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Kapolcs közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szám: 344-1312014.

Jegyzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsóg Önkormányzata Ké pviselő-testiilete 2014. október 20-án(hé tftí n)17.00
órai kezdettel megtartott alakuló ülé sről

Az ülé s helye: Faluhá.z Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak:
Gönté r Gyula polgármester
Dobosi Ferenc ké pviselő
Horváth Ferenc ké pviselő
Kocsis Csaba ké pviselő
Mohos Attila ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné  jegyző

Jegyzőkönyv hitelesí tők:
Dobosi Ferenc ké pviselő
Horváth Ferenc ké pviselő

Meghí vottké nt jelen van:
Varga Sándor HVB Elnöke

Jegyzőkönywezetőz
Szaller ZoItáLnrÉ  ftí előadó

Lakosság ré szé ről megielent: 20 ftí

Gönté r Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, ké pviselőket, a Helyi Yálasztási Bizottság
elnöké t, a lakosság ré szé rőI megjelenteket. Megállapitotta, hogy a megválasztott 5 ké pviselőből
mí nd az 5 ftí  jelen yaí l, a testület határozatké pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő
napirendi pontok tárgyalásával é rtsenek egyet, azt fogadják el.
Jegyzőkönyv hitelesí tőnek Dobosi Ferenc é s Horváth Ferenc ké pviselőket javasolta.

Kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő-testtilete határozathozatalné Ikil, egyhangú lag 5 igen
szav azattal elfogadta az alábbi:.

NAPIRENDET: 
1./ ünnepé lyes megnyi tő, aválasztási bizotts ágtájé koztatőjaaválasztás

eredmé nyé ről

Előadó: Varga Sándor Választási Bizottság elnöke

2./ Önkorm ányzatiké pviselők é s polgármester eskiité tele

Előadó: Yarga Sándor Választási Bizottság elnöke
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3./ A polgármesteri program ismerteté se

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

4./ Ügyrendi Bizottság tagj ainak megválasztása

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

5./ Alpolgármester választása titkos szavazással, szüksé g szeÁnt zárt
ülé sen, esküté tele

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

6./ Polgármester tiszteletdí jának, költsé gté dté sé nek megállapí tása

Előadó: Takács Lászlőné  jegyző

7 . l AIp olgármester ti sztel etdí j ának, kö lts é  gté dt é s é nek me gál l ap í  tás a

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

8./ Kapolcs közsóg Önkormányzata Ké pviselő-testülete Szervezeti é s

Műkö dé  si S zab áIy zatának felülv izs gáIata

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

9.lTársadalmimegbí zatású polgármestermunkarendjé nek
megltatározása

Előadó: Göntór Gyula polgármester

10./ Márvány Gyuláné  volt polgármester vé gkielé gí té se

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

1./ Napirend

Varga Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: köszöntötte a megjelenteket, gratulált a

megváIasztott polgármesternek é s a ké pviselőknek. Ismertette a 2014. október 12-í  váIasztás
eredmé nye it. A v áIasztás eredmé nyes volt.
(választási eredmé nyek a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2./ Napirend

Varga Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: felké rte a megvá|asztott ké pviselőket, az
esktité telre.
Ezt követően felké rte Gönté r Gyula polgármesteft az eskii leté telé re.
Aké pviselők é s a polgármester az esktité tel után alé í rták az esküokmányt.
(eskti okmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva)



aJ

3./ Nanirend

Gönté r Gyula polgármester: a közmeghallgatáson is elmondta, hogY a legfontosabb feladatnak

tekinti a faluké p jiví tását:koztefletek-tem!ó, játszőté r, a voli alsÓ-é s felső iskola kedté sé nek

3urrttarat, lehetősé g szerint mé g a té l beallta előtt,

A hosszú  távú  terveket, elké pzelé seker a helyi lakossággal, civil szerv27?t"k vezetőivel kell

megvitatni. Fontos 
" 
h"li vállákozók, civil szeí s,ezetek, ,"J.iáliru'rászorulÓk támogatása A falu

vagyonával való jó gazdáIkoőás, esetlegásen munkahely teremté s, A fejleszté sekhez tervek kellenek,

ptú yázatbeaőásilloZké sz tervek szüksdgesek. Fontos_az utak PortalartlÍ ása'ví ze'vezeté s megoldása'

a csatoma beruházás után nem lett mind"en ú t megfelelően portalaní tva. A turizmus nagy lehetősé g a

települé s számára. A Művé szeter< vorgve ..ralr,re.ry-kaPcsán ismerttf vllt.a falu' hosszú  távú

megállapodást kell kötni a Művé szliek Völgye Nonprofit Kft_vel, A közmunka program

tetretOsegOnek miné l j obb kihasználása,

Ké rte programján.r. árr"g"aasát. Ké pviselő-testiilet határozalhozata|né IIŰl elfogadta a Programot,

4./ Nanirend

Gönté r Gyula polgármester: javasolta az Ügyrendi Bizottságot megválasztan| A

4l2009.(IY.15.)önkorm í nyzatí  rendelettel elfogadott Siervezeti é s MŰkÖdé si SzabáIyzat alaplán

javasolta a bizottság "i"áte""t 
ro"ri.'Ó.Á, iagnak: Dobosi Ferenc é s Mohos Attila ké PviselŐket

megválaszt*i. reá u táprri.erotet, hogy u3á"uJluttul é rtsenek egyet, azt fogadják el,

A ké pviselő-testület egyhangú lag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkÜl meghozta

a következő:

g 5 t20I4. (X.20.) Ökt.számú  határozatot

Kapolcsközsé gÖnkormányzata'Ké pviselő-testiiletea
4l2OO9.]IY.I5.)önkormí nyzatí  rendelettel elfogadott Szervezett é s

Műkö dé si SzÁ atyzai- a1ap1 é n az Ü gyrendi Bizotts ág

elnöké nek: kocsis csaba
tagjainak: Dobosi Ferenc

MohosAttiia

ké pvi s el ők et me g:t áIaszt1 a,

Ké pviselő-testiilet fe|hatalmazza a j egyzőt, ho gy a v áItozás

SZMSZ-en törté nő áN ezeté sé ről gondoskodjon,

Felelős: Takács Lászlőft jeewő

Határidő: 2014- novernber 30,

5./ Nanirend

Gönté rGyulapolgármester:alpolgármestemekHorváthFerencké pviselőtjavasolta.Meg!é rdezte,
van-e valakinek más javaslata?

Más javaslat nem volt.

Horváth Ferenc alpolgármester jelölt hozzájárv|t a nyilvános Ülé shez. Bejelentette szemé lYes

é rintettsé gé t , u rruriáűan é s dönté shozatalban nem kí vánt ré szt venni,
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Gönté r Gyula polgármesterz 17 óra 15 perckor aszavazás idejé re szÜnetet rendelt el.

|] őra25 perckor a szav azás befej eződött.

Kocsis Csaba ké pviselő (az ügyrendi bizottság elnöke) ismertette a szavazás eredmé nyé t,

é rvé nyes szavazattal Horváth Ferenc ké pviselőt alpolgármesterré  választotté k.

A ké pviselő-testület 4 igen szavazattal, I Ártőzkodással megltozta a következ Ő határozatot:

g 6 t201 4. (X.20.) Ökt.számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányz ata Ké pviselő -testiilete

Magyarors zághelyt önkormányzatairól szóló 20 1 1 . é vi
CLXXXx.törvé ny 74. §. ( 1 ) bekezdé se alapján titkos szav azással

HorváthF'erenc ké pviselőt

alpolgármesternek megválasztotta.

Varga Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: felké rte Horváth Ferenc alPolgármestert az

esktité telre.
Az esküté tel után Horváth Ferenc alpolgármester aláí rta az eskiiokmányt..
(eskii okmány csatolva a jegyzőkönyvhöz)

6.1Napirend

Takács Lászlóné  jegyző: köszöntötte a polgármestert, a ké pviselŐket, a lakosság ré szé ről

megjelenteket. Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szÓlÓ 2}II.é vi
clxxxtx.törvé ny határozza meg a polgármester tiszteletdí ját é s költsé gté dté sé t. A tiszteletdí j

mé rté ke a települé s lakosságszámától fiiggően kerül me$latározásra. Kapolcs eseté ben az 500 fő

alatti települé sekre vonatkozó illetmé nyt kell figyelembe venni, a társadalmt megbí zatásí
polgármesier tiszteletdija a főálirású  polgármester tiszteletdí jának 50 Yo,a, jelen esetben eZ bruttó

74.79O,-Ft, a költsé gté dté s a tiszteletdí j 15 oÁ-a: 11.218,-Ft.

Mohos Attila ké pviselő: a költsé gté dté s mé rté ke sem vita tárgya?

Takács Lász|őné  jegtző: a fenti törvé ny hatí rozza meg a költsé gté dté s mé rté ké t, a ké PviselŐ-

testtilet tájé koztatő jilleggel megállapí thatja a törvé ny alapján az illetmé nY é s kÖltsé gté dté s

összegé t, mellmek mé rté ké től nem lehet elté rni.

A ké pviselő-testiilet egyhangú la g, 4 igen szavazatta|, I tartőzkodással megltozta a kÖvetkező

97 t2014. (X.20.) Ökt.számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete Gönté r Gyula társa-

dalmi megbizatású  polgármester tiszteletdí ját Magyarország helyí  önkor-

mányzatairől szóló 2Ot1. é vi CLXXXIX.törvé ny 71.§ (5) bekezdé se alap-
ján 7 4.7 9 0. -ft .-ban. á11 apitla meg. A társadalmi megbí zatású  polgármester a

Mötv.71.§(5) bekezdé se alapján havonta l1.2l8._ft. - illetmé nye 15 oÁ-

ának megfelelő - összegű költsé gté dté sre jogosult.
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Ké pviselő-testtilet utasí da a jegyzőt, hogy inté zkedjen a polgármester járan-
dóságainak havi rendszeressé ggel törté nő kifizeté sé ről.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Határidő: folyamatos

7./ Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a törvé ny szerint a ké pviselő-testtilet az alpo|gármester ré szé re is
állapithat meg tiszteletdí jat é s költsé gté dté st, a tiszteletdí j mé rté ke a polgármesteri tiszteletdí j 70-
90 oÁ-a lehet: 52.353,-Ft- 67.3II,-Ft-ig, a költsé gté dté s a tiszteletdí j 15 Yo-a:7853,-10.096,-Ft lehet.
Javasolta ré szé re a90 oÁ-os tiszteletdí jat, é s tiszteletdí j 15 %-át költsé gté dté s cí mé n megállapí tani.

Horváth Ferenc alpolgármester: megköszönte a lehetősóget, de nem kí ván é lni vele, nem ké r
tiszteletdí jat é s költsé gté dté st sem.

Takács Lászlóné  jegyző: van arra lehetősé g, hogy az alpolgármester a tiszteletdí jról é s
költsé gté dté sről lemondjon, en,ől az é rintettnek í rásban kell nyilatkoznia.

A ké pviselő-testiilet egyhangú lag, 4 igen szavazattal é s 1 tartózkodással megltozta a következő

98 t2a14. (X.20.) Ökt.számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szőlő 2011, é vi CLXXXX.törvé ny 80.§ (2) bekezdé se
alapjin társadalmi megbizatású  alpolgármester Horváth Ferenc tisztelet-
dí ját 67 .3 1 1 .-ft-ban, költsé gté dté sé t 1 0.096.-ft .-ban állapí totta meg.

Ké pviselő-testiilet tudomásul veszí , hogy Horváth Ferenc alpolgármester
a fenti összegű tiszteletdí jról, é s költsé gí é dté sről lemond.

(lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyv mellé kleté t ké pezi)

8./ Napirend

Gönté r Gyula polgármesterz az SZNISZ-| a testí iletnek felül kell vizsgálni, a következő testületi
ülé sen kerülne beterj eszté sre.

Dobosi Ferenc ké pviselő: mi az azSZMSZ2

Takács Lászllőné  jegyző: a helyi önkormányzatokról szóló törvé ny kja eIő az önkormányzat
Szervezeti é s Működé si Szabályzatának felülvizsgálatát. Ez szabályozza a ké pviselő-testí ileti
működé sé nek szabályut, az ülé sek rendjé t, a kepviselők jogait é s kötelessé geit. Javasolta a
testületnek hatalmazzákfel a jegyzőt, hogy a következő ülé sre ké szí tse el é s terjesszebe.

Ké pviselő-testiilet egyhangú  5 igen szavazattalmeghozta az alábbi

99t2lt4.(X"20.)Ökt.számú  h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Onkormányzata Ké pviselő-testtilete Magyarorczághe|yt önkor-
mányzatairől szóló 201I. é vi CLXXXIX.törvé ny 43. § (3) bekezdé se alapján felül-
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vizsgálja szervezeti é s működé si szabályzatáről szőIő 4l2009.GV.15.) önkormány-
zati rendeleté t.

Ké pviselő-testtilet fe|hatalmazza a polgármestert é s a jegyzőt, hogy következő tes-

tületi ülé sre ké szí tse elő é s terjessze a ké pviselő-testület elé  az SZMSZ-L.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Takács LászIőné  jegyző

Határidő: 2014. november 30.

9./ Napirend

Gönté r Gyula polgármester: hogy a ké pviselő-testtilet hatásköré be tartozí k a társadalmi
megbizatású polgármestermunkaidejé nekmegfatározása.
Minden szerdán 16-18 óráig gondolta a Hivatalban a hivatalos fogadóóra idejé t meghatározni.

Horváth Ferenc alpolgármester: elé g lesz heti ké t óra? Mi atapasztalat ezze|kapcsolatosan?

Gönté r Gyula polgármester: az előző ciklus alapján elé g a ké t óra, elé rhető volt akkor é s most is
bármikor megfalálja akinek problé mája van. A nap 24 őré tlában rendelkezé sre á11.

Ké pviselő-testület egyhangú  4 igen szavazattal I tartőzkodással meghozta az alábbi:

100/2014.(X.20.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete Gönté r Gyula
társadalmi mefuizatású  polgármester munkarendjé t az alábbi szerint határozza

meg.

Szerda: 16 őrátőL 18 óráig

Ké pviselő-testí ilet utasí tja a jegyzőt,hogy az ügyfé lfogadás idejé nek kihirdeté sé -
ről gondoskodjon.

Felelős: Takács Lász|őné  jegyző

Hatáidő: 2014. október 3 1 "

10.1Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a megszűnt polgármesteri tisztsé get betöltők vé gkielé gí té sé nek
mé rté ké t az I994.é vi LXN. törvé ny 2.§"-a határozza ffi98 , a polgármestert 3 havi vé gkielé gí té s
illeti meg, 3 havi pedig adható. A havi bruttó 270.600,-Ft-os bé rrel számolva: ez 811.800,-Ft . Az
önkormányzatnak 27oÁ TB. fizeté si kötelezettsé ge van, ami 2l9.I86,-Ft, bruttó összeg: 1.030.986,-
Ft. Ké rte a ké pviselők vé lemé nyót.

Márvány Gyuláné  volt polgármester: elmondta csak arí a a 3 havi vé gkielé gí té sre tart igé nyt, amit
a törvé ny előir, aplusz 3 havi járandóságra nem.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a ké pviselőket a 3 havi vé gkielé gí té sről szóló határozat
mefltozatalára.
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A ké PviselŐ-testÜlet egyhan8ulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkiil meghozta
a következő

101 t2014. (X.20.) Ökt.számú  határozatot

KaPolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete a polgármesteri tisztsé g
ellátásanak egyes ké rdé seiről é s az önkormányzati ké pviselők tiszteletdí járől
szőIő 1994" é vi LXIV. törvé ny 2. § (5) bekezdé se alapján az előző,
foglalkozatási jogviszonyban álló Marvány Gyuláné  polgármesternek 3 havi
illetmé nyé nek megfeleLő - 210.600 x 3 havi + TB. - bruttó 1.030.986,-Ft.-ot
azaz Egymillió-h armincezer -kilencszáanyo lcvanhat forintot
vógkielé gí té s cí mé n,

áIlapí t meg

Ké pviselŐ-testtilet megbizza jegyzőt, hogy a vé gkielé gí té s összegé nek utalásáról
inté zkedjen.

Felelős: Takács Lászlőné  jeg5rző

Határidő: 2014. október 3l.

Napirend után

a) Tapolca Ónkormányzati Társulásban való ké pviselet

GÖnté r Gyula polgármester: a Tapolca Környé ki Önkormányzati Társulásba 1 ftí t kell delegálni
az Önkormányzatnak, a korábbi gyakorlat szerint a polgármester ké pvis e\te az önkormányzatot-. Ha
ezzel egyeté rt a testtilet, akkor egy felhatalmazást kellene adni neki a ké pviseletre.

A ké pviselŐ-testiilet egyharrgú la g 4 í gen szavazatta|, I hrtőzkodással meghozta a következő

102 l 2014. (X.20.) Ökt.számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete a Tapolca Környé ki Önkor-
mányzati Társulásba Magyarország helyi önkormányzatairől szőIő 201l. é vi
CLXXXX.törvé ny 94. § (2) bekezdé se alapján a Társulási Tanácsba Gönté r Gyula
polgármestert delegálj a.

Ké pviselŐ-testtilet felhatalmazza a polgármester, hogy a társulási tanács alakuló
ülé sen rószt vegyen, az önkorm ányzatot ké pvi selj e.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 2014. november 12.

b) Agenda Kft ké ré se

GÖnté r Gyula polgármester: ismertette az Agenda Kft í rásos ké relmé t. Az önkormányzat
fulajdonában lé vő Ópületben volt a raktárhelyisé gük. A volt nyomda hátsó é pületé t szeretné k bé rbe
venni, a megrendelé sek miatt már most szüksé gik lenne a helyisé gre. Györeiné Pongrácz Eszter
már ké relmezte akorábbi testtilettől a helyisé g bé rleté t.
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Györeiné  pongrácz Eszter: a volt nyomda é pület ké t belső helyisé gé t szeretné k bé rbe venni,

1 000,-Ft/nap bé rleti dí j at fizetné nek,

Gönté rGyulapolgármester:festé srehaszná|nák?

Györeiné  Pongrácz Eszter: alkalomszerűen napi ké t órát használnák, 18_19 óra közötti időben,

kocsis csaba ké pviselő: Márvány Gyuláné t ké rdezte, hogy a korábbi bé rleti szerződé st mié rt

kellett megszakí tani?

Márvány Gyuláné : fizeté si hátralé kuk volt, a cé gvezetőí ,,1elé ptek", a nyomda é s a posta é pületé t

bé relté k. Akik most bé rbe akarják venni, nÁ u, Í  cé g, akl, az önkormánYzatnak tartozott, a mostani

bé rlő nem halmozott fel adósságot,

Kocsis Csaba ké pviselő: tudják-e a ké pviselők, hogy melyik helyisé gről van szó?

Gönté r Gyula polgármester: mennyire környezetbarát festé ket használnak? A szomszé d

űriré g# óao.b.áoé k sajtot ké szí tenek, nem káros_e rájuk né zve?

Györeiné  pongrácz Eszter: csak vizes báztsú  festé ket használnak.

Dobosi Ferenc ké pviselő: a napi 1000,-Ft bé rleti dí jban arezsi is benne van-e?

kocsis csaba ké pviselő: ha jól é rtette, a vá|La|kozásnak most sok megrendelé se van, emiatt sürgős

a testiileti dönté s.

Györeiné  pongrácz Eszter: a helyisé gekben villanyka}vha van azza\ tudnak frí teni, a festé shez

kompresszort használnak, amivel má^ir1lum 2 őrátlehet dolgozni. Nincs minden este fujás,

Takács Lász|őné  jegyző:az 1000,-Ft annyira kevé s, hogy mé g arezsiköltsé get sem fedezi,

Györeiné  pongrácz Eszter: a másik helyisé gben is a frí té si kÖltsé g volt sok, ott csak 1 kálYha van,

Takács Lászlóné  jegyző: a frí té s nagyon gazdaságfalan a villanyká|yhával, az Í nté zmé nyekre áram

áta2ánydí jatfizet azónto*ary"at, :-oo-+oó e.Frot rá kellett fizetní  az é ves elszámoláskor,

Kocsis Csaba ké pviselő: helyi embereket foglalkoztat a bé rlő, ezé rt a munkahelyek megtartása

é rdeké ben tamoga:tja ahelyisé g bé rbeadását, d-e csak a mostani megrendelé s időszakára 2-3 hé tre,

hosszú  távon nem.

Györeiné  Pongárcz Eszter; ké t lré tről lenne szŐ, az Új helyen mé g nincsen festé sre alkalmas

helyisé g, ahol fujni lehet.

Mohos Attila ké pviselő.: szerinte egy dolog a helyisé g bé rleti dija f1 egy másik dolog a

rezsiköltsé g.Az iaui, hogy nem t"iót nito" mé mi a fogyasztást, akáIyha teljesí tmé nya, &

kompresszór é s a világí tás utuplanki 1ehet szí mitarn a fogyasztást.

Györeiné  Pongrácz Eszter: jó időben aszátadásiiőő 24 &a

Mohos Attila ké pviselő: ha jó időben 24 őra a száradásiidŐ, akkor most mé g tÖbb, ezé rt f,í teni kell,

a kályhak sokat fogyasztanú <.
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Dotlosi Ferenc ké pviselő: van-e ké mé ny kialakí tására lehetősé g, vegyes tüzelé sű kályha
üzemelteté sre?

Györeinó Pongárcz Eszter: ő csak a cé g ké ré sé t mondta el, megé rti, ha a testi.ilet elutasí da, akkor
majd más megoldást keresnek.

Horváth Ferenc alpolgármester: almé rő felszerelé sé t javasolta, tudomása szerint 5-10 ezer Ft
költsé ggel megoldható.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta, hogy valamelyik nap a ké pviselők közösen né zzé k meg a
helyszí nt é s utrána döntsenek.

Gönté r Gyula polgármester: a rezsiköltsé g a ké rdé s, aztkelltí szté zni, hogyan fizetik.

Mohos Attila ké pviselő: mi az azidő, amí g legké sőbb dönteni kell a testületnek?

Györeiné  Pongrácz Eszter: szerdán é rkezik me9 az ffi|yag, amiből dolgozni tudnak

Mohos Attila ké pviselő: 4 napos ünnep lesz

Gönté r Gyula polgármester: a 4 napra a falu bejarását tervezte a ké pviselőkkel egytitt, akkor
megné znók milyen tennivalók varrrrak, a nyomda é pületet is megné zné k.

Mohos Attila ké pviselő: miné l előbb meg kellenené znt, holnap, vagy szerdán.

Takács Lászlóné  jegyzőz javasolta a testiiletnek, hogy a polgármestert hatalmazzé l< fel a költsé gek
megltatározására" Bé rleti szerződé st kell kötni. Olyan határozat megltozatalát javasolta, amiben a
testtilet elviekben tátmogatja a helyisé g bé rbeadást, a polgármestert pedig fe|hatalmazza a költsé gek
fizeté si módj ának é s mé rté ké nek meghat ározásé tr a.

A ké pviselő-testület egyhangú la g 4 igen szavazatta|, I hrtőzkodással megltozta a következő

103 l 2014. (X.20") Ökt.számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete
elviekben támogatja az önkormányzat tulajdonában lé vő volt
nyomda é pület (Kapolcs, Kossuth u.48.) ké t belső
helyisé gé nek bé rbeadását az Agenda Kft. ré szé re.
Ké pvi s el ő -testtil et f elhatalmazza a p oI gármest ert a b é r1 eti
szerződé s megköté sé re a költsé gek megállapí tását követően .

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 2jl4.oktőber 3 1 .

c) kir ándul ás Nagllkaróc s onyb a

Varga Szilvia: elmondta, hogy 2014. december I3-án 59 fő kirándulását szewezte meg
Nagykarácsonyba. Márslány Gyuláné  volt polgármesterrel már korább anbeszé lt rőla, a ré gi testi.ilet
támogatta. Azutazási költsé ghez ké rte az önkormányzat segí tsé gé t, 150 e.Ft összegben, é s a lé tszám
miatt ha lehetsé ges a falugondnoki buszt is szeretné k igé nybe venni.



10

Minden gyerek, aki a kiránduláso n ré szt vesz, hátrányos helyzetú , Helyi civil szervezetek é s

vállalkozók is támogatj ák. Aza gyerek, aki nem megy kiiándulni, annak mindenké ppen szeretné nek

ajándé kot hozni.

Dobosi Ferenc ké pviselő: dönté st kellene hozni a testiiletnek, de mé g nem tudják a ké PviselŐk,

mennyi az önkormányzatvagyona, Az 59 ft'ből mennyi a gyerek?

Varga Szilvia: 35 fő a gyerekek száma, á|talábanminden gyerekkel egy szülő jön kí sé rőnek,

vannak olyan gyerekek 
-ú , akikkel nem fud kí sé rő jönni, ezé rt megké rte a vé dőnőt é s a

családgondozót, kí sé rjek el őket é s vtgyí azanak azoka a gYerekekre, akikkel nem megy a szÜlŐ. A

szülők már befizetté k a belé pőt, 1800,-Ft/fő összegben,

Dr. Vass István: lehet-e tudni, hogy amelyik gyerek nem megy kirándulni, mié rt nem?

Varga Szilvia: mindenkinek kikiildte a meghí vót, vannak olyan gyerekek, akik mé g nagYon kicsik,

vannak akik iskolai proeru*on vesznek ré ázt. Az általános iskolás gYerekekkel számolt, 60-69 főt

jelent, ebből 30-35 gyerek aki szé mí tásba jöhetett,

Dobosi Ferenc ké pviselő: mennyi gyerek marad itthon? Té nyleg vannak_e vidé ki gyerekek is?

Varga Szilvia: nem csak kapolcsi gyerekek vannak, van olyan, akinek a szülei kapolcsiak,

A Volánnál é rdeklődott, ahál +:o,]r,yt<m fuvardí jat mondtak, ha iskola, vagy óvoda a megrendelő,

akkor 70,-Ft/km kedvezmé nyt tudnak adni. Egy ajkai vállalkozőt ajánlottak, aki kedvezőbb áron

fuvaroz, a Kis_Tours, őket majd megké rdezí .Áz ft kb. 300 km oda_vissza, azt a km_t is ki kell

ftzettí ,amié rt a busz Tapolcáról kijön Kapolcsra, é s utan1 vissza TaPolcára. A belé PŐk 50 oÁ-áttmár

be is fizette, mert csak ebben az esetben kaptak kedvezmé nyt.

Gönté r Gyula polgármester: nagyon jó dolognaktartjl a kirándulást, jó ötlet volt a Szilvitől, a

gyerekeknek biztoá nagy é lmóny 1es". Nem izeretné , ha azok a gyerekek, akik itthon maradnak

irárt rr"n 
"dné nek, 

őket kárpótolni kellene valamivel.

Dr. Vass István: javasolta, hogy decemb er 6_án a hagyományoknak megfelelőn legyen megtartva

az Önkorm ányzati Mikulás Ünnepsé g. Nagykarácsony .egé sz 
hónapban működik, azé rt adnak

időpontot. Javasolta, hogy a tesititeí  támógassa a kirándulást. Szerinte a ké t naP Programja

december 6. é s decernber 13. nem zavarju .gyroá.t. A közmeghallgatáson MárvánYné  tÍ tlé koztatta a

lakosságot, az önkormí nyzat szám|ájái o áittio Ft van. Nem szabad, hogy 150 e,Ft kifizeté se

gondot okozzonaz önkoimányzatnak. A gyerekek nagyon fontosak egy települé s é leté ben, ők a

iörrő, sainos már sem óvoda, sem iskola nincs a faluban.

Dobosi Ferenc ké pviselő: aZ önkormányzat számIé $án lé vő pé nzé bőI mar lesz kiadás a

|olgármester vé gkielZgí té sé nek kifizeté se, ami közel 1 millió Ft költsé get jelent,

Dr. Vass István: a gyerekeken ne spóroljon a testület, szé p emlé k lesz a gyerekeknek,

Magánemberké nt ő is fogja támogatni,

kocsis csaba ké pviselő: atámogaí ás a teljes összegre vonatkozik?

Varga Szilvia: mindenkinek, aki támogattaeddig a kirándulást, adott nyugtát aPé nz elismeré sé rŐl,

A helyiek közül támogatta a polgárőr"sé g, Pili-Gyuszi,bácsi. MŰvé szetek VÖlgYe NonProfit Kft

50.000,_Ft- at tamigitu'. Hrreg igeri"r. áőgatást, é zé 1.lehet, hogy csak 80,000,-Ft ÖnkormánYzati

támogatásra lesz szüksé g. A gyerekek ebé det is kapnak,
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Kocsis Csaba ké pviselő: jó ötletnek, szé p kezdemé nyezé snek tatlla, ká1 hogy minden gyerek nem
vesz ré szt. Szerinte az önkormányzatnak mindenké ppen támogatni kell. Ha szüksé ges, akkor a
testi.ilet maximálj a a támogatási összeget.

Gönté r Gyula polgármester: a testiilet próbál segí teni, hogy miné l kevesebb legyen az ú tiköltsé g,
mindenké ppen támogatni kell, hiszen már folyamatban lé vő kezdemé nyezé s, az itthon maradó
gyerekeknek hozzanak emlé kbe valamilyen ajándé kot.

Dr. Vass István: lehetne ú gy is, hogy az önkormányzat az űtlköltsé g kifizeté sé vel támogatla a
kirándulást.

Mohos Attila ké pviselő: a települé sen nincsen óvoda, a gyerekek sokfelé  járnak óvodába, vannak
akik nem is találkoznak, nem ismerik egymást. Meddig lehet mé g támogatást adni? A lakosság
ré szé rő| nagy támogatottsága van. Nem gondolja, bogy az önkormányzatnak olyan nagy teher lenne
150.000,-Ft kifizeté se. Az itthon maradó gyerekek qándé kanakvan-e valamilyen költsé g vonzata?

Varga Szilvia: játszőhé aba is mennek, ott ké szí tenek ktilönböző dolgokat: mé zeskalácsot, fenyőfa
dí szeket" A snilők is ré szt vesznek é s az ott ké szí tett tárgyakból hoznak ajándé kot a gyerekeknek.

Mohos Attila ké pviselő: gyerekekről van szó, tátmogatta,javasolta, hogy az önkormányzat a teljes
ú tiköltsé get fizesse ki,

Takács Lászlóné  jegyző: az ú tiköltsé gről a szí mlát az önkormányzatnevé re kell ké rni.

Gönté r Gyula polgármester: támogatta a javaslatot é s ké rte a ké pviselőket a hatátozat
megltozatalára.

Aké pviselő-teshilet egyhangú lag,5 igen szavazatta|, ellenszavazaté s tartózkodás né lkül megl. zta
a következő

I0 4 t2014. (X.20.) Ökt.számú  határazatot

Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pvis elő-testtilete támo gatj a
a helyi gyerekek Nagykarácsonyba törté nő kirándulását.
Az ú tikölts é g ö sszegé nek kifi zeté sé t az önkorm ányzat v áI|alj a.

Az összeg fedezete az önkormányzat költsé gveté sé ben
biztosí tott.

Ké pviselő-testiilet fe|hatalmazza a jegyzőt az ú tiköltsé g
kiegyenlí té sé ről gondoskodj on.

Felelős: Takács Lász|őné  jegyző

Hatááőő: Számla ké zhezvé telót követő 8 nap.

Gönté r Gyula polgármester: minden megválasztott ké pviselőnek erőt, egé szsé get, jó munkát
kí vánt, ké rte, hogy a testület a falu é rdeké ben, közmegelé gedé sre tudjon dolgozzon.



Más napirend nem volt. Gönté r Gyula polgármester megköszönte a ré szvé telt é s az ülé st 18 Óra 15

perckor bezárta.
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