Önkormányzat
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Száma: 95-13/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. október 13-án, 16.00 órai
kezdettel megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri iroda
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Jelen vannak: Márvány Gyuláné
Orsós János
Mohos Attila
Szabó István
Tóth Attila

polgármester
korelnök
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésre meghívott:
Ódor Dezső

HVB elnöke

Tanácskozási joggal jelen:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

Jegyzőkönyvveztő:
Czippné Miklós Andrea

I.

köztisztviselő

NAPIREND ELŐTT

Orsós János korelnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős
önkormányzati képviselőtestületből 5 fő jelen van, a képviselőtestület határozatképes. Az
ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
fogadják el.
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Szabó István képviselő: A képviselők tiszteletdíjáról még nem volt szó, hogy nekik jár-e?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy Kapolcson nem járt a képviselőknek eddig
tiszteletdíj, de a napirendi pontok közé fel lehet venni.
Orsós János korelnök: Kérte a képviselőket, hogy a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos
kiegészítést felvegyék-e a napirendek közé?
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadta a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt.

II.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, a
megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Ódor Dezső HVB elnöke
Orsós János korelnök: Felkérte Ódor Dezsőt, mint a kapolcsi Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy a 2010. október 3-án lezajlott önkormányzati választásokról számoljon be.
Ódor Dezső HVB elnöke: Ismertette a választások eredményét. Elmondta, hogy a kapolcsi
önkormányzati választások során minden választási bizottsági tag lelkiismeretesen végezte
munkáját, a választás rendben zajlott le. A választás törvényesen megtörtént. A választást
megnyert polgármester és képviselők névsora a községi hirdetőtáblákon kifüggesztésre került.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
96/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestülete a Választási
Bizottság elnökének tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a
polgármester és az önkormányzati képviselők választása
törvényesen megtörtént.

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előterjesztő: Orsós János korelnök
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Orsós János korelnök: Elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása
alapján a polgármester és a képviselők választása törvényesen megtörtént.
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Felkérte a képviselőtestület tagjait, hogy a Helyi Választási Bizottság Elnöke előtt tegyék le
az esküt.
Az eskütétel után a Helyi Választási Bizottság elnöke minden képviselő számára átadta a
megbízólevelet.
Majd Orsós János korelnök felkérte a polgármestert, hogy a képviselők előtt tegye le az esküt.
Az eskütétel után Orsós János korelnök átadja a polgármester megbízólevelét.

3.) A polgármester programjának ismertetése
Előterjesztő: Orsós János korelnök
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)
Orsós János korelnök: Felkérte Márvány Gyuláné polgármestert, hogy a következő
ciklusra szóló programját ismertesse a képviselőtestülettel.
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette polgármesteri programját.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Orsós János korelnök: Kérte a képviselőket, aki egyetért a polgármester asszony
programjával, kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hozzászólás
nélkül meghozta az alábbi:

97/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Márvány
Gyuláné polgármester programját a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában elfogadta.

4.) Alpolgármester választása, eskütétele
Előterjesztő: Orsós János korelnök
Orsós János korelnök: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselőtestületbe
alpolgármestert kell választani. Felkérte Márvány Gyulánét, hogy az alpolgármesterre
vonatkozó javaslatát tegye meg.
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Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy első elképzelése szerint Mohos Attila
képviselőt szerette volna javasolni alpolgármesternek, de mivel ő a községben
falugondnoki feladatot lát el, és ez az alpolgármesteri tisztséggel összeférhetetlen, Tóth
Attila képviselő urat javasolja alpolgármesternek.
Orsós János korelnök: Titkos szavazást rendel el.
A titkos szavazás eredménye szerint 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással képviselőtestület
a következő határozatot hozza:

98/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete titkos
szavazással az önkormányzat alpolgármesterének Tóth Attila
képviselőt jelöli ki.

Ódor Dezső, mint a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri Tóth Attila alpolgármesternek
jelölt képviselőt, hogy a képviselők előtt az esküt ismételje meg.

5.) A polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Orsós János korelnök
Orsós János korelnök: Elmondta, hogy Márvány Gyuláné polgármester az ajánlások
elfogadásakor nyilatkozott arról, hogy tisztségét főállásban kívánja ellátni. Az illetmény
megállapítása a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. Tv. Szerint történik. A
polgármester illetményéről a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII.
Tv. 42. §-a alapján önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap, valamint a
hivatkozott törvény által meghatározott szorzószámok szorzataként, összegszerűen kell
megállapítani. Az önkormányzati és az állami költségvetési rendeletben megállapított
illetményalap 38.650,- Ft. A polgármester illetményének megállapításakor meghatározott
szorzószám: 7-9 között lehet.
A polgármester a munkaköréből adódó többletkiadások fedezetére költségtérítés illeti meg,
melynek mértéke minimum 20 %, a képviselőtestület döntése alapján maximum 30 % lehet.
Ezután határozati javaslatot terjeszt elő, 7-es szorzót, valamint 30 % költségtérítést javasol.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a képviselőtestületnek kell javaslatot tenni, hogy
hányas szorzót állapítanak meg.
A polgármester főállású lehet, mivel a körjegyzőségen köztisztviselőként dolgozott.
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Az előterjesztéshez az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el:
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy a költségtérítés a 8-as és 9-es szorzónál is jár-e?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a költségtérítés a 8-as és 9-es szorzónál is jár.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte Márvány Gyuláné polgármestert, hogy mit gondol a
költségtérítéssel kapcsolatban?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a minimumot kéri megszavazni számára.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a polgármester asszony nem lehet főállású
polgármester és köztisztviselői is egyszerre. A következő választásig fizetés nélküli
szabadságon lesz, ha vissza akar jönni, 4 év múlva, visszajöhet.
Orsós János korelnök: 2010. október 30. napjától a következő választás idejéig fizetés
nélküli szabadságra engedje el.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy ami eddig volt a körjegyzőségen létszám, most
kiesik és ez most azt jelenti, hogy erre a státuszra fel kell venni valakit?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy az álláshelyet a KSZK honlapon meg kell
hirdetni.
Szabó István képviselő: Kérdezte, hogy a körjegyzőségi összevonás során mi lesz?
Orsós János korelnök: Kérte a Képviselőket, a polgármester illetményével kapcsolatos
javaslatot fogadják el.
Márvány Gyuláné polgármester: Bejelentette a szavazástól való tartózkodását.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:

99/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Márvány
Gyuláné polgármester illetményét, figyelemmel a 2004. évi
LXIV. Törvényben leírtakra, valamint a MK. 2006. évi
költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvényben
meghatározott illetményalap ismeretében a következők szerint
határozza meg:
Az illetmény a 38.650,- Ft-os illetményalapot és az elfogadott 7es szorzót számítva 270.550,- Ft, azaz Kettőszázhetvenezerötszázötven forint.
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A képviselőtestület a polgármester részére a munkaköréből
adódó többletkiadások fedezetére illetményének 30 %-a
mértékéig költségtérítést állapít meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy az illetményszámfejtésről és a
kapcsolódó feladatok ellátásáról gondoskodjék.
Határidő: 2010. november 5.
Felelős: Vizeli Zoltánné körjegyző

6.) A tisztségviselők vagyonyilatkozat vizsgálatával foglalkozó Ügyrendi Bizottság
kijelölése, az SZMSZ módosítása
Előterjesztő: Orsós János korelnök
Orsós János korelnök: A tisztségviselők vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó
Ügyrendi Bizottság kijelölésével kapcsolatban felkérte Márvány Gyuláné polgármestert, hogy
javaslatát tegye meg.
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, amennyire lehet, annyira egyszerűsítsük le a
munkát. A képviselőtestület úgyis összeül minden hónapban.
Szeretné, ha a faluban létrejönne egy Falufejlesztő Bizottság, amely egyben Ügyrendi és
Falufejlesztő Bizottság is lenne.
Tóth Attila alpolgármester: A neve sokat elárul, de pontosan mi tartozna a Falufejlesztő
Bizottságba?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, valamerre mozdulni kell, hogy bevételhez
jussunk. A Művészeti Napokra nem lehet hagyatkozni, vagy van, vagy nincs, és a bevétele is
elmegy a működésre.
A pályázatokat kisléptékben is ki kell használni. Mindenképpen együttműködésre van
szükség.
Orsós János korelnök: Kérdezte, hány tagú legyen a bizottság?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, minimum 3 tagúnak kell lennie. Polgármester és
alpolgármester nem lehet a tagja. Két fő külsőst be lehet vinni a bizottságba.
Tóth Attila alpolgármester: A Falufejlesztő Bizottság ülései is nyilvánosak. Javasolta,
mindenképpen legyen 2 külsős bizottsági tag.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Következő ülésre lehet döntést hozni az ügyben, hogy kik
legyenek a tagok.
Orsós János korelnök: Most arról döntünk, hogy megalakul a bizottság, a következő ülésen
pedig, hogy kik legyenek benne.
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Javasolta, aki egyetért az Ügyrendi és Falufejlesztő Bizottság létrehozásával, kézfeltartással
szavazzon.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta a következő:
100/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete az Ügyrendi
és Falufejlesztő Bizottság létrehozásával egyetért.
Következő testületi ülésen dönt a Bizottsági tagok névsoráról és
a Bizottság feladatkörének meghatározásáról.

7.) Képviselők tiszteletdíja
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester

Orsós János korelnök: Elmondta, korelnöki tiszte megszűnt, az ülés levezetését átadja
Márvány Gyuláné polgármesternek.
Szabó István képviselő: Elmondta, az ülés elején azért vetette fel a tiszteletdíjat, hogy
írásos nyoma maradjon annak, hogy Kapolcs községben a képviselők nem kapnak
tiszteletdíjat.
Orsós János képviselő: Szűkös az önkormányzat költségvetése, nem javasolja, hogy a
képviselők tiszteletdíjat kapjanak.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy költségtérítés nem jár-e a képviselőknek?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy képviselőket nem, de az alpolgármestert
megilleti a tiszteletdíj 10-20%-a.
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, alpolgármesterként nem igényli a költségtérítést.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
képviselők ne kapjanak tiszteletdíjat, kézfeltartással szavazzon.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta a következő:
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101/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Kapolcs
községben a képviselőknek járó tiszteletdíját nem fogadja el.

Márvány Gyuláné polgármester: Alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban kérdezte,
aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester ne kapjon tiszteletdíjat, kézfeltartással
szavazzon.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta a következő:

102/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Kapolcs
községben az alpolgármester részére járó tiszteletdíjat nem
fogadja el.

8.) Megbízás átadása az SZMSZ felülvizsgálatára
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Az SZMSZ módosítására felkéri Vizeli Zoltánné
körjegyzőt, szóbeli tájékoztatását tegye meg.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, kiküldte előzetesen az SZMSZ-t az új
képviselőknek, kérte, amennyiben észrevételük van, jelezzék. Várja az elképzeléseket a
bizottságokra vonatkozólag. Fél év van arra, hogy átírjuk, felülvizsgáljuk a
törvénymódosítások miatt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta a következő:
103/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza a
a körjegyzőt az Önkormányzat SZMSZ-ben szükséges
módosítások felülvizsgálatára és az előterjesztés elkészítésére.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Vizeli Zoltánné körjegyző
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9.) Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés szabályozásáról helyi rendelet
alkotása
Előterjesztő: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy rendeletet kell alkotni a
szennyvízcsatorna rákötés szabályozásáról. Kapolcs kismértékben van rákötve a
szennyvízcsatornára, azaz a hálózatra, ami mindenkire nézve kötelező jellegű. Arról kell most
határozatot hozni, hogy aki november 30-ig nem köt rá, az 30 ezer forintos bírsággal sújtható.
Vizeli Zoltánné körjegyző: A Balaton törvény előírja, hogy akinek a háza előtt elmegy a
csatorna, annak rá kell kötnie. Viszont, aki nem kötött rá jelenleg, nincs hatásköröm arra,
hogy bármilyen bírsággal sújtsam. A talajterhelési díjról szóló rendeletet megalkotta az előző
önkormányzat. A talajterhelési díj megegyezik a vízdíj összegével szinte. Arra van lehetőség,
hogy az önkormányzat, mint szabálysértési hatóság járjon el. Így, a rendelettervezet alapján
aki nem kötött rá a szennyvízhálózatra, 30 ezer forintos önkormányzati szabálysértési
bírsággal büntethető.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a következő kérdések, hozzászólások hangzottak el:
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy ez a bírság egyszeri?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, nem egyszeri bírság, először felszólítás megy, majd
ezt az adóhatósági eljárás követi, bármikor fel lehet szólítani. November 30-ig még van
lehetőség arra, hogy rákössenek.
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, hogy közel két éve fizetjük a szennyvizet. Kérte, a
talajterhelésről szóló rendeletet ismertesse a jegyző asszony.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, a vízmű kiadja nekünk, hogy kinek hány köbméter
fogyasztása van. Ki kell küldenünk egy bevallást év elején. Az a gond ezzel, hogy legalább fél
évvel előtte meg kellett volna hozni a döntést arról, hogy a talajterhelési díjat bevezeti az
önkormányzat ahhoz, hogy ezt az utolsó negyedévben beszedhesse. A lényege az, hogy 120,Ft m3-enként ez a talajterhelési díj, illetve ehhez van még egy 3-as szorzószám. Gyakorlatilag
kevesebbre jön ki, mint a vízdíj és a szennyvízcsatornadíj együtt.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy ezt az önkormányzat szedi be?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Igen, ez hozzánk jön be.
Mohos Attila képviselő: A talajterhelési díj az önkormányzat bevételét képezi?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Igen.
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Tóth Attila alpolgármester: Ezt a rendeletet nem lehet módosítani, hogy a talajterhelési díj
nagyobb legyen?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, ezt nem, mert törvény írja elő, hogy melyik körbe
tartozunk, milyen veszélyességi körbe, és az adja meg, hogy mit lehet.
Tóth Attila alpolgármester: Lehet tudni, hogy a talajterhelési díj mennyi lesz?
Vizeli Zoltánné körjegyző: 3-szor 120,- Ft lesz.
Mohos Attila képviselő: Azoknak a védelmében is kell tenni valamit, akik eddig mindent
fizettek.
Orsós János képviselő: Felszólítást kell küldeni azoknak, akik nem fizettek.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Monostorapátiban és Kapolcson is egyforma a talajterhelési díj,
mivel egy társulásban vagyunk. A régión belül ne legyen különbözőség, nem is lehet, mivel
ugyanabba a kategóriába tartozunk szorzószám tekintetében.
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, hogy javítsák át 2008-ra és a rákötéssel kapcsolatos
határidőt tegyék 2010. december 31-re. Át kellene gondolni, hogy nincs-e valaki a 60
családból, aki esetleg segítségre szorulna. Mert lehet, hogy van olyan ember, aki nem azért
köt rá, mert nem akar, hanem azért, mert nincs pénze, és nincs, aki kiássa neki.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Kérelemmel lehet fordulni a képviselőtestülethez, és a
képviselőknek joguk van arra, hogy juttatást, akár közmunkát, akár pénzt adjon neki, ahhoz,
hogy ráköthessen. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy
támogassa azokat, akiknek esetlegesen ez komoly terhet jelent. Tudjuk, hogy vannak olyanok,
akiknek a hozzátartozóik elég jól állnak, mégsem fizetnek.
Mohos Attila képviselő: De, ha az idős ember hozzátartozói jól állnak anyagilag és az idős
ember rossz viszonyban van velük, akkor hogyan döntjük el?
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint túl sok ilyen kérelem nem
fog érkezni. Ha 10-ből 8 megalapozott, akkor az nem olyan borzasztó.
Vizeli Zoltánné körjegyző: Ebben nagy szerepe van a falugondnoknak és a házi
segítségnyújtónak. az önkormányzatnak van lehetősége, hogy eldöntse, mit csinál.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, aki a szennyvízrendelet
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta az alábbi:
4/2010. (X. 29.) számú képviselőtestületi r e n d e l e t e t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a szennyvízcsatorna
hálózatra való rákötés szabályozásáról.
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.)
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III. NAPIREND UTÁN
Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Beiskolázási támogatások
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen elfogadásra
került a községben a beiskolázási támogatások kifizetése, de kimaradtak a vidékre járó
tanulók. Az ő részükre eddig nem szoktak adni. Körülbelül 5 vidékre járó általános iskolás
tanulóról van szó, túlnyomó részt olyanok, akik rászorultak erre a támogatásra. Ez egy adható
támogatás. Javasolta, részükre 3.000,- Ft-ost támogatást fogadjanak el a képviselők.
Orsós János képviselő: Háromezer forint, ott, ahol iskolás van, nagy pénznek számít.
Javasolta, támogassák a vidékre járó iskolás gyerekeket.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, aki egyetért a vidékre járó általános iskolások
3.000,- Ft-os támogatásával, kézfeltartással szavazzon.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
meghozta az alábbi:
104/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a vidékre járó
általános iskolás tanulók részére 3.000,- Ft-os beiskolázási
támogatást állapít meg.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésében
biztosított.

b.) Pajerné Ács Mária kérelme
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Pajerné Ács Mária kapolcsi lakos kérelmét,
mely szerint kérelmező a volt posta épületében lévő virágboltot szeretné a halottak napi
előkészületekre 2010. október 18-tól november 1-ig két hétre nyitva tartani, melyért 10.000,Ft-ot ajánlott.
A kérelemmel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el:
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Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletei
milyen időtartamra szólnak?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, meghatározatlan időre szólnak a bérleti
szerződések. 15 nappal előtte van felmondási idő.
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy a Művészeti Napok idején bérleményt harmadik
személynek lehet-e továbbadni a tulajdonos beleegyezésével?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, nem lehet, mivel törvény és a helyi szerződés sem
engedi, hogy önkormányzati tulajdont bérli valaki és harmadik személynek a bérbeadó
hozzájárulása nélkül bérbeadja.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
105/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Pajerné Ács Mária
kapolcsi lakos kérelmét elfogadta, részére a volt posta épületében lévő
virágboltot 2010. október 18-tól november 1-ig két hetes időtartamra
10.000,- Ft bérleti díj ellenében bérbeadja.
Felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.
Határidő: 2010. október 18.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester

c.) Iszapkatasztrófa által sújtott területek támogatása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőtestülettel a felhívást, mely szerint a
vörösiszap katasztrófa által súlytott területeket 50.000,- Ft-tal támogathatja az önkormányzat.
Javasolta a képviselőknek, a támogatást szavazzák meg.
Mohos Attila képviselő: Véleménye szerint társadalmi munkát is szervezhetnének a
községből. Fel kell mérni, hogy milyen munkára van szükség.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
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106/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete az
iszapkatasztrófa által sújtott területeket 50.000,- Ft-os
támogatásban részesíti.
A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésében
biztosított.
Felkéri a polgármestert, hogy a társadalmi munkát Kapolcs
községből szervezze meg.

d.) Közös Fenntartású Óvoda Kapolcs zárvatartása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a Közös Fenntartású Óvoda
kérelméről, mely szerint 2010. november 2-től november 5-ig, az őszi szünet idejére kérnék
az óvoda zárvatartását, mivel a szülők az óvodai ellátást nem igényelték erre az időszakra.
A javaslathoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
107/2010. (X. 14.) számú képviselőtestületi h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös
Fenntartású Óvoda kérelmét elfogadta, 2010. november 2-től
november 5-ig, az őszi szünet idejére a zárvatartást
engedélyezi.
BEJELENTÉSEK:
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, hogy az Önkormányzat épülete előtti
tujafákat szeretné máshová elhelyezni, mivel akkorára nőttek, hogy a kilátást gátolják. A
ravatalozó és a templom előtti összekötő útnál kérte elhelyezésüket.
Szeretné, ha a képviselőkkel bejárnák a községet, hogy felmérjék az épületeket.
A csóromiak szeretnének egy hirdetőtáblát elhelyezni a faluban.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy szám szerint mennyi rendelete van az
önkormányzatnak? És van-e esély arra, hogy az interneten megtekinthetők lesznek-e a
közeljövőben?
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, elég körülményesen indult ez a dolog a honlappal
kapcsolatban, mivel nehezen tudtak hozzáférni. Az lenne a cél, hogy minél előbb kapjunk egy
jelszót, hogy legyen hozzáférésünk.
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Tóth Attila alpolgármester: Kin múlik ez a hozzáférés? A közérdekű dolgok rajta vannak,
de fontos dolgok hiányoznak még a honlapról. Fontos lenne, hogy a képviselőtestületi ülések
jegyzőkönyvei és a határozatok mind ott legyenek. A talajterhelési díjról én is sokat hallottam,
de mégsem jöttem be a hivatalba megnézni, mivel a XXI. században már van más megoldás is
arra, hogy megtudjuk, hiszen már sok embernek van otthon számítógépe. Ez egy minőségi
változás lenne az előző önkormányzati munkához képest.
Mohos Attila képviselő: Máig sem értem, mi volt az akadálya, hogy ilyen nehezen jött létre a
honlap.
Márvány Gyuláné polgármester: A honlapnál volt egy jogi probléma is, mivel az Egylet is
kezeli ezt a honlapot, de már megoldódott.
Tóth Attila alpolgármester: Elmondta, hogy a nyilvánossággal kapcsolatban van még egy
ötlete, ami a honlap mellett lehetne, egy úgynevezett kapolcsi levelezőlistát is működtetnének,
ezzel kapcsolatban írt egy levelet, melyet szeretné, ha a falu lakossága és a bebírók is
megkapnák, hogy mindenkinek legyen lehetősége feliratkozni. A levelezőlistának az a
lényege, hogy mindenki írhat rá. Ennek a dolognak nagyon sok praktikus haszna van.
Márvány Gyuláné polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestületi ülést 18.00 órakor bezárta és a fennmaradó napirendekre vonatkozóan zárt
ülést rendelt el.

K. m. f. t.

Márvány Gyuláné
polgármester

Vizeli Zoltánné
körjegyző

