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Készült: Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete által  2013. február 13-án 

               (szerdán)  15,40  órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Jelen vannak:  Márvány Gyuláné                polgármester  

                          Orsós János        alpolgármester  

                          Mohos Attila                képviselő 

               Orsós János        képviselő 

               Szabó István      képviselő 

                          Tóth Attila        képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívott: 
 

               Takács Lászlóné     jegyző  

    Molnár Lászlóné                     pénzügyi főelőadó 

     

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

   
                          Szabó István                képviselő  

     Tóth Attila     alpolgármester                     

 

Jegyzőkönyv vezető: 

 

      Takács Lászlóné  

 

Márvány Gyuláné  polgármester üdvözölte  a képviselőket, a jegyzőt.  Jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz  mind az 5    képviselő jelen van, az ülést 

megnyitotta. Bejelentette, hogy az SZMSZ. alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Szabó István  

képviselő és Tóth Attila képviselő, jegyzőkönyvvezető Takács Lászlóné körjegyző. Javasolta 

elfogadni a napirendet.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d :  1./Leader pályázat lemondásáról szóló határozat visszavonása. 

                 

                                  Előadó:  Márvány Gyuláné  

                  polgármester    

 

       2./ „A Völgy”TDM. szervezethez való csatlakozás. 

 

                                 Előadó:  Márvány Gyuláné  
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                  polgármester   

 

1./ N a p i r e n d :  

Márvány Gyuláné    polgármester :  Megbeszélték a testületi tagokkal, hogy a korábbi 

határozatukat visszavonják, beadják a pályázatot. Megegyeztek a Tanai Erikával, hogy Ő 

megelőlegezi a pályázat kifizetéséig azt az összeget, amibe a pályázat  kerül , májusig lehet 

benyújtani az egész pályázatra az elszámolást.  

 

Mohos Attila képviselő :  A pályázat  az alapítványok keresztül bonyolódik? 

 

Takács Lászlóné jegyző: Elmondta, hogy  sem Ő sem pedig a pénzügyes kolléganő nem 

vállal felelősséget ezért, a kifizetésért, azért  ha  csődbe jut az önkormányzat. A költségvetés 

tárgyalásakor látták a képviselők, milyen az önkormányzat anyagi helyzete. Tájékoztatta Tóth 

Attila képviselők, hogy ez nem eljárási  mód, ahogy az ügyet intézte, az SZMSZ. alapján  

jogában áll  még egy képviselővel együtt kezdeményezni a napirend újra tárgyalását, és nem  

a leveleket körbe küldeni, és az emberektől pénzt kérni. Ez nem törvényes, hogy az emberek 

ide pénzt fizetnek be. Pénzügyes kolléganő is elmondta, hogy nem az 500 e ft. kifizetése a 

probléma, hanem az, hogy a pályázat utólagos finanszírozású. Megnézte a pályázatot nem 

akarja minősíteni, nem hiszi, hogy Kapolcs Önkormányzatnak arra van szüksége, hogy négy-

ötszázezer  forintos ülőgarnitúrát vegyenek, amikor az önkormányzati dolgozók munkaidejét 

lecsökkentették mivel nincs pénz. Elhiszi, hogy van olyan amire szükség  van, például 

hangosító, de nem ez a legfontosabb.  Ezzel a döntéssel nagyon nehéz helyzetbe hozzák az 

önkormányzatot,az összeget  megelőlegezik, de nem lehet tudni mikor jön vissza a pénz, 

minden féle képen problémák lesznek. Nincs bent a költségvetésben az óvoda megszűnése 

során felmerülő végkielégítés költsége, a kistérségi feladatellátás költsége, a költségvetésbe 

több millió forint hiányzik a költségvetésből. Tudja, hogy az embereket meg lehet győzni 

bizonyos dolgokról, de nem látják a hátterét, hogy áll az önkormányzat.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy  két pályázatról van  határozat, az egyik 

a  piacos pályázat 1717 e ft aminek a z elszámolása most történik, most utalt el közel 900 e 

ft.-ot,   jön a következő pályázat 1800  e ft,   a két pályázat  közel 4000 e ft . Öt millió forint a 

működési hitelkeret, ha ezt elindítják finanszírozási gondok lesznek, most is azt mondja, hogy 

ez a költségvetés ezt  a két pályázatot nem bírja el,a testületi ülésen is azt monda, hogy  vagy 

az egyik, vagy a másik . Nem tudja vállalni felelősséget. 

 

Tóth Attila képviselő elmondta, hogy nem  képviselőként írta  a levelet ,  ehhez joga  van,  

mint  állampolgárnak, ezt visszautasítja. Képviselő-testületi üléseket  össze lehet hívni, és 

lehet dolgokról beszélgetni, de az  utolsó pillanatban tudták meg, hogy ezt a pályázatot vissza 

akarják vonni. Ez a pályázat nem az idei költségvetést terhelte volna, hanem a  tavalyit, ez 

tavaly  megnyert pályázat volt,   az  a pénz, amit az egylet befizetett januárban  az egymillió 

forint  ez egy tavalyi pénzt, ezt betervezték  az idei költségvetésbe, miért is ? Ez egy tavalyi 

pénz volt, nem szerepelhetett volna az idei költségvetésbe. Igaz, hogy egy kanapéra nincs 

feltétlen szüksége a falunak, de pályázat erre volt,  és nem másra volt, ha óvoda fenntartásra 

volna pályázat az is nagyon fontos lenne.  

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy tegnap volt a falufórum, legalább  40-en 

vettek részt,  ahol  mindeni pártolta ezt a dolgot, pont az a középkorosztály akinek nincs 

lehetősége, hogy eltöltse  a szabadidejét úgy beszéltük meg, hogy az Erika meg tudja 

előlegezni a pályázat teljes költségét.  
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 Tóth Attila képviselő: Nem érti az ÁFA-n kívül mi terheli az önkormányzatot?  ez 480 e ft,  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó:  amit ma elutalt   900 e ft.  az első  piacos pályázatra. 

 

Tóth Attila képviselő: az egy másik pályázat, mi erről a pályázatról beszélünk. 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó:  az már terheli a költségvetést, ugyanis a késedelmi 

kamat nem kevés a banknál, mi a két pályázatot a működési hitelből finanszírozzuk . 

 

Tóth Attila képviselő: miért finanszírozzuk működési hitelből, azt nem az Erika 

finanszírozza? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: ezt is az Erika finanszírozta egy fél évig,  de 

benyújtotta a számlát, amelyet ki kellett fizetni működési hitelből, a kamat keményen ketyeg.  

 

Tóth Attila képviselő: Nem abból fizetjük, hogy átutalja az összeget  aki finanszírozza a 

pályázatot? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Nem utalja át mert utólagos  finanszírozású, 

benyújtjuk az elszámolást,  majd fél év múlva megkapjuk a támogatást.  

 

Takács Lászlóné jegyző : Az a probléma, hogy utólagos finanszírozású a pályázat  nem lehet 

tudni, mikor jön vissza a pénz, mert ha előre leadják a pénzt , vagy bizonyos százalékát akkor 

el lehet indítani a pályázatot de semmit nem adtak le.  

 

Tóth Attila képviselő: milyen pályázat az ahol előre leadják a pénzt? 

 

Takács Lászlóné jegyző: Például a BM. pályázat, amit most az óvoda felújítására 

benyújtottak, előre leküldték a támogatást. 

 

Orsós János alpolgármester: milyen összegű a működési hitel kamata? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: 12 %, ehhez jön még a kezelési költség, rendelkezésre 

állási díj.  

 

Tóth Attila képviselő: van-e annak akadálya, hogy magánszemélyek az önkormányzat 

számlájára pénzt  fizessenek be? És azt az önkormányzat felhasználja? Magánszemély 

támogathatja az önkormányzatot? Mert ha nem, akkor az alapítványra kellene befizetni. 

 

Takács Lászlóné jegyző : Véleménye szerint szerencsésebb lett volna ha  a Kapolcs 

Jövőjéért  Alapítványhoz befizetni, hisz  aki befizet a befizetett összeg 30 %-át  vissza tudná  

igényelni.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: A pályázatban partnerséget  kellet megjelölni, meg 

kell nézni kit jelöltek meg a támogatói nyilatkozatban, pénzügyileg kik támogatják a 

pályázatot, oda kellene ezt a pénzt átirányítani.  

 

Takács Lászlóné jegyző: le kellett volna ülni, meg kellett volna beszélni,  hova fizessék be a 

támogatást a magánszemélyek, az alapítványhoz, vagy milyen szervezeten keresztül 
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bonyolódjon az egész. Tanai Erika banki szolgáltatást nem végezhet. Az önkormányzat 

magánszemélytől nem vehet igénybe kölcsönt.  

 

Tóth Attila képviselő: holnap után van a határideje a vásárlásnak, február 15-ig vásárolni 

kell.  

 

Mohos Attila képviselő: májusig ki lesz futtatva a pályázat, megfordul a pénz, akkor nem 

érti, miért lesz kamata, ha az Erika megfinanszírozza? Ő addig vár, amíg az önkormányzat ki 

nem tudja fizetni. Ha az alapítványhoz befizetnek a kuratórium döntése alapján az 

önkormányzat felhasználja, akkor nem kell rá működési hitel, nem lesz kamat. 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: ha az önkormányzatnak adja ezt a pénzt, 

kölcsönszerződés alapján kölcsön adja  akkor nem. 

 

Takács Lászlóné jegyző: az alapítvány tud róla, hogy meghatározott célra befizetések 

történnek?  Ott van az a  3,2 millió forintos pénzt amit kölcsön adott az orvosi rendelő 

felújítására, és visszavárják. Ha nem lett megbeszélve, akkor a kuratórium nem dönt úgy, 

hogy amit befizettek  továbbutalja. Vita van még a kölcsönadott pénzről is. Kuratóriumnak 

kell dönteni az összeg felhasználásáról.  

 

Tóth Attila képviselő elmondta, hogy az Erika nem az alapítványnak ad kölcsönt, hanem az 

önkormányzatnak.  

 

Takács Lászlóné jegyző: azt mondtátok az alapítványhoz utalják a pénzt. Tanai Erika banki 

szolgáltatást nem végezhet. Az önkormányzat magánszemélytől nem vehet igénybe kölcsönt.  

 

Tóth Attila képviselő: önkormányzat számlájára nem utal az Erika pénzt, hanem 

megvásárolja az eszközöket, és addig vár amíg meg nem érkezik a támogatás.  

 

Mohos Attila képviselő: Erika megvásárolja az eszközöket, és vár a pénzére, nem tudja, 

hogy mi a haszna de azt felajánlotta. 

 

Takács Lászlóné jegyző: Az, hogy ott van a piac pályázat amit az Erika bonyolít. Nem tudja 

miért van szükség 15.000 db. papírszalvétára , most utalta el a Marika a számlát, melyre volt 

testületi döntés.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: ebben van a kékabroszosok támogatása is.   

 

Tóth Attila képviselő:  itt egy fillér működési hitelt nem kell ezekre a dolgokra felenni. Az 

ÁFA-t kell kifizetni, ÁFA-val kevesebbet fognak utalni, és ÁFA-val növelt összeget kell az 

Erikának kifizetni, az ÁFA. összejön,  az Erika a  működési hitelünk, kamatot nem kér érte.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: amikor az önkormányzatnak ki kell fizetni a számlát, 

akkor beteszi a számlánkra a pénzt, mi abból kifizetjük a számlát, Ő lebonyolító közbejáró 

szerv, mi abból kifizetjük a számlát, az Ő pénze áll bent. 

 

Mohos Attila képviselő: azért mondta, hogy működési hitelre nincs szükség, mivel azt az 

Erika meghitelezi.  
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Orsós János alpolgármester: Erika kamatot nem kér, de májusig be kell nyújtani az 

elszámolást, mivel szeptemberben kell neki a pénz.   

 

Takács Lászlóné jegyző: Négy hónap alatt nem valószínű, hogy visszajön a pénz, mivel az a 

tapasztalat, hogy hosszabb időt vesz igénybe a kiutalás.  

 

Tóth Attila képviselő: Erika nem először csinálja ezt. 

 

Mohos Attila képviselő:  akik az önkormányzat számlájára befizettek meghatározott céllal, 

azt az önkormányzat szabadon felhasználhatja-e, arra amire befizették,  mert akkor az 

alapítvány sem kell hozzá. Mi saját pénzből nem tudjuk megfinanszírozni.  

 

Takács Lászlóné jegyző: Érkeztek befizetések, amelyen meghatározták a célt, dönthet úgy az 

állampolgár, hogy  támogat valamit. Nem kell akkor az alapítvány.  

 

Szabó István képviselő: annyit mondott az Erika, hogy szeptemberig tud várni.  

 

Márvány Gyuláné polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a előző 

testületi ülésen hozott 14/2013.(II.8.)Ökt.sz. határozatukat visszavonják, és a pályázatot 

megvalósítsák kézfeltartással jelezzék. 

 

Képviselő-testülete 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi:  

 

 

22/2013.(II.13.)Ökt.sz.            h a t á r o z a t o t  

 

        Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete  

        14/2013.(II.8.)Ökt.sz. határozatát visszavonja. 

        A Balaton-felvidéki LEADER Helyi  Akciócsoport Közösségi  

                                                   Terek fejlesztése tárgyában „Közösségi tér eszközfejlesztése  

                                                   Kapolcson” címmel benyújtott pályázatot megvalósítja. 

 

        Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az  

                                                   eszközök beszerzéséről szponzori támogatásokból, és Tanai 

                                                   Erika által biztosítandó kölcsönből gondoskodjon. 

 

        Felelős: Márvány Gyuláné  

               polgármester  

 

         Határidő: 2013. február 15. és folyamatos 

 

2./ N a p i r e n d  :  

 

Márvány Gyuláné  polgármester javasolta  Völgy TDM-hez való csatlakozás, ami 50.000.-

ft. évi tagdíjjal jár. Előző testületi ülésen nem  csatlakoztak az egyesülethez, javasolja, hogy 

alapítóként vegyenek részt a munkába.  

 

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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23/2013.(II.13.)Ökt.sz.                 h a  t á r o z a t o t  

 

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete  

támogatja a  „A Völgy” TDM Turisztikai Egyesület 

létrehozását,  és alapító tagként  csatlakozik az 

egyesülethez.   

       Képviselő-testület  50.000.-ft/év tagdíjat költségvetéséből  

       biztosítja. 

Képviselő-testület utasítja a  jegyzőt , hogy a határozatot   

küldje meg az egyesület elnökének 

Felelős: Takács Lászlóné  

                jegyző 

Határidő: 2013. február 28.  

 

Márvány Gyuláné polgármester az ülést 16,15 órakor bezárta. 

 

 

                                                                  k.m.f.t. 

 

 

   Márvány Gyuláné    Takács Lászlóné 

       polgármester       körjegyző  

 

 

 

 

 

     Szabó István     Tóth Attila  

     jkv.hitelesítő              jkv.hitelesítő 

 

 


