Önkormányzati Képviselő-testület
8294 Kapolcs
Száma: 271-21/2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 5-én
(hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Az ülés helye: Polgármester Irodája
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Jelen vannak: Márvány Gyuláné
Mohos Attila
Orsós János
Szabó István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Tóth Attila

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Dr. Szabó József
Dr. Tóth József

körjegyző
tisztifőorvos ÁNTSZ Tapolca részéről
háziorvos

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Mohos Attila
Orsós János

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:
Czippné Miklós Andrea
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős
önkormányzati Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.
Kérte a Képviselő-testületet, az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
fogadják el.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítők: Mohos Attila és Orsós János
képviselő urak lesznek.
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Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - külön határozathozatal nélkül - egyetértett a
javaslattal és elfogadta az alábbi
Napirendet:

1./ A falugondnoki szolgálatról szóló 1/2009.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester
2./ A helyi állattartásról szóló 15/2009.(VI.30.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó:Márvány Gyuláné
polgármester
3./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József
háziorvos
4./ Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről, a
többcélú kistérségi társulási tanácsban végzett
tevékenységről
Előadó:Márvány Gyuláné
polgármester
5./ Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának
felülvizsgálata
Előadó:Márvány Gyuláné
polgármester
6./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester

1. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a falugondnoki
szolgáltatásról szóló 2/2001. (II. 8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata indokolt.
Elmondta, hogy a szolgáltatást igénybe vevőkről nem kell adatlapot kitölteni és nem kell
megállapodást kötni. Tevékenységnaplót kell vezetni, mely a falugondnok feladata; el lehet
tekinteni a tevékenységnapló szolgáltatásért igénybevevő aláírásától. Kérte, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
18/2012. (XI. 15.) önkormányzati r e n d e l e t e t
A falugondnoki szolgálatról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi állattartásról
szóló 15/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló írásos előterjesztést
előzetesen megkapták, kérte, akinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye
meg.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy az Országgyűlés a 2012. évi XVIII. törvénnyel
módosította az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvényt.
A Törvény 2012. október 1-jétől hatályos 6. § (6) bekezdése tartalmazza azt a rendelkezést,
hogy mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 2012.
október 1-től a település közigazgatási területén önkormányzati rendelettel nem tiltható és
nem korlátozható a mezőgazdasági haszonállatok tartása. A kedvtelésből tartott állatok
tartásával kapcsolatban az önkormányzati rendelet nem állapíthat meg helyi szabályokat,
valamint engedélyhez kötését az önkormányzat rendeletében nem írhatja elő. A
kormányrendelet meghatározza, milyen feltételekkel lehet kedvtelésből állatot tartani.
Egyedül a jogszabályok megsértése esetéj jogosult a jegyző államigazgatási hatáskörben az
állattartóval szemben hatósági eszközzel fellépni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
19/2012. (XI. 15.) önkormányzati

rendeletet
A helyi állattartás szabályairól szóló 7/2007.
(VIII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte Dr. Szabó József tisztiorvost és Tóth József
háziorvost. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az egészségügy helyzetéről szóló beszámolót
minden képviselő előzetesen írásban megkapta. Felkérte Dr. Tóth József háziorvost, hogy
szóbeli kiegészítését tegye meg.
Dr. Tóth József háziorvos: Megköszönte a képviselő-testületi ülésre a meghívást. Elmondta,
hogy 2011. novemberében pályázatot nyújtottak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal felé, „Háziorvosi alapellátás színvonalának fejlesztése, műszerezettség javítása”
címmel. A pályázat során a célkitűzés új orvosi eszközök beszerzése volt, melyekkel
műszerparkukat szeretnék felújítani. Az orvosi eszközök egy részét már sikerült is beszerezni,
van újraélesztő-készülékük (defibrillátor), hallásvizsgáló-készülékük (audiométer),
légzésfunkciós készülékük, valamint fénymásoló, ami már nagyon szükséges volt a rendelőbe.
A pályázat során 2.647.888,- Ft támogatást nyertek. Mivel a pályázat utófinanszírozott, így
csak az eszközök beszerzése után, számla ellenében kapják meg a támogatást. A saját erőhöz
a HA-TÓ MED Bt. is hozzájárult. Megköszönte Kapolcs község önkormányzatának, hogy a

4
Leader-pályázatban való részvételt támogatták, és, hogy 450.000,- Ft-tal az önkormányzat a
saját erővel hozzájárult. További eszközök beszerzése még folyamatban van. Alapcéljuk,
hogy az orvosi rendelőben minél több vizsgálatot tudjanak helyben elvégezni.
Dr. Szabó József tisztifőorvos: Megköszönte a képviselő-testületi ülésre a meghívást.
Elmondta, hogy Dr. Tóth József háziorvosra stabilan, biztosan lehet számítani ebben a
körzetben. Sok éven át megfelelt ebben a körzetben. Az orvosi eszközök beszerzése anyagi
áldozatokat hoz. A plusz eszközök, a plusz ellátás még plusz munkát is jelent. A cél, hogy
minél több ellátást helyben tudjanak biztosítani. Ehhez valóban az kell, hogy jól felkészült
szakember legyen a háziorvos, jó asszisztensi segítséggel, és jó technikai felszereléssel, ami a
kor vívmányainak megfelel. Ez pénzigényes dolog, de, ha mind együtt vannak, akkor lehet
olyan egészségügyi szolgáltatást nyújtani, ami a kórházakról, szakrendelésekről leveszi a
terhet. Dr. Tóth József a továbbképzéseken igényesen részt vesz, folyamatosan képzi magát,
jó szakmai munkát végez, Kívánja, hogy sokáig dolgozhasson ebben a körzetben a doktor úr
mindenki megelégedésére. Kérte, álljanak mellette, amennyire csak lehetséges.
Márvány Gyuláné polgármester: Megköszönte Dr. Tóth József lelkiismeretes munkáját,
valóban nagyon jó, hogy a kapolcsi lakosoknak nem kell Tapolcára vagy Veszprémbe
utazniuk bizonyos vizsgálatokra. Az önkormányzat elsődleges dolognak tartotta, hogy
támogatja a Leader-pályázatot. A Falugondnoki Szolgálat együttműködik a betegek
ellátásában.
Dr. Tóth József háziorvos: Elmondta, hogy jó a kapcsolat a kapolcsi Falugondnoki
Szolgálattal, ezúton megköszönte Mohos Attila falugondnok áldozatkész segítségét.
Mohos Attila képviselő: A pályázati eszközbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy
mennyire hasznosak ezek az eszközök, hiszen közvetlenül látja, hogy a betegeknek nem
mindegy, hogy mennyit kell utazniuk. Az igaz, hogy a doktor úrnak plusz munka, ha bizonyos
vizsgálatokat helyben el tudnak végezni, de a betegeknek biztosan jó. Az önkormányzatnak az
önrészhez való hozzájárulása szinte majdhogynem természetes. Nem lehet kérdés, hogy a
település segíti a háziorvost a munkájában.
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az
egészségügy helyzetéről szóló beszámolóval, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő:
83/2012. (XI. 5.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Egészségügy helyzetéről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz
csatolt formában elfogadja.
(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzati
társulás tevékenységéről, a Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
szóló írásos előterjesztést előzetesen megkapták. Elmondta, hogy a Kistérségi Társulások
2012. december 31-el megszűnnek, közös ellátásban kell, hogy maradjon a belső ellenőrzés, a
szociális ellátás, a mozgó könyvtár, az épület fenntartási része, és a háziorvosi ügyelet. Ezeket
a feladatokat egyéb társulási formában célszerű ellátni.
Kérte a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye
meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az alábbi:
84/2012. (XI. 5.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcsközség Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzati társulás
tevékenységéről, a többcélú kistérségi társulási
tanácsban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában
elfogadja.

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Falugondnoki
Szolgálat Szakmai Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos írásos előterjesztést
előzetesen megkapták. Kérte a képviselőket, amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban
kérdésük, hozzászólásuk van, tegyék meg.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy új Szakmai Program került megalkotásra,
mivel a régi nem felelt meg a jogszabályi előírásnak.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az alábbi:
85/2012. (XI. 5.) Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testülete Falugondnoki Szolgálat
Szakmai Programját elfogadja.

(A Szakmai Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Balatonrendes
önkormányzatának
megkeresésével
kapcsolatban,
melyben
kezdeményezik
a
hulladékszállítási rendszer felülvizsgálatát, illetve a díj egységesítését.
Ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket, fogadják el.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az alábbi:
86/2012. (XI. 5.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért Balatonrendes község Önkormányzat
Képviselő-testületének kezdeményezésével, - 104/2012.
(IX. 27.) Kt. Számú határozatában foglaltakkal – mely az
Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Települési
szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás teljes
területének egészére történő egységes hulladékszállítási
rendszer felülvizsgálatát és a rendszer egységesítésének
szabályozását, annak a társulás következő elnökségi
ülésen napirendi pontként történő megtárgyalását kéri.
Felhatalmazza Fuchs Henrik Balatonrendes község
polgármesterét, hogy Kapolcs község Önkormányzatát
a tárgyaláson képviselje.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a polgármestert
tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2012. november 30.

Márvány Gyuláné polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a rendes,
nyilvános képviselő-testületi ülést 17 óra 55 perckor bezárta.
K. m. f. t.
Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Mohos Attila
képviselő

Orsós János
képviselő

