Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs
Száma: 271-1/2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 25-én
(szerdán) 13.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános képviselőtestületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármester Irodája
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Jelen vannak: Márvány Gyuláné
Tóth Attila
Mohos Attila
Orsós János
Szabó Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Tóth Attila
Mohos Attila

alpolgármester
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:
Czippné Miklós Andrea

Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős
önkormányzati képviselőtestületből 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta. Külön köszöntötte Takács
Lászlónét, mint Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs és Vigántpetend községek körjegyzőjét.
Ismertette a napirendi pontokat, és kérte a képviselőtestületet, hogy a napirendi pontok közé vegyék a
víz- és csatornadíjról szóló rendeletek hatályon kívül helyezését, mivel az önkormányzat már nem
árhatóság, a díjakat az illetékes miniszter állapítja meg, valamint az étkezési-térítési díjakról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalását. Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítők: Tóth
Attila alpolgármester és Mohos Attila képviselő lesznek.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, - külön határozat hozatal nélkül - egyetértett a javaslattal és
elfogadta az alábbi
Napirendet:

1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2009. (IV. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
2./ A talajterhelési díjról szóló 27/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
3./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
rendelet-tervezet elfogadása.
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
4./ Szociális gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
5./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
6./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testének rendelet-tervezete az
étkezési-térítési díjakról
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
7./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

1. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kapolcs község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2009. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatos előterjesztést a képviselők előzetesen írásban megkapták, és az Ügyrendi Bizottság már
előzetesen megtárgyalta. Átadta a szót Takács Lászlóné körjegyzőnek, hogy szóbeli kiegészítését
tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az
tette szükségessé, hogy az SZMSZ-ben a képviselőtestület szervei között szerepel a Szociális és
Egészségügyi Bizottság. Tagjait nem választották meg 2012. októberi választáskor, így javasolta a
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Szociális és Egészségügyi Bizottságot kivenni az SZMSZ-ből, de szükséges az Ügyrendi Bizottságot
meghagyni, a vagyonnyilatkozatok kezelése céljából.
Javasolta a további módosításokat:
- 25. §-nál a 2. bekezdésben pontosítani kell a testület állandó bizottsága a Jogi és
Ügyrendi bizottság,
- 29. §-nál Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatkör meghatározása,
- 6. §-nál pontosítások a polgármesterre átruházott hatásköröket,
- 34. § (1) bekezdése változott Monostorapáti körjegyzőséghez való csatlakozás
miatt,
- 2. melléklet a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatait rögzíti.
Mohos Attila Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő: Javasolta az SZMSZ-t elfogadni azzal a
módosítással, hogy a helyi rendelet-tervezeteket a bizottság előzetesen nem véleményezi, hisz
lehetőség van testületi ülésen álláspontjuk ismertetése.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendelet-tervezettel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:
1/2012. (I. 31.) önkormányzati

rendeletet
a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2009. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

NAPIREND

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a talajterhelési díjról szóló 27/2009. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a képviselők előzetesen írásban megkapták,
kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy ezt a díjat központilag állapították meg. Amennyiben
nem fizetnek, a díj adók módjára behajtható, munkabérből levonható.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogy az önkormányzat is fizeti-e a talajterhelési díjat? És, ha
igen, havonta, vagy félévente fizetjük?
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy talajterhelési díjat lakóegység után fizetik. A szolgáltató
közli a fogyasztás mennyiségét, a bevallást megküldjük az adóalanyoknak, és határozattal közöljük a
fizetendő díjat. Évente egyszer kell befizetni, március 31-ig. Az önkormányzat nem fizet talajterhelési
díjat, mivel megtörténtek a rákötések. A díj emelkedése miatt tájékoztatót küldtünk ki, hogy az
emberek kössenek rá a csatornára.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben a talajterhelési díjról szóló
rendelet-tervezettel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:

2/2012. (I. 31.) önkormányzati

rendeletet
a talajterhelési díjról szóló 27/2009. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták. Felkérte Takács
Lászlóné körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 2010. évi CXXXI. Tv. alapján a rendeletek előkészítésébe be kell vonni a lakosokat,
helyi szervezeteket. A rendelet-tervezet alapján Kapolcs község esetében e-mailben vagy a
polgármesternél lehet beadni a javaslatokat. Szervezeteknél be lehet vonni az egyeztetésbe a
polgárőrséget vagy a „Kapolcs Jövőjéért” Alapítványt. Kimaradt a felsorolásból a civil szervezetek:, a
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ezért
őket pótlólag a rendeletben fel lehet sorolni
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben a helyi rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet-tervezettel egyetértenek, kézfeltartással
jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:
3/2012. (I. 31.) önkormányzati

rendeletet
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. NAPIREND

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták, kérte,
akinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.

5
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy a központi jogszabályok változása miatt a helyi
rendeletet felül kellett vizsgálni. A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1től az önkormányzat képviselőtestületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe került, ezért a helyi
rendeletből a rendelkezéseket ki kell venni. A rendelet felülvizsgálása során megállapítást nyert, hogy
több olyan rendelkezést tartalmaz, amelyeket indokolt hatályon kívül helyezni. Mivel Kapolcs község
csatlakozott Monostorapáti Körjegyzőség fenntartásához, ezért egységes jogalkalmazás miatt új
rendelet alkotása indokolt.
Átmeneti segélyeknél a rendelet-tervezetben szereplő 9. oldal 19. §-ánál változás az előzőhöz
viszonyítva, hogy 1.000,- Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedhet a segély összege. Annak is jár segély, aki már
kapott, nem lehet elutasítani a kérelmet azzal az indokkal, hogy már részesült a kérelmező segélyben.
Differenciálhat is a döntésnél a testület, hogy ne csak a maximumot kapja. Temetési segély kérelem
estében, amennyiben a kérelmező szociális helyzete indokolja, 50 ezer forint kamatmentes kölcsön
kérhető, melyet természetesen vissza kell téríteni. Ez változás az előzőhöz képest.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben a szociális és gyermekvédelmi
ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításával egyetértenek, úgy kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:

4/2012. (I. 31.) önkormányzati

rendeletet
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. NAPIREND
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy az Országgyűlés 2011. december 30-án elfogadta a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt. A víziközmű-szolgáltatásról szóló
jogszabály hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
mellékletének azt a rendelkezését, amely felhatalmazta a képviselő-testületet ilyen tárgyú rendelet
megalkotására.
A törvény megszüntette az önkormányzatok díjhatósági jogkörét, azaz az
önkormányzatoknak továbbiakban nincs hatásköre az árak megállapítására vonatkozólag. A díjak
megállapítására a jövőben az illetékes miniszter lesz jogosult. A víziközmű-szolgáltatás díjakra
vonatkozó önkormányzat rendeleteket felül kell vizsgálni, meg kell állapítani, hogy a rendelet
megfelel-e a jogszabály előírásainak. Amennyiben az önkormányzati rendelet a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt előírásaival ellentétes, a képviselő-testület köteles azt
hatályon kívül helyezni.
Bakonykarszt- Víz és Csatornamű Zrt. 222-2/2012/K-1 számú ügyiratával közölte a díjakat, - mely a
Vksz. 76.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest
legfeljebb 4,2 %-kal megemelt díj lehet. Díjak az alábbiak:
Ivóvíz szolgáltatás díja: 272.40 ft/m3 + ÁFA.
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Szennyvíz-elvezetés és tisztítás díja: 417,60 ft/m3 + ÁFA
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 82011.(XII. 15.)önkormányzati rendeletével
fogadta el az ivóvízért fizetendő díjat, mely 274,80 Ft/m3 + ÁFA, 2012. évi szennyvízcsatorna
szolgáltatási díjat pedig 9/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletével. A díj mértéke: 422,90 Ft/m3 +
ÁFA összegben.
Szolgáltatási díjak nincsenek összhangban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezéseivel, ezért a rendeleteket hatályon kívül kell helyezni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:
5/2012. (I. 31.) önkormányzati

rendeletet
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-testületnek kell megállapítani az
étkezési-térítési díj mértékét. Az óvodás ellátási napra eső napi nyersanyagköltsége 315,- Ft, a térítési
díj mértéke 400,- Ft, mely tartalmazza az óvodai ellátásban részesülők részére a tízórai, ebéd, és
uzsonna költségét.
Kérte a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:
6/2012. (I. 31.) önkormányzati

rendeletet
Az étkezési-térítési díjakról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Mohos József vállalkozó óvodai étkezésre vonatkozó
árajánlatát
Kérte, aki a kérelemben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta az alábbi:

1/2012. (I. 25.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete Mohos
József egyéni vállalkozóval óvodai ebédre vonatkozó
étkeztetési ajánlatát elfogadja.
Egyetért azzal, hogy a nyersanyag norma 180,- Ft-ról 194,- Ftra a térítési díj 342,- Ft-ról 370,- Ft-ra emelkedjen.
Fenti emelést a nyersanyag árak, rezsi költségek, valamint az
ÁFA emelkedése tette szükségessé.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a díjak
rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné körjegyző
Határidő: Azonnal

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy ismert a képviselőtestület előtt, hogy, a járások
kialakítása folyamatban van. Veszprém megyét 9 járásra osztották. Javasolta, hogy a felsorolt
településekkel együtt Kapolcs község - mint korábban is - a tapolcai járáshoz tartozzon.
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, hogy járáson kívül is tartozhat-e valamely település
körjegyzőséghez?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, csak járáson belül lehet körjegyzőséghez tartozni.
Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta az alábbi:
2/2012. (I. 25.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járási rendszer
kialakításáról szóló elképzeléseit megismerte. Egyetért azzal,
hogy Kapolcs község Tapolca járáshoz tartozzon.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatot
küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.
Felelős: Takács Lászlóné körjegyző
Határidő: 2012. január 29.
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Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Farkas Ivett kapolcsi lakos kérelmét, aki a termékeihez
(házi lekvárok, szörpök) szeretné a „Kapolcsikum” nevet adni. (A Hungarikum mintájára )
Kérte a képviselők javaslatait, hozzászólásait.
Tóth Attila alpolgármester. Jó ötlet ez, de nem problémás?
Mohos Attila képviselő: És, ha más is szeretné?
Orsós János képviselő: Javasolta, mivel Farkas Ivett ötlete volt, ő találta ki, legyen az övé teljesen.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, aki egyetért Farkas Ivett kapolcsi lakos kérelmével, az
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta az alábbi:
3/2012. (I. 25.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas
Ivett kistermelő, Kapolcs, Petőfi S. u. 45. szám alatti lakos
kérelmét támogatja. Hozzájárul a „Kapolcsikum” név
kizárólagos használatához.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy határozatot
kérelmező részére küldje meg.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2012. február 10.

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy érkeztek kérelmek, hogy
szeretnének az önkormányzati erdő tarvágott területéről ágfát összeszedni.
Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, hogyan lehet erre jelentkezni?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hirdetmény útján. Javasolja a hirdetményben
szerepeljenek a következők: a szállítás a szedők kötelessége, illetve szállítás előtt kell kifizetni az árat,
a területet megfelelően tisztított állapotban kell átadni, illetve az önkormányzati dolgozók jelenlétében,
ill. tudomásával lehet a területen bármiféle tevékenységet végezni. A fához való jutás szociális alapon
történjen. Kér javaslatokat, milyen árat szabjon meg az Önkormányzat?
Orsós János képviselő: Javasolja a köbméterenkénti 5.000,- Ft-os árat, mivel a tüzifa 14.000,- Ft-tól
felfelé kapható.
Szabó István képviselő: Szintén ezt az árat javasolta.

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta az alábbi:
4/2012. (I. 25.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező
erdőből szociálisan rászorulók részére
családonként 3 m3 tüzifa szedését biztosítja,
5.000,- Ft/m3 összegért.
A tüzifa elszállításáról igénylőkel kell
gondoskodnia, a területet rendezett állapotban
kell átadni.
Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy hirdetmény útján
tájékoztassa a rászorulókat
Felelős: Márvány Gyuláné
Polgármester
Határidő: 2012. január 31.

.

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, az önkormányzat udvarában van a lomtalanításkor
összegyűjtött vashulladék, voltak érdeklődők, akik egy összegben fizettek volna érte 40, ill. 50 ezer
forintot, elvitték volna, és akkor nem az Önkormányzat gondja a rakodás, elszállítás.
Orsós János képviselő: Elmondta, a vaslemeznek minősülő 5 mm alatt, az 58,- Ft/kg, a vastagabb
75,- Ft.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, akinek nincs engedélye, nem gyűjthet vasat.
Orsós János képviselő: Jobban megérné az Önkormányzatnak, ha szét lenne válogatva, és úgy lenne
elszállítva valamelyik MÉH telepre.
Márvány Gyuláné polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzati dolgozók a közmunkásokkal
válogassák szét, és utána szállíttassa el az Önkormányzat. Tudomása szerint igazolni kell azt is,
honnét van a vasanyag.
Képviselőtestület külön határozathozatal nélkül elfogadta a javaslatot.
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Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Dr. Tóth József kapolcsi háziorvos levelét, aki azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az Önkormányzat fizesse ki az Orvosi rendelő gázfűtés
díját 2010. decemberétől 2011. novemberrel bezárólag, ami 527.210,- Ft-ot tesz ki, és ő ezt
kiegyenlítette.
A polgármester elmondta, az önkormányzat fizeti a telefont, az internetet, villanyszámlát, víz-és
csatornadíjat is a háziorvos számára, a takarítást az Önkormányzat oldja meg közmunkások révén, téli
időszakban az önkormányzat dolgozói rendszeresen befűtenek, hogy a gázszámla kevesebb legyen, és
kisebb- nagyobb javításokat is az Önkormányzat végez el, nyáron a rendelő körüli fűkaszálást is. A
Háziorvosi Szolgálatunk Taliándörögdön, Vigántpetenden, és Kapolcson működik
Vigántpetend község 2011 évben 100.000,- Ft-tal járult hozzá a Háziorvosi Szolgálathoz,
Taliándörögd község 200.000,- Ft támogatást adott. Vigántpetenden felépült egy minden igényt
kielégítő orvosi rendelő, nem biztos, hogy továbbra is támogatni fognak, nekik is igen szűkös a
költségvetésük, annak ellenére, hogy 3 falu háziorvosi ellátása nagyobb részt Kapolcson történik. Ha
műszerbeszerzés történik, vagy a számítógépes park felújítása, akkor az önkormányzatok még
pluszban hozzájárulnak amennyire lehetőségük engedi..
2000-ben készült egy társulási megállapodás a HA-TO MED Bt-vel, 12 évvel ezelőtt, amiben havi
15.000,- Ft a támogatás, azóta változtak a körülmények, javasolja a megállapodás felújítását.
Mohos Attila képviselő: Kérdezte, amennyiben a doktor úr elmegy innen, esetlegesen eladja a
praxist, akkor övé lesz minden műszer, számítógép park, ha pályakezdőt veszünk fel, akinek semmije
nincs, akkor sokat fizetünk, újból kell kezdeni a rendelő felszerelését, mert a mai világban ilyen
dolgokra is gondolni kell.

Márvány Gyuláné polgármester: Javasolta egy tárgyalás kezdeményezését Vigántpetend és
Taliándörögd községek polgármestereivel, a doktor úrral, és a megállapodás felülvizsgálatát.
Képviselő-testület határozathozatal nélkül megbízta a polgármestert az egyeztetésre.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a rendes ülést 15.00 órakor bezárta.

K. m. f. t.

Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Tóth Attila
alpolgármester

Mohos Attila
képviselő

