
Önkormányzati Képviselő-testület      

8294 Kapolcs        

 

Száma: 271-21/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. november 28-án (szerdán) 17.00 

    órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános képviselőtestületi ülésén. 

 

Az ülés helye: Polgármester Irodája 

  8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Jelen vannak: Márvány Gyuláné  polgármester 

Tóth Attila   alpolgármester 

Orsós János   képviselő 

Mohos Attila   képviselő (Kapolcs) – 17.15-kor érkezett 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Szabó István   képviselő  

 

Tanácskozási joggal jelen: 

 

Takács Lászlóné  körjegyző 

Molnár Lászlóné  pénzügyi főelőadó 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  Tóth Attila   alpolgármester 

        Orsós János képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Czippné Miklós Andrea 

 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy Kapolcs község 

Önkormányzata Képviselőtestülete részéről 3 fő megjelent, a testület határozatképes, az ülést 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítők Tóth Attila alpolgármester úr 

és Orsós János képviselő urak lesznek.  
 

Kérte, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el. 

 

 

Képviselőtestületek egyhangúlag, külön határozathozatal nélkül elfogadták a meghívóban szereplő 

napirendi pontot. 

 

N a p i r e n d :  1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati  

        rendelet-tervezete, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  

                                            8/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

              

        Előadó: Márvány Gyuláné  

          polgármester 
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   2./ Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról, 2013.  

        évi költségvetési koncepcióról 

        Előadó: Márvány Gyuláné 

          polgármester 

 

   3./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről 

        Előadó: Mohos Attila 

          falugondnok 

 

   4./ Vegyes, aktuális ügyek 

        Előadó: Márvány Gyuláné 

                                                         polgármester 

 

 

1. NAPIREND 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kapolcs Önkormányzat 2012. 

évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen megkapták. 

Felkérte Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, azért volt szükséges, mert eredetileg nem tudtuk 

tervezni a körjegyzőség létszámleépítéséből adódó költségeket. Ennek meg kellett találni a fedezetét. 

Egyik módosító tételünk a MOL részvények értékesítse. A másik módosító tételünk volt, amit kaptunk 

a központi költségvetésből, bérkiegészítésekre, fizetésre, ehhez az állam hozzájárult.  A Művészeti 

Napok bevételével nem módosítottunk, mert annyi folyt be, amennyit terveztünk. 

Kintlévőségeink vannak. Amennyiben befolynak, még januárban lehet a zárszámadás előtt 

költségvetési rendeletet módosítani.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, amennyiben a rendelet módosításával egyetért a képviselő-

testület, úgy kézfeltartással szavazzanak.  

 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

 20/2012. (XI. 30) önkormányzati r e n d e l e t e t  

      Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

      szóló 8/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

      módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

2. NAPIREND 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló írásos előterjesztést előzetesen megkapták, kérte a 

képviselőket, akinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, mi az egyéb sajátos bevétel, tervezve 200 e/Ft volt, de 

1.600 e/Ft van a beszámolóban.  Ez a MOL-részvények eladása? 
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Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Nem, az önkormányzat tüzifát adott el, 1,2 millió 

forint értékben, valamint nyáron a WC használat bevételéből 288 e/Ft, valamint egyéb más 

bevétel. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Bérleti díj, és lízingbevétel mit jelent? Hol szerepel a Művészeti 

Napok bevétele? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a bérleti díj és lízingbevétel a faluház 

bérleti díja. Egyéb bérlemények, önkormányzati mozgóárusítások során keletkezett bevételek. 

A Művészeti Napok bevétele az egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel 2.251 e/Ft, 

ennek az az összetétele, hogy a Kulturális Egylettől 1 millió forintot kaptunk a háromnegyed 

évig. Parkolásból 965 e/Ft, és az egyéb bérleményekből, amiket az önkormányzat ideiglenes 

bérbe adja a helyiségeket, valamint a mozgóárusításból származó bevétel. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, mik a kilátások a kintlévőségek behajtására? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, felszólítások mentek ki a hátralékosok 

részére. A Művészeti Napok idején a parkolóst háromszor szólították fel írásban, hogy 

fizessen, egyszer sem vette át a leveleket. Telefonon nagyon nehezen lehetett elérni, de 

határozottan megmondta, hogy idei évben nem tud fizetni. A Kapolcsi Kulturális és 

Természetvédelmi Egylet augusztusban befizetett 1 millió forintot. Ígéretet tett, hogy a 

fennmaradó részt kifizetik. 

 

Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, mennyivel tartozik a parkolós? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, 965 e/Ft-ot fizetett be és 1.605 e/Ft-ra 

kötöttük a szerződést, 640 e/Ft-tal tartozik.  

Ezenkívül az Agenda Natura Kft. áprilistól tartozik a bérleti díjjal, és a rezsiköltséggel közel 

1.200.000,- Ft a hátralékuk.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Nem lehet velük valami módon egyezkedni? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, következő héten lesz egyeztetés az Agenda 

Natura Kft. jogutódjával.  

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, amennyiben a képviselők egyetértenek az 

önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóval, úgy kézfeltartással 

jelezzék. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 98/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 

 az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló  

 beszámolót elfogadja. 

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 2013. 

évi költségvetési koncepciójáról szóló írásos előterjesztést előzetesen megkapták. Felkérte 

Molnár Lászlónét, hogy szóbeli kiegészítését a koncepcióval kapcsolatban tegye meg. 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, amit tudni kell a jövő évről. Teljesen 

átalakul az állami támogatások rendszere. Megmarad az önkormányzat működésének 

általános támogatása. Erre 3 millió forintot fogunk kapni. Beletartozik az igazgatás, 

településfejlesztés, ivóvíz, hulladékgazdálkodás, köztisztasággal kapcsolatos költségek, 

azonban ezt korrigálni fogják a gépjárműadó és az elvárt helyi adók bevételekkel.   

- Köznevelési feladatok (óvodai nevelés)  

- Szociális feladatok.  

Minden feladatot át kell nézni, hol tudunk csökkenteni. Saját bevételeink alacsonyak. Adóink 

a tervezésnek megfelelően alakultak. Nagyon meghatározza a költségvetésünket az állami 

támogatás, melynek összegét még nem lehet tudni.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte, aki egyetért a 2013. évi költségvetési koncepció 

elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta a következő 

 

 99/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

  

  Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a 

  2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló beszámolót  

  elfogadja. 

  A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés 

  által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a 

 koncepcióban megfogalmazott célok 

 figyelembevételével. 

  1. A 2013. évi költségvetésben működési hiány nem 

 tervezhető. 

 2. A költségvetési szerveink működési kiadásainak 

 biztosítása mellett rendkívüli szigorú, takarékos 

 gazdálkodás folytatására kell valamennyiüket ösztönözni! 

 3. Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket 

 maximalizálni szükséges. 

  

 A likvid hitelkeretet tervezni kell. 

 Határidő: Azonnal, ill. a 2013. évi költségvetés  

    Előterjesztése 

 Felelős: Polgármester, Jegyző 

  

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

- Mohos Attila képviselő 17.15-kor megérkezett. – 
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3. NAPIREND  

Márvány Gyuláné polgármester: Felkérte Mohos Attila falugondnokot, hogy beszámolóját 

a képviselő-testület felé tegye meg. 

Mohos Attila falugondnok: Elmondta, hogy a falugondnoknak évente kell beszámolót 

tartania a képviselő-testület felé. A falugondnoki autóval kapcsolatban elmondta, hogy tavaly 

november végétől mai napig 16120 km-t ment az autó javítás nélkül, műszaki probléma 

mentesen. Az autónak lejárt a garanciája. A garanciális időszakban a Porsche szervízt vették 

igénybe, javasolta, ezután ne oda vigyék az autót, mert 12 e/Ft-os óradíjjal dolgoznak. Nem 

olcsó alkatrészekkel. Javasolta, tapolcai szervízbe vigyék ezután, mivel az ottani vállalkozó 5 

e/Ft-os óradíjjal dolgozik, saját javítóműhelye van, teljes körűen el tudja látni a falugondnoki 

autóval kapcsolatos feladatokat. Elmondta, szűrőgarnitúrák, olaj-, fékbetétek lettek vásárolva. 

Két szervízre való anyag megvan. Falugondnoki tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy 

vérvétel, szakrendelésre való betegszállítást végez. Az egyéb, fennmaradó időben a település 

rendezésével foglalkozik, ilyen a fűnyírás, ebédhordás, kisebb-nagyobb javítások elvégzése. 

Márvány Gyuláné polgármester: Megköszönte Mohos Attila falugondnok beszámolóját. 

Kérte a képviselőtestületet, fogadják el. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

100/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

      Kapolcs község Önkormányzata  

      Képviselőtestülete a falugondnok 2012. évi  

      munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

  

4. NAPIREND 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette az iskolai körzethatárokkal kapcsolatos 

határozati javaslatot. 

Kérte a képviselő-testületet, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta a következő 

 

 

  

101/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete kijelenti a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. Törvény 50. § (8) bekezdése 

alapján elkészített és közzétett iskolai körzethatárt 

megismerte, egyetért a körzethatárral. 

Településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába 

járó tanköteles tanulók száma összesen: 40 fő. 

Monostorapáti „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskolába 31 fő, 

Nemesvámos Általános Iskolába 3 fő, Tapolcai 
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Általános Iskolába 2 fő, Nagyvázsony Általános 

Iskolába 4 tanuló jár. Nincs halmozottan 

hátrányos helyzetű tanuló. 

 Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

testületi határozatot küldje meg Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 

részére. 

 Felelős: Takács Lászlóné körjegyző  

 Határidő: 2012. november 30. 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a folyószámla hitellel kapcsolatos határozati 

javaslatot. 

Kérte a képviselőket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

 

 

102/2012. /XI. 28./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

      Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete 

      2013.  évre, éven belüli folyószámla hitelkeret         

     (likvidhitel) igénylését kéri számlavezető   

     pénzintézetétől, a Nagyvázsonyi Kinizsi Bank Zrt-től 

      A hitelkeret nagysága 6 millió Ft, azaz Hatmillió forint. 

       Az önkormányzat hitelszerződés biztosítékaként  

      felajánlja Kapolcs, Kossuth L. u. 90. szám alatt lévő 

      134. hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület  

      megnevezésű forgalomképes ingatlanát. Hozzájárul 

      ahhoz, hogy az ingatlanra a hitelkeret összegének erejéig 

      jelzálogjog bejegyzésére kerüljön a Nagyvázsonyi  

      Kinizsi Bank Zrt. javára. 

     Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt 

     a hitel igénylésének elindításáról, hogy 2013. január 2-án 

     a hitelkeret az Önkormányzat rendelkezésére állhasson. 

     Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

        Takács Lászlóné körjegyző  

 
     Határidő: 2012. december 28. 

Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselő-testülettel az adósság- 

konszolidációval kapcsolatos előterjesztést. Kérte, amennyiben egyetértenek az 

előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással jelezzék. 
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Képviselőtestület egyhangúlag, 4  igen szavazattal meghozta a következő 

 

 

103/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t  

 

      Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- 

      testülete részt kíván venni a  kormányzati  

      adósságkonszolidációban az  önkormányzatot 

      érintő – folyószámla-hitel (szerződésszám:  

      VFH01/001/12.) Hitelkeret: 6.000.000,- Ft  

      tekintetében. 

      Hitelszerződéseit a 73200017-10000324 számú 

      költségvetési számlát vezető Kinizsi Bank Rt. 

      Nagyvázsonyi fiók 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 

      82. pénzintézet, mint számlavezető bankjával 

      kötötte. 

 

      Felkéri a polgármestert, hogy pénzintézetének a 

      képviselőtestületi döntést az adósság  

      konszolidációban való részvételről küldje meg. 

 

      Határidő: Azonnal 

      Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette Nyári Mária kapolcsi lakos albérlet iránti 

kérelmét. A kapolcsi középső iskola hátsó technika termét szeretnék kibérelni, mivel az 

otthoni körülmények nem megfelelők gyermekei nevelése számára. Gyermekeit egyedül 

neveli.  

Orsós János képviselő: Nem javasolta. Kérdezte, hogy a rezsit miből fogja fizetni?  

Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, aki egyetért Nyári Mária kapolcsi 

lakos albérlet iránti kérelmével, kézfeltartással szavazzon. 

Képviselőtestület egyhangúlag,  4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  

104/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete Nyári Mária Kapolcs, József A. u. 25. 

szám alatti lakos albérlet iránti kérelmét nem 

támogatja, mivel az épület lakhatásra nem 

alkalmas. 

 Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy 

erről kérelmezőt tájékoztassa. 

 Felelős: Takács Lászlóné  

    körjegyző  

 Határidő: 2012. december 15.  
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Márvány Gyuláné polgármester: Ismertette a képviselőkkel a háziorvosi tevékenységről 

szóló együttműködésről szóló jogszabályt. Dönteni kell az új együttműködtetési 

megállapodásban a működtetésről. 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Ismertette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár levelét, 

melyben ismertetik, hogy változott a jogszabály, az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény. Új feladatellátási szerződéseket kell kötni 2013. január 1-től. A jogszabály ismerteti, 

melyik feladatoknak kell tartalmazniuk a megállapodást. Legfontosabb kérdés, hogy hogyan 

legyen a működtetés.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Kérdezte, ki fizeti, kinek a költsége? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, át kell dolgozni a megállapodást, mivel több, 

mint 10 éves, a gázfűtésen kívül mindent az önkormányzat fizet.  

 

Tóth Attila alpolgármester: Tervezetet kell készíteni a doktor úrnak, hogy véleményezze. 

Képviselőtestület a döntést elnapolta.  

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Nagy Kálmán ajkai lakos 

telekhatár-rendezési ügyével kapcsolatban.  

 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy több éve húzódik a telekhatár-rendezés ügye,  

készült egy megállapodás 2006-ban, de nem került átvezetésre a Földhivatalnál. 

Kísérletet tettünk dr. Kajtár György ügyvéddel, hogy az  új megállapodás aláírására sor 

kerüljön, de sajnos, az ügyvéd úr visszaadta az ügyet az ügyfél (Nagy Kálmán) miatt. Nagy 

Kálmán dr. Németh Ákos ügyvédet bízta meg az úthasználat rendezése ügyében. Az 

önkormányzatnak két lehetősége van: Visszaállítja az eredeti állapotot, vagy módosítja a 

Helyi Építési Szabályzatot, de, ha a telekalakítási vázrajzot valamelyik ügyfél nem írja alá, 

nem lehet az ingatlan-nyilvántartáson átvezetni. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Javasolta az eredeti állapotot kell visszaállítani. 

Képviselőtestület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi  

 

105/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t  

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete  az önkormányzat tulajdonát képező 323. 

hrsz-ú közút nyomvonalát az eredeti állapotnak 

megfelelően visszaállítja. 
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 Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, 

az út kitűzéséről, valamint az érintett 

ingatlantulajdonos értesítéséről gondoskodjon. 

 Határidő: 2013. január 31. 

 Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

 

Márvány Gyuláné polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a rendes, 

nyilvános képviselőtestületi ülést 17 óra 45 perckor bezárta.  

 

 

K. m. f. t. 

 

 Márvány Gyuláné      Takács Lászlóné 

   polgármester            körjegyző  

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

     Tóth Attila                  Orsós János 

               alpolgármester                                                                       képviselő  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 


