
Kapolcs községek Önkormányzata Képviselő-testülete 

8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Szám: 118-4/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 27-én  

               (szerdán) 17.30 órai   kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről 

                 

Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Kapolcs, Kossuth u.62. 

 

Jelen vannak:  

  Márvány Gyuláné  polgármester 

  Orsós János   alpolgármester 

                       Mohos Attila   képviselő 

  Szabó István   képviselő 

  Tóth Attila   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

   

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

  Mohos Attila   képviselő 

  Orsós János   képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Szaller Zoltánné  főelőadó 

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő 

 

Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a 

megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. Kérte a képviselőket, 

hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mohos Attila és Orsós János képviselőket javasolta. 

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül egyhangúlag 5 

igen szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

N A P I R E N D E T: 1./  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi   

                                           közszolgáltatásokról,      valamint a szervezett köztisztasági  

                                           közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2009. (XII .21.)  

                                           Önkormányzati rendelet módosítása 

 

        Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 

  2./  Vegyes, aktuális ügyek 

 

        Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 
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1./ Napirend 

 

Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy a szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos 

rendelet módosítása ezért szükséges, mert a közszolgáltatási díj mértékét törvény szabályozza, 

ezért az önkormányzat rendelet díjra vonatkozó rendelkezéseit  hatályon kívül kell helyezni. 

Javasolta az előterjesztés szerint rendelet elfogadását. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

megalkotta az alábbi:  

 

2/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, 

valamint a szervezett köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

28/2009. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2./ Napirend 

 

a, kapolcsi katolikus karitász támogatása 

Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a karitász kapolcsi vezetője kérte, hogy az önkormányzat 

támogassa őket. Ezzel az a probléma, hogy a kapolcsi szervezett, nem bejegyzett. Az elmúlt 

évben kaptak önkormányzati támogatást, amit az adományok szállításával kapcsolatos fuvar 

költségére fordítottak. Azt javasolta, hogy a veszprémi bejegyzett egyesületet kellene 

támogatni, akik tovább adják a pénzt a kapolcsi szervezetnek.  

 

Orsós János alpolgármester: nem érti, hogyan van ez? 

 

Takács Lászlóné jegyző: a kapolcsi szervezet hivatalosan nem bejegyzett, bankszámlával 

nem rendelkeznek, az önkormányzat csak hivatalosan bejelentett szervezetet támogathat.  

 

Mohos Attila képviselő: ha jól emlékszik, tavaly az önkormányzat 30 ezer forinttal támogatta 

a szervezetet. Véleménye szerint, abban az esetben, ha valamilyen adományt kell szállítani, 

akkor itt a falugondnoki autó, ha tud, akkor ebben szívesen segít. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a szervezet működésével kapcsolatosan megjegyezte, 

hogy nem csak kapolcsi lakosokat támogat a karitász, hanem a környező településekről is 

jönnek emberek, akik részesülnek az adományokból.  

 

Mohos Attila képviselő: ha valamilyen konkrét dolog szállítása miatt keresik meg az 

önkormányzatot, akkor tudunk segíteni 

 

Márvány Gyuláné polgármester: most bútor szállításáról van szó 
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Orsós János alpolgármester: bízzanak meg egy fuvarozót a szállítással, aki számlaképes, és 

akkor az önkormányzat ki tudná fizetni a szállítási költségét, ez lenne a támogatás. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a számlaképes fuvarozó esetén a szállítási költség sokkal 

magasabb lenne, ezért ez a megoldás nem jó. 

 

Tóth Attila képviselő: a támogatásban részesülő civil szervezeteknek és egyesületeknek az 

önkormányzati támogatással el kell számolni. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a tavalyi évben kapott támogatást szállításra fordították, erről 

benzin számlát nyújtottak be.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: 10 ezer Ft támogatást javasolt és még az önkormányzat a 

falugondnoki autóval szükség esetén szállítást is vállal 

 

Tóth Attila képviselő: véleménye szerint konkrét kérés –pl. szállítás- esetén forduljon a 

szervezet az önkormányzathoz, és akkor tud segíteni nekik 

 

Orsós János alpolgármester: 20 ezer Ft támogatást javasolt 

 

Mohos Attila képviselő: 10 ezer Ft támogatást javasolt 

 

Márvány Gyuláné polgármester: szerint, ha csak kapolcsiak kapnának azokból az 

adományokból, amit a karitász ki szokott osztani, akkor az önkormányzati támogatás 

elsősorban a kapolcsi embereket érintené, de így közvetve a környező falvak lakosságát is 

támogatja a kapolcsi önkormányzat, ez nem jelenti azt, hogy ők nem rászorulók. 

Javasolta, hogy a bejegyzett veszprémi szervezet részére utaljon át az önkormányzat 10 ezer 

Ft támogatást, ezen felül még vállalja az önkormányzat, hogy a szállításba is segít. 

 

Szabó István képviselő: szerint a karitásznak javasolt támogatási összeg alacsony, pedig a 

szervezet fontos a falu lakosság számára 

 

Márvány Gyuláné polgármester: milyen összeget tartana elfogadhatónak? 

 

Szabó István képviselő: a javasolt 10 ezer Ft-nak legalább a kétszeresét, vagy azt az 

összeget, –30 ezer Ft- amit a tavalyi évben kaptak. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: még egyszer adhatnak be az idén kérelmet, lehet, hogy 

még tudja majd az önkormányzat támogatni a szervezetet. 

 

Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat  nélkül meghozta az alábbi: 

 

24/2013. (II. 27.) Ökt. számú határozatot  

  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Katolikus 

Karitász Veszprém Megyei Szervezetét –8200. Veszprém, Vár u. 

25.-10 ezer Ft, azaz Tízezer forint összegű támogatásban részesíti, 

mely a kapolcsi szervezet javára használható fel. Az anyagi 
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támogatáson felül vállalja még, hogy a falugondnoki autóval 

megvalósítható szállításban közreműködik. 

Az anyagi támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésében 

biztosított. 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

    Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2013. március 15. 

 

b) Family Frost Kft. mozgóárus közterület használati díja 

Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen szó volt a faluban 

mozgóárusítást végzők közterület használati díjának beszedéséről. Minden árusnak a 

kérelmeket elküldték. Eddig csak a Family Frost Kft-től érkezett vissza a kérelem, ők heti egy 

alkalommal árusítanak. A 3/2008.(VII.25.) önkormányzati rendelet 1 melléklete alapján a 

közterület használati díj  1000,-Ft/nap.  2013. január 5-től december 20-ig 50 alkalom 50 ezer 

forint bevételt jelent  a településnek.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: a jegyző asszony javaslata alapján az alkalmankénti 1000,-

Ft összeget elfogadásra javasolta. 

 

Más javaslat nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi: 

 

25/2013. (II. 27.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs  község Önkormányzata  a közterület-használatról és a 

közterületek rendjéről szóló 3/2008.(VII.25.) önkormányzati 

rendelet alapján engedélyezi, hogy a Family Frost Kft. 2040. 

Budaőrs, Budapesti út 62-64.sz. sz. alatti jogi személy az 

önkormányzat közterületeit igénybe vegye  mozgóbolti árusítás 

céljából,  2013. január 5-től 2013. december 20-ig – heti 1 

alkalommal, összesen: 50 alkalom -. 

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 5. § 1. melléklete 

alapján ,  1000.-ft/nap  összegben határozza  meg, mely  összesen: 

50.000.-ft. azaz Ötvenezer forint.  

 

                                         Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  

                                         közterület-használati szerződés megkötésére, és használati díj  

                                         beszedésére.  

 

        Felelős: Márvány Gyuláné  

     polgármester 

      Határidő: 2013. március 31.  
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Mohos Attila képviselő: a mozgóárusokkal kapcsolatosan megjegyezte, annyi probléma van 

velük, hogy végig dudálják a falut, aminek nem biztos, hogy pl. éjszakás műszakban dolgozó, 

nappal pihenni akaró ember örül. 

 

Takács Lászlóné jegyző: az árusokkal szerződést kell kötni, ebbe bele lehet foglalni, hogy ne 

használjanak hangjelzést  az egész faluban, csak néhány meghatározott helyen 

 

 

Mohos Attila képviselő: lennének meghatározott helyek a faluban, ahol mindig megállna, ott 

dudál és akkor az emberek tudni fogják, hogy melyik árus van itt. 

Felvetette, hogy jó lenne, ha lenne lehetőség arra, hogy mozgóárusítás keretében húst is hozna 

valaki a faluba, hiszen tőke húst a helyi boltban nem lehet kapni, ezért az nem jelentene 

konkurenciát a helyi boltoknak. 

 

Orsós János alpolgármester: ha nem dudál, vagy nem jelez valamilyen módon az árus, 

akkor nem tudják az emberek, hogy itt van. 

 

Mohos Attila képviselő: őt nem zavarja a dudálás, nem azért vetette fel, de ha a szerződésben 

ezt lehet szabályozni, akkor javasolja. 

 

c) Agenda Natura Kft. tartozása 

Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 

Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az Agenda Kft-től kapott 

egy e-mailt, amiben a tartozás összegével kapcsolatosan kérik, hogy az épület felújítására 

fordított összeget a tartozás összegéből az önkormányzat vonja le, azzal csökkentse. A 

fennmaradó összeget részletekben fizethessék vissza, úgy, hogy februárárra fizetnének 100 

ezer forintot,  majd márciustól havi 20-40 ezer forintos részletekben törlesztenék a tartozás 

összegét. 

 

Mohos Attila képviselő: ha jó érti, akkor a kft. azt szeretné, hogy az 1,5 millió forintos 

tartozást havi 20-40 ezer forintos részletekben akarják visszafizetni? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: az épület felújításával kapcsolatos költség összegével nem 

csökkenti az önkormányzat a tartozás összegét. 

 

Mohos Attila képviselő: megkérdezte, hogy önkormányzatnak  szüksége volt-e arra 

fejlesztésre, amit az Agenda Kft. az épületre beruházott? 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a kft. nem végzett olyan beruházást az épületen 

 

Tóth Attila képviselő: szerint a kft. részéről ez a megkeresés csak időhúzás a tartozás 

visszafizetésére. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: ebben az évben fizessék ki a tartozás összegét. 

 

Korponai László polgárőr egyesület elnöke: ha nincs a szerződésben, hogy az épület 

felújítására fordított összeg csökkenti a bérleti díjat, véleménye szerint ez a felvetés 

tisztességtelen a kft. részéről. 
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Az elmúlt testületi ülésen ő vetette fel, hogy a kft. ismerje el a tartozást, akkor már van 

lehetősége az önkormányzatnak behajtani, szerinte  a megkeresés csak időhúzás. 

 

Tóth Attila képviselő: valamilyen behajtó céget meg lehet bízni? 

 

Korponai László polgárőr egyesület elnöke:  bírósági behajtást kell kezdeményezni, mert 

egy behajtó cég biztosan elviszi a behajtott összeg felét. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: csak a tartozás összegéről van szó, most a bérleti díjat és a 

rezsit is fizeti. 

Javasolta, hogy a testület utasítsa el a részletfizetési kérelmet, az épület felújítására fordított 

beruházás költségét ne ismerje el a tartozással szemben. 

 

Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

26/2013. (II. 27.) Ökt. számú határozat 

 

 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Kapolcs, Kossuth u. 27. szám alatt lévő 

Agenda Natura Kft. által bérelt helyiség után  

önkormányzattal szemben 2012. december 31-ig  

fennálló 1.303.850.forint összegű tartozására 

vonatkozó részletfizetési kérelmét elutasítja. Az 

önkormányzat több alkalommal felajánlotta a 

részletfizetést, kérte annak ütemezését, mely nem 

történt meg.  

 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

erről kérelmezőket tájékoztassa,, és a tartozás 

behajtásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Márvány Gyuláné polgármester 

 

Határidő: 2013. március 31. és folyamatos 

 

Takács Lászlóné jegyző: a parkoltatást végző személyt adószám alapján a NAV honlapján 

megtalálták, az ott szereplő címre elküldték a levelet, de visszajött a megadott címről 

ismeretlen jelzéssel. Felszólításokat nem veszi át, ezért nem marad más lehetőség mint a 

bíróság.  

 

Tóth Attila képviselő: megkérdezte, hogy büntető feljelentés nem lehet-e tenni a parkoltatást 

végző személy ellen? 

 

Korponai László polgárőr egyesület elnöke : mivel nem történt bűncselekmény, ez nem 

büntető ügy lenne, hanem polgári peres ügy, ami általában évekig elhúzódik. 
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Tóth Attila képviselő: a lakossági fórumon felvetődött, hogy az adóbefizetés mértéke hogyan 

alakult?  Lehet-e tudni pontosan, hogy tavaly milyen összegű adó folyt be? 

 

Takács Lászlóné jegyző: a körjegyzőségi beszámolóban szerepelt, most nem tudja 

megmondani, de a következő testületi ülésre megnézi a pontos összeget. 

 

d) Kelemen Károly, Kapolcs, Kossuth u.20/A. szám alatti lakos terület vásárlása 

 

Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy Kelemen Károly 

megkereste azzal a kéréssel, hogy a „Völgyi árok”-nál lévő telek egy részét meg szeretné 

vásárolni, vételárkánt 400 ezer forintot ajánlott fel. A telekre állítása szerint azért lenne 

szüksége, hogy ott tudná tárolni a murvát. 

 

Orsós János alpolgármester: szerint a testületnek meg kellene nézni, hogy pontosan melyik 

területre gondolt. 

 

Márvány Gyuláné polgármester: földmérővel megnézte, az érintett területen a térkép szerint 

nincs út. A terület másik része önkormányzati terület, amit egy vállalkozó bérel, ő használja. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a területet egy értékbecslővel fel kell értékeltetni, földmérővel 

megosztatni, mert a térkép szerint ez egy osztatlan közös terület. Vagyonrendeletet meg kell 

nézni, milyen feltételekkel lehet értékesíteni az ingatlant.  

 

Márvány Gyuláné polgármester: pontosan meg kell nézni, hogy melyik ez a terület? 

 

Tóth Attila képviselő: az előbb szó volt róla, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

területeket vállalkozók használják, azzal nem csinál semmit az önkormányzat? 

 

Takács Lászlóné jegyző: földbérleti szerződést kell kötni  

 

Korponai László polgárőr egyesület elnöke:  azon is gondolkodhatna a testület, hogy a 

területet nem adná el, hanem csak bérbe adná Kelemen Károlynak. 

 

Bejelentés, tájékoztatás 

 

Márvány Gyuláné polgármester: a hulladékkezelési társulástól kapott tájékoztatás szerint a 

lakosság igényelheti az ingyenes komposztáló ládákat, egy általuk megadott oldalon lehet 

elektronikusan regisztrálni. Kapolcs község lakossága 50 db-ot kap. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a ládák 400 literesek. 

 

Mohos Attila képviselő: megkérdezte, hogy a testületi meghívóban szereplő vegyes ügyek 

napirendet témák szerint fel lehetne-e sorolni, mert akkor jobban fel tudnának készülni a 

képviselők. 

 

Takács Lászlóné jegyző: természetesen ennek nincs akadálya. 

 

Korponai László helyi lakos: Kelemen Károly telek vásárlásával kapcsolatosan javasolta a 

testületnek, hogy fontolja meg a terület bérbe adását, ha 100,-Ft/m2 áron adná bérbe, 1500 m2 

nagyságú terület esetén 150.000,-Ft bérleti díj bevételt jelente az önkormányzatnak. 
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Mohos Attila képviselő: ahogy az már az előző testületi ülésen is elhangzott, ismét javasolta 

a képviselőknek, hogy az önkormányzat idei évi költségvetését pontról-pontra át kellene 

nézni, hátha lenne még lehetőség valahol megtakarításra.  

 

Más napirend nem volt. Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 

18 óra 10 perckor bezárta. 

 

 

K. m. f. t. 

 

 

 

 

Márvány Gyuláné  Takács Lászlóné 

polgármester   jegyző 

 

 

 

 

Mohos Attila   Orsós János 

jegyzőkönyv hitelesítő        jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


