Önkormányzat Képviselő-testülete
8294 Kapolcs
Száma: 271-22/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án
(szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatáson.
Az ülés helye: Faluház Kapolcs
Jelen vannak: Márvány Gyuláné
Tóth Attila
Mohos Attila
Orsós János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szabó István

képviselő

Tanácskozási joggal jelen:
Takács Lászlóné
körjegyző
Bakler Zoltán Tapolcai Rendőrkap. Közrendvéd. és Közlek. Oszt. Vez. Rendőr
fhd.
Székhelyné Lájer Erzsébet jkv. vezető
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Attila alpolgármester
Orsós János képviselő

Lakosság részéről megjelent: 28 fő
Jegyzőkönyvvezető: Czippné Miklós Andrea

Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés továbbra is határozatképes, hisz az 5 képviselőből 4 képviselő
jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv-hitelesítők Tóth Attila és Orsós János
képviselő urak lesznek.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el, valamint javasolta,
hogy első napirendi pontként a harmadik napirendi pontot tárgyalják meg.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
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N a p i r e n d e t : 1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról, a
2013. évi költségvetési koncepcióról
Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester
2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Mohos Attila
falugondnok
3./ Tájékoztató a köz-, közlekedés biztonsággal, bűnügyi helyzettel
kapcsolatos problémákról
Előadó: Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa

1. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője
megkereste és lehetőséget kért arra, hogy a közbiztonság helyzetéről tájékoztató jelleggel
falufórumot tarthassanak.
Felkérte Bakler Zoltán rendőr főhadnagyot, tájékoztassa a jelenlévőket a települést érintő
közbiztonsági helyzetről.
Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy
Belügyminiszter Úr meghatározta, hogy az ország valamennyi településén minden fél évben
tájékoztatni kell a lakosságot, a rendőrséget, közbiztonságot, közlekedésbiztonságot,
bűnmegelőzést és egyéb hatósági kérdéseket érintő témáról. A tájékoztatásról jegyzőkönyvet
kell felvenni. A Tapolcai Rendőrkapitánysághoz 55 település tartozik, ezért nagyon nehéz lesz
mindenhova eljutni félévente egyszer.
Részletesen beszámolt a település közbiztonsági helyzetéről.
Megköszönte Korponai László Polgárőr Egyesület Vezetőjének és a polgárőröknek áldozatos
munkáját, amely példaértékű nemcsak Veszprém megyében, hanem országosan is. A
statisztika szerint Kapolcs község ahhoz képest, hogy létszámilag nem egy kis település,
2011. évben 10 bűncselekményt követtek el, idei évben pedig 9. Összehasonlítva más
településekkel, jóval kisebb a bűncselekmények száma. A „Művészetek Völgye” ideje alatt
követik el a bűncselekmények nagy hányadát. Azonban ezek sem erőszakos
bűncselekmények, általában garázda jellegűek, vagy lopások. Április 15-től Jogszabályváltozás is történt, most már nem 20.000,- Ft, hanem 50.000,- Ft az az értékhatár, amely
bűncselekménynek számít.
Közlekedési helyzettel kapcsolatban elmondta, a 7301. számú főúton nagy a forgalom, de
szerencsére a belterületen nincsenek balesetek, ez valószínűleg, a 40-es korlátozó táblának
köszönhető. Sok a vadelütés.
A bűncselekmények már sorozatjellegűek, sajnos, az emberek már annyira elszegényedtek,
hogy a bűncselekményeket azért követik el, hogy egyáltalán meg tudjanak élni.
Természetesen ez nem kibúvó a büntethetőségük alól. Megszaporodtak a tüzifa és a
fémlopások, valamint a kerékpár, motorkerékpár-lopások. Jellemző, hogy hétvégén ellopják a
kerékpárt, és külföldön eladják, mint lomis árut. Tapolcán már elindult egy program, hogy a
kerékpárokat nyilvántartásba vesszük.
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Karácsony előtti vásárlásokkal kapcsolatban hívta fel a figyelmet a PIN-kód biztonságos
tárolására, figyeljenek az emberek arra, ki áll mögöttük. Idős emberek ne engedjenek be
idegen embert a házba, gyakori, hogy bűnözők E-ON munkatársnak adják ki magukat, úgy
kéretőznek be a házba. A trükkös elkövetők száma egyre több lesz, jobban oda kell figyelni.
Hideg időjárással kapcsolatban elmondta, vannak emberek, akiknek nincsen tüzifájuk, nem
tudnak elmenni a boltba. Kérte, jobban figyeljenek az idős, egyedül élőkre.
KRESZ módosulásával kapcsolatban elmondta, figyeljenek oda a kötelező tartozékokra.
Kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban elmondta, 5 halálos baleset történt ebben az évben.
Figyeljenek oda a műszaki érvényességre, de a forgalmi engedélyt nem veszik el azonnal.
Járművet ittasan nem szabad vezetni. Gyorshajtással kapcsolatban elmondta, 30-től 300 ezer
forintig sújtható bírsággal az elkövető.
Kérte a község lakosságát, amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel
van, szívesen válaszol.
Márton Ferenc lakosság részéről: Elmondta, háromszor hívták be tanúként Veszprémbe
bíróságra, aztán mindig időpontot változtattak, mert az elkövető nem jelent meg. Őneki
viszont nem akartak már útiköltséget sem fizetni. Ha ő nem ment volna el, akkor őt
megbüntették volna. Így akkor szívesen megy el az ember tanúként valakinek?
Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: Elmondta, természetesen nem, de ez már nem a
rendőrség, hanem a bíróság területe volt.
Tobak Gyula lakosság részéről: Elmondta, a falu átmeneti forgalma elég nagy, sok a
gyorshajtás, mégsincs kint rendőr soha.
Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: Elmondta, Kapolcs községben ma is és tegnap is kint volt
a rendőrautó sebességet mérni.
Egy hónapra előre tervezik, mikor hova mennek. Körülbelül mindenkinek elérhető, mikor, hol
van a sebességmérő műszer, mert fent van az Interneten. Száz métert tudunk bemérni, a
gyorshajtókat, amint bemérik, 5 perc alatt fent van a jelzés a Vas megyei
Rendőrkapitányságon. Egy műszerük van 55 településre.
Nagy Lajos lakosság részéről: Elmondta, főút mellett laknak, a kamionok nagyon gyorsan
mennek. Megoldás lenne egy sebességmérő digitális tábla elhelyezése, amely korlátozná,
hogy az autók gyorsan menjenek. Tudja, hogy sokba kerül, de segíteni kellene ezt a dolgot.
Javasolta, a Faluház környékén elhelyezni mérőtáblát. Kérdése, hogy mi az, amit a rendőrség
számon kér egy ellenőrzés során, konkrétan őt az égőkészlet érdekli.
Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: A járművezetőnek elindulás előtt kötelessége ellenőrizni.
Varga Szilvia lakosság részéről: Elmondta, Xenon-készlettel közlekednek, emiatt
megbüntették, de azért rakatták bele, mert nem volt nekik rendes a világítás, de, ha ő
gyerekkel közlekedik, akkor szereti, ha rendesen lát.
Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: Volt rá példa, hogy hasonló eset miatt elvették a
forgalmit, mivel engedély nélküli átalakítás történt az autóban. A Xenon-ra is ez vonatkozik,
hogy teljesen szervízben beépíttetni, mert akkor szabályos.
Mohos Attila lakosság részéről: Kérdezte, hogy mikor cserélik le a sebességmérő műszert,
olyanra, amely esetleg 600 m-ről is bemér?
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Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: A cseréje mikor várható, nem tudja, de a megyében van
olyan műszer, amely 1000 m-t is mér.
Korponai László lakosság részéről: Visszatérve a helyi problémákra, jelezte, hogy a fiatal
kismotorosok viselkedése a településen kívánnivalót hagy maga után. Kisgyermekes szülők
sokszor panaszkodnak, hogy helyi fiatalok nagy sebességgel közlekednek a falu utcáin. Két
dolgot lehetne tenni, egyik, megfogni őket, másik, vannak szüleik, akiknek szólni kellene,
mert a kisgyermekes szülők joggal panaszkodnak.
A Polgárőrség igyekszik tenni a település közbiztonságáért. A sebességmérő ügyében kérni
fogom, hogy jussunk hozzá.
Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: Elmondta, hogy nagyon fontos a családi háttér. Nem
biztos, hogy a rendőrség itt tud segíteni.
A szülői felelősséggel kapcsolatban elmondta, hogy fiatalok körében gyakori a kábítószerfogyasztás.
Varga Csaba lakosság részéről: Kérdezte, mit tanácsol a rendőr főhadnagy arra az esetre, ha
fixen tudomásuk van olyan gépjárművezetőről, aki a kocsmából közvetlenül gépjárműbe ül és
vezet.
Bakler Zoltán rendőr főhadnagy: Elmondta, amennyiben ilyet észlelnek, őt hívják,
megteszi a szükséges intézkedést. Megköszönte a lakosságnak a megjelenést.
Márvány Gyuláné polgármester: Megköszönte rendőr főhadnagynak a tájékoztatást. Ő
maga is problémának tartja az átmenő forgalmat, fontos lenne a sebességmérő eszköz.
Megköszönte a Polgárőrség munkáját, ami miatt számottevően kevesebb a községben a
bűncselekmény. Hangsúlyozza, hogy a polgárőrök szabadidejüket áldozták fel a járőrözésre
annak érdekében, hogy a faluban rend és nyugalom legyen.

2. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: A mellékelt beszámoló szerint tájékoztatta a
közmeghallgatáson megjelenteket az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról,
valamint a 2013. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban.
(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Felkérte Mohos Attila falugondnokot, hogy a
Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységével kapcsolatos beszámolóját tegye meg.
Mohos Attila falugondnok: Elmondta, hogy a falugondnoknak évente kell beszámolót
tartania a képviselő-testület felé, melyet a mai képviselő-testületi ülésen megtett. 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 áprilisban a
garanciája. A garanciális időszakban a Porsche-szervizbe lett vive, ezután viszont Tapolcán
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fogják szervizelni a falugondnoki autót, ahol teljes körű javításokat tudnak végezni jóval
olcsóbban. Elmondta, szűrőgarnitúrák, olaj-, fékbetétek lettek vásárolva. Két szervizre való
anyag megvan. Falugondnoki tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy 99%-an
betegszállítás teszi ki a fő tevékenységet, háziorvoshoz, vérvételre, szakrendelésre,
kezelésekre, utógondozásra, rehabilitációra való betegszállítást végez. Véleménye szerint ez
nagy segítség a lakosságnak. Kérte, amennyiben van rá mód, az óvodát próbáljuk meg
fenntartani a községben, mert ha a gyerekeket más faluba kell szállítani, akkor ez a
betegszállításban fog valahol hátrányként jelentkezni. Az egyéb, fennmaradó időben az
idősekkel való foglalkozás teszi ki munkaidejét, valamint a település rendezésével
foglalkozik, ilyen a fűnyírás, ebédhordás, kisebb-nagyobb javítások elvégzése.
Tobak Gyula lakosság részéről: Elmondta, sokan vannak a faluban idősebbek, akik
szeretnének elmenni nagyobb bevásárlásra a városba. Kérdezte, lehetséges lenne-e havonta
egyszer kitűzni egy időpontot, amikor a falugondnoki autóbusz bevinné az idős embereket
egy vásárlásra?
Kondor László lakosság részéről: Elmondta, hogy ez a dolog működik máshol is, hiszen
sokszor látja a Tesco-nál más községek falugondnoki autóit. Ki kell tűzni az időpontot
konkrét dátummal, amikor az idősek el tudnának menni a falugondnoki autóval.
Mohos Attila falugondnok: Elmondta, erre már tettek egy próbálkozást, amennyiben ilyen
igény merül fel, a dolognak nincs akadálya.
Nagy Lajos lakosság részéről: Elmondta, hogy a község internetellátása gyenge, rendkívül
lassú, nem lehet dolgozni vele. Hiába levelezünk a szolgáltató céggel, nincs javulás. Javasolta,
több levelet írjon az önkormányzat a hibák kiküszöbölése miatt.
Szemétszállítással kapcsolatban elmondta, nem nyugszanak a kedélyek az egész megyében a
Remondis Kft. borzasztóan viselkedik az emberekkel, akiknek ő szolgáltat. Azokkal szemben
sincs tolerancia, akik fizetni akarnak. Még mindig csak a pénzbehajtás van. A Remondis Kft.
úgy viselkedik, mintha nem is szolgáltató lenne. Javasolta, térjenek át a digitális mérőre, hogy
mindenki annyit fizessen a szemétszállítás után, amennyit használ. Van már a megyében
másik cég is, aki ezt a módszert használja.
Tapolcai kórház ügyével kapcsolatban elmondta, hogy a vidéki embereknek Ajkára és
Veszprémbe a kórházba eljutni nem egyszerű dolog lesz. Amit hiányolt, hogy a tiltakozó
felhívásban nem lehetett hallani a tapolcai járás önkormányzatainak hangját, holott ez a
tapolcai járás érdeke lett volna. A kórház megszűnése nagyon komoly vesztesége ennek a
körzetnek.
Márton Ferenc lakosság részéről: Elmondta, a templom melletti fából le kell vágni részeket.
Nem kell kivágni, csak kicsit megfaragni, mert a közterületre sok falevél hullik le. Ott a
központ, az elágazás, a buszmegálló.
Dr. Vásárhelyi Judit lakosság részéről: Elmondta, ennek az évnek a kezdetén volt egy 6
alkalmas népfőiskolai sorozat itt, Kapolcson. Megpróbáltak olyan dolgokat összeszedni
közösen, amik hozzájárultak a helyi értékek megőrzéséhez, problémák kiküszöbölésével,
erőforrások kigazdálkodásával. Előadásokkal kezdődött utána közösen dolgoztak a
problémamegoldáson. Képviselő-testületből is voltak, polgármester asszony is megtisztelte
ezeket az összejöveteleket. Nem a szórakozásért, hanem a köz-ért végeztük, az volt az
értelme, hogy a konklúziót a képviselő-testületnek felajánljuk. Több javaslatuk is volt,
földhasználat, iskolakert ügye, erdővagyon, állattartás (népszerűsítsék a háztáji állattartást),
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csapadékvíz, tájvédelem, helyi közösség ápolása, a bebírókkal való erősebb kapcsolattartás,
Alapvető kérdése, hogy képviselőtestületi ülésen tárgyaltak-e róla, napirendre tűzték
bármelyik kérdésüket is?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, mihelyst megkapják ezeket a témaköröket,
fogunk róla beszélni, egyébként a képviselőtestület még nem tárgyalta, de semmi akadálya.
Dr. Vásárhelyi Judit lakosság részéről: A témákat már e-mailben átküldtük, mely meg is
érkezett.
Varga Csaba lakosság részéről: Elmondta, hogy a hídnál combvastagságú letört fák vannak,
számtalanszor jelezte, ezidáig semmiféle intézkedés nem történt ezzel kapcsolatban.
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, hogy a fűzfa egyik tulajdonsága, hogy
lepotyog, minden fát nem tudunk kivágni, de a jelzett fa meg lett nyesve. Darus autóval meg
próbálják elintézni, másképp nem lehet.
Elmondta, hogy a tapolcai kórház megszűnése ellen a kapolcsi önkormányzat is tiltakozott, de
sajnos, nem lesz változás.
Remondis Kft-nél érdeklődtünk, de a chipes megoldás sajnos nem megfelelő. Petíciót
nyújtottunk be, hogy vizsgálják felül a szemétszállítási díjat.
Internet szolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy már jelezték az illetékesek felé a
nagyobb sávszélesség iránti kérelmet, tervbe van véve, hogy fejlesztik majd, de, hogy mikor,
azt még nem tudjuk.
Korponai László lakosság részéről: Elmondta, sokan tapasztalhatták, hogy a gyerekek
nyakig sárosan mennek haza az óvodából. Nem azért, mert a gyerek rossz, hanem azért, mert
az udvar olyan. Javasolta az alsó iskola kertjét játszóhelynek. 50 méter hálót kellene venni a
bekerítése.
Gáli Gyula lakosság részéről: Elmondta, hogy a Tobánhoz vezető járda elég problémás,
nagy a sár.
Horváth László lakosság részéről: Kutyák ügyében szeretne szólni. Félti az unokáját
kiengedni, mivel a sok kutya szabadon járkál, sokat kell utánuk takarítani.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, kutyák ügyében rengeteg felszólítást küldtek ki. A
körjegyzőségen lehet jelezni, ha az ebtartás szabályait megszegik, szabálysértési eljárást
kezdeményeznek.
Márvány Gyuláné polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
közmeghallgatást 19 óra 30 perckor bezárta.
K. m. f. t.
Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Tóth Attila
alpolgármester

Orsós János
képviselő

