapolcsi lakos.

Márvány Gyuláné polgármester: lakosonké nt az első ingatlan után24.000,-Ft/é v az adő mé rté ke,
az állandő lakosoknak az első ingatlan után 14.000,-Ft kedvezmé ny jár. Arendelet 2012. január 1től hatályos.

Takács Lászlóné jegyző: az adőva| foglalkozó kollé ganőt megké ri né zzenuté na az adőkiveté snek.
Ké pviselő- jelaltek:

]. Tobak Gyuláné
19 é ve lakik Kapolcson. A Kapolcshoz hasonló kicsi települé seken floldet művelnek, állatokat
tartanak, az önkormányzat dolgozói, közmunkában ré szt vevők, a megtermelt. növé nyeket
feldolgozzák, saját í nté zmé ny-iskola, óvoda- konyhájan az é tkezé sné lfelhasználják. Összefogással
é s kitartással sokat lehetne javí tani a falu he|yzeté n. Ebben szí vesen segí tene.
2. Kocsis Csaba

16 é ve laknak Kapolcson, 3 gyereket nevelnek. A civil szewezetek műk<idé se során szerzett
tapasztalatait tudná felhasznál é s azzaI segí tené a falut, ha megválasztjak. 2000-tő1 működtetik a
vállalkozást az llona Malom-nál, jelenleg Kapolcson a ,,Komló-kertben" telephelyet bé relnek,
különböző

fa munkákat ké szí tenek.

3. Varga Szilvia

Jelenleg az önkormányzatnáI dolgozik, a Nemzeti Művelődé si Inté zet alkalmazásában kulturális
közmunkás, a szerződé se 2015. február 28-ig szől. Már tavaly is dolgozott itt ugyanebben a
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munkakörben 4 hónapig, akkor sok programot szetvezett, ami szerinte jól sikerült, sokan ré sá
vettek, szeretné eztfoIytatni. Megválasztása eseté n szervezé ssel tudná segí teni a testület munkáját.
4, Dobosi Ferenc

Az önkormányzati é pületek felú jí tása, karbantartása, utak javí tása. Kellene a testületbŐl valaki, aki
, pályázati
felügyeli a munkát, az alkalmazott vállalkozók munkáját figyelemmel kí sé rné a
lehetősé geket miné l jobban ki kellene használni.
5. CsernákAndrea

Elmondta a fé rjé vel-Varga Csabával- együtt mindketten indulnak ké pviselő jelöltké nt, Ő most nem
tud itt lenni, ezé rt az ő nevé ben is mond né hány szót. A fé rje közössé gi ember, jelenleg olyan
cé gné ldolgozik, aholpályazat í rással, kint lé vősé g kezelé ssel foglalkozik, ezekkel tudna segí teni a
testületben. Fo glalkozása matek-te stnevelő tanár.
Andrea foglalkozása óvónő, az önkormányzat általkoú bban meghirdetett ővodavezetői állásra is
pályé aott. Szervezé sben é s páIyázat í rásban tudna segí teni.
6. Mohos

Attila

Nem akar nagy dolgokat í gé rgetni, eddig is embersé gesen é s legjobb tudása szerint látta eI a
munkáját, amiben tudott segí tett, ezután is ezt szeretné folytatni. Elhető hé tköznapokban
gondolkodik.

6.Horvóth Ferenc

16 é ve működteti a vállalkozását a faluban, az ott szerzett tapasrtalatait tudná a falu lakossága
oÁ megvalósul, akkor
javára felhasználni. Úgy gondolja, ha az e\hangzott í gé retekből, tervekből I0
már egy é lhetőbb falut kap a lakosság. Közös cé l a települé s javát szolgálni.

Takács Lászlóné jegyző: a roma nemzetisé g helyi ké pviselő jelöltjei: Nyári Jenő, Nyári Jenőné ,
Kozma Józsefné . Ké rte a jelölteket mondják eI az elké pzelé seiket.
I. Nyári Jenő
Vannak elké pzelé sei, amik az anyagi lehetősé gtől fiiggnek. Fontos, hogy a helyi é rté kekmaradjanak
meg a helyi embereknek.

Takács Lász|őné jegyzőz megköszönte a jelöltek bemutatkozását. A 2014. október I2-iváIasztáson
a települé sen 1 polgármestert, 4 ké pviselőt, megyei közgyrilé s tagsára é s roma kisebbsé g megyei é s
országo s listara szav aznak a települé s válasáópol gár ai,
A roma ké pviselőkre külön helyisé gben törté nik a szavazás,45 fő szavazhat, aki ké rte a kisebbsé gi
né vjegy zé kbe való felvé telé t.

A polgármester jelöltek közül dr. Vass István, Szabó István é s Márvány Gyuláné főállásban, Gönté r
Gyula tiszteletdí jaské nt látná el a tisztsé get.
Jogszabály változás mí att az 500 főné l kevesebb lakosságszámú települé sen a főállású polgármester
havi bé re bruttó 150.000,-Ft, atisú eletdí jas polgármester bruttó bé re 75.000,-Ft.

Varga Sándor helyi lakos: Horváth Jenő volt polgármester 12 millió Ft-al vette át

az
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önkormányzatot, az elmú lt időszakban nem volt olyan anyagi fejlődé s a faluban, mint akkor.
Helyben nincs munka lehetősé g, a területek nagyon elhanyagoltak, foleg ,,Sárfe"-ban, ahol a vadak
is kárt tettek, azt jelentette is, de nem törté nt semmi. A tulajdonosokat fel kell szőlí tari a területük
rendbe té telé re,

Takács Lászlőné jegyzőz a jegyző csak belterületen inté zkedhet, külterületen a Földhivatal
inté zkedhet é s szabhat ki bí rságot.

Nagy Lajos helyi lakos: megköszönte a jelölteknek a bemutatkozást,5 é v mú lva számon lehet őket
ké rni.
Varga Sándor felveté sé re elmondta, hogy a tanácsi idők óta, amikor ő is elöljáró volt, megváltoztak
a viizonyok, akkor mé g a települé sen volt óvoda é s iskola, azőta sajnos mind a kettő megszűnt. Ő is
volt ké pviselő é s tudja, volt olyan é v, amikor az önkormányzat é ves költsé gveté se 130 millió Ft volt,
most csak 30 millió Ft.
Az állarri támogatás sokkal kevesebb.
Megköszönte a ké pviselők munkáját, külön Orsós Jánosnak, aki 20-25 é ve aktí van té szt vett a
testület munkájában é s a falu é leté ben.
Bárki |esz apolgármester, legyen együttműködő a lakossággal, civil szervezetekkel, egyházal<kal, a
kömyező települé sekkel. A Művé szetek Völgye rendezvé ny fontos az önkormányzatnak é s a
lakosságnak is. A ké pviselők é s a polgármester é rtsé kmeg egymás é s a lakosság problé máját, azt
közösen próbálj ák megoldani,

Vásárhelyi Judit: ké rte a leendő ké pviselőket é s polgármestert, a falu dönté shozóit, hogy
munkáj

uktal

s

eg

í tsé kaz őket me gv álasztókat, ké pvi s e lj é k az é rdekeiket.

Varga Jenőné : elhangzott, hogy a faluban sok a,,bebí ró", szerinte ha bárki tesz valamit a települé s
é rdeké ben akkor aztkell né zní ,mit segí tett, nem azt,|togy törzsgyökeres kapolcsi lakos, vagy nem,
nem kell felté tlentil helyinek lenni. ahhoz hogy segí tsen azitt é lőknek,

Márvány Gyulánó polgármester: a,,bebí ró" szót nem rossz é rtelemben használta, nem sé rté snek
szánta,hiszen a helyiek ezzel aszőval szokták emlegetni azokat, akik vidé kről kerültek a faluba.
Baí ki is lesz a polgármester, jó testülete lesz.
Más napirend nem volt. Marvány Gyuláné megköszönte

até snté telté s azilé st 19.00 órakorbezárta.

K. m. f.

,ó*lMnX

§ffid$*

kffif,&
lll

lltl,

LL'uú +'lMohosAttila
jkv. hitelesí tő

._,

i'"*?

L-

f,

iJ, ;.*

§zabó István
jkv. hitelesí tő

