Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Tel. 87/439-029.
Szám: 118-6/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 26-án (pénteken)
18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak: Márvány Gyuláné
Orsós János
Mohos Attila
Szabó István
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné
Molnár Lászlóné

jegyző
főelőadó

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szabó István
Tóth Attila

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné

főelőadó

Lakosság részéről jelen van: 1 fő
Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a lakosság részéről
megjelentet. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van, a
testület határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó István és Tóth Attila 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./Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. költségvetésének
zárszámadásáról
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
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2./Kapolcs község
koncepciója

Önkormányzatának

2014

.évi

költségvetési

Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
3./Kapolcs község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
4./Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, fontosabb intézkedésekről.
Márvány Gyuláné polgármester: a tájékoztatóban lévő határozatokban szereplő döntések
végrehajtása és a szükséges intézkedések megtétele megtörtént. Kérte a tájékoztató
elfogadását. Ezt követően a képviselő-testület egyhangú döntéssel, külön határozat hozatala
nélkül a tájékoztatót elfogadta.
1./ Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzat a 2012. évet az 5.800 e.Ft
adósságkonszolidációnak köszönhetően hitelállomány nélkül zárta. Az idei költségvetés
főösszege 30 millió forinttal kevesebb, mint az elmúlt évben volt.
Szabó István képviselő: annyi pénzből kell gazdálkodni, amennyi van
Márvány Gyuláné polgármester: a tavalyi évhez képest jelentősen csökkentek az állami
támogatások
Tóth Attila képviselő: lehet-e tudni, hogy a tervezett adók hány százaléka folyt be?
Molnár Lászlóné főelőadó: a költségvetésben szerepel egy bizonyos összegű előírás, ami
általában befolyik. A különböző adónemek közül, a kommunális adó esetében az éves előírás,
2,5 millió forint, ez általában be is folyik. Az előírást az adóalanyok száma és a különböző
adónem éves mértéke alapján határozzuk meg. Minden költségvetésben van az éves előírás és
vannak a hátralékosok.
Mohos Attila képviselő: ha valaki több éven keresztül nem fizet, milyen lehetősége van az
önkormányzatnak?
Takács Lászlóné jegyző: a munkabérből, nyugdíjból letiltatható a hátralék, az ingatlanra
jelzálogként a tartozás összege ráterhelhető.
Mohos Attila képviselő: kinek a kötelessége a behajtás, az önkormányzaté, vagy a hivatalé?
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Takács Lászlóné jegyző: az adóügyi előadók folyamatosan végzik a behajtást, kommunális
és egyéb adók esetében az előzőekben elmondott lehetőségek vannak, gépjármű adóhátralék
esetében pedig az autó forgalomból való kivonására kerül sor. Van még az ingó és ingatlan
végrehajtás, ezzel önálló végrehajtó bízható meg, magas a végrehajtói díj mértéke, és a
végrehajtás nagyon körülményes, így ezzel a lehetőséggel nem szoktunk élni. Meg van
határozva, hogy ingóság esetén milyen tárgyak foglalhatók.
Tóth Attila képviselő: a beszámoló szerint a kommunális adóból származó kintlévőség kb. 3
millió forint?
Molnár Lászlóné főelőadó: az összes adónemből származó kintlévőség 7.358 e.Ft.
Tóth Attila képviselő: személy szerint a képviselők nem tudhatják, hogy kikről van szó?
Molnár Lászlóné főelőadó: személyenként nem, csak adónemenként lehet a tartozásról
beszélni.
Takács Lászlóné jegyző: az adóhatóság a közös önkormányzati hivatal, nem a képviselőtestület, ezért sem a képviselők, sem a polgármester nem tudhatja név szerint, hogy kik a
hátralékosok, mert az adótitok.
Molnár Lászlóné főelőadó: az idei évtől változás, hogy a befolyt gépjárműadónak csak a 40
%-a marad az önkormányzatoknál, a többit be kell fizetni az állami költségvetésbe
Tóth Attila képviselő: biztosan nem néhány év alatt, hanem hosszú évek alatt gyűlt össze ez
a nagyon jelentős összegű hátralék
Molnár Lászlóné főelőadó: természetesen hosszú évek alatt halmozódott fel ennyire a
hátralék, 20 év alatt
Takács Lászlóné jegyző: ha minden évben csak 1 millió forinttal lehetne csökkenti behajtás
útján a hátralékokat, igaz, hogy kis mértékben, de csökkenne a kintlévőségek összege.
Nagy Ottó helyi lakos: nem lehetne-e valamilyen szigorítást bevezetni? Természetesen
vannak olyanok, akik nem tudnak és olyan is, akik nem is akarnak fizetni. Vannak-e olyan
hátralékosok, akik évek óta nem fizetnek?
Takács Lászlóné jegyző: sajnos nagyon sok a szegény ember a faluban
Márvány Gyuláné polgármester: szociális ellátásokból nem lehet tartozást levonni.
Molnár Lászlóné főelőadó: a lakástámogatásokból is volt még tartozás, itt is történtek
befizetések. Az adónemekből kialakult hátralékokon túl vannak még a pótlékok is.
Mohos Attila képviselő: ha valaki kérelemmel fordul a hivatalhoz a pótlék, vagy az
adótartozás elengedése ügyében, erre van-e lehetőség, illetve mi történik ilyenkor?
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Takács Lászlóné jegyző: jogszabály lehetővé teszi az adó és a pótlék elengedését is, de nem
töröljük el az adót, mert akkor sorban jönnek a kérelmek a hasonló anyagi körülmények
között élőktől. Részletfizetést engedélyezünk.
Mohos Attila képviselő: semmi köze nincs hozzá a testületnek?
Takács Lászlóné jegyző: az elmúlt években nem volt behajtás, nem várható el, hogy 1 év
alatt minden hátralék behajtásra kerüljön.
Tóth Attila képviselő: ha évente 8-900 e.Ft befolyik, az is jó eredmény.
Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadásra javasolta.
További hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi:
3/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendeletet
Kapolcs község Önkormányzata
zárszámadásáról

2012. évi

költségvetésének

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)
2./ Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzatok számára az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 24.§.(1) bekezdése szerint a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót a polgármester április 30-ig a testület elé terjeszti. Tudomása szerint a határidő
módosításra került.
Takács Lászlóné jegyző: a határidő valóban módosításra került a mai napon lépett hatályba
az államháztartási törvény módosítása, mikor a testületi anyag kiküldésre került akkor még
nem volt a jogszabály hatályos. Az új határidő október 31. ennek ellenére javasolta a
testületnek a kiküldött koncepció elfogadását, melyet majd októberben újra tárgyal a testület,
amikor már lesznek konkrét számok.
Tóth Attila képviselő: Vigántpetend 169 ezer forinttal járul hozzá az óvoda fenntartásához?
Molnár Lászlóné főelőadó: az óvoda működtetéséhez nem elég csak az állami támogatás,
ezért kell hozzájárulni.
Márvány Gyuláné polgármester: a jegyző asszony kiegészítésének megfelelően az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolta.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi:

4

37/2013. (IV.26.) Ökt. számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi
költségvetési koncepciót elfogadja.
A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott
jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott
célok figyelembevételével.
1. A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.
2.A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása mellett
rendívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell
valamennyiüket ösztönözni!
3.Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni
szükséges.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: Azonnal.
(koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: a beszámoló nagyon részletes, alapos. A családgondozó
rendszeresen látogatja a segítségre szoruló családokat, segít nekik, amiben tud. A beszámolót
elfogadásra javasolta.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi:
38/2013. (IV.26.) Ökt. számú határozatot
Kapolcs
község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról készített értékelést.
Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vette, azt
elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a
feladatellátás szinten tartása érdekében.
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Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. május 31.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4./ Napirend
a) Kapolcs 493 hrsz-ú terület bérlete
Márvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az orvosi rendelővel
szemben lévő 493 hrsz-u 69 m2 nagyságú önkormányzati területet Dobosi Lajos Kapolcs,
Kossuth u. 4. szám alatti lakos szeretné bérbe venni. A területet az önkormányzat gondozza,
kaszálja, szerinte egy évre kellene bérbe adni, erre vonatkozóan éves díjat meghatározni.
Mohos Attila képviselő: az önkormányzat ezt a területet egy magánszemélytől vásárolta
meg, ez a terület a „sédány” vége, arról volt szó, hogy oda kerül a híd és akkor az
önkormányzati területen lehet átjárni. Ha a területet bérbe adja az önkormányzat, akkor ott a
patakon nem lesz átjárás?
Márvány Gyuláné polgármester: eddig sem járt át senki
Nagy Ottó helyi lakos: a felszántott terület mellett hagytak el ott egy részt
Takács Lászlóné jegyző: biztos nem okoz problémát, hogy azon a hídon nem lehet átjárni?
Nagy Ottó helyi lakos: a „Sédány” jelenleg használhatatlan
Márvány Gyuláné polgármester: a „Sédány” nem is önkormányzati terület, hanem a
vízügyhöz tartozik, ezen a hídon eddig sem járt senki keresztül, mindenki a „Valter-féle”
hidat használja.
Mohos Attila képviselő: mit akarunk a sédánnyal?
Márvány Gyuláné polgármester: az biztos, hogy nem tenné odább a hidat, szerinte 1000,Ft éves bérleti díj fizetése mellett 2013-évre oda kell adni a területet, aztán majd eldől mi lesz
a híddal.
Mohos Attila képviselő: természetesen nem ellenzi a terület bérbeadását, ő inkább az eladást
javasolta. Az a kérdés, hogy mi lesz a területtel és a híddal.
Nagy Ottó helyi lakos: a helyzet az, hogy a vízügy kialakította a sédányt, azóta nem
foglalkozott vele, gondolták az önkormányzat majd karbantartja.
Szabó István képviselő: az önkormányzat mennyi pénzért vette meg?
Molnár Lászlóné főelőadó: 50 ezer forintért.
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Takács Lászlóné jegyző: javasolta, hogy határozott időre adja bérbe az önkormányzat
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta, hogy a területet határozott időre, 1 év
időtartamra, 1000,-Ft/év bérleti díj fejében adja oda a testület a kérelmezőnek.
Mohos Attila képviselő: a terület nem ér annyit, hogy az önkormányzat nyírja rajta a füvet,
többe kerül ennek a költsége
Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi:
39/2013. (IV.26.) Ökt. számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Dobosi Lajos Kapolcs, Kossuth u. 4.
szám alatti lakos részére 2013. május 15-től-2014.
május 15-ig 1 év időtartamra bérbe adja az
önkormányzat tulajdonát képező Kapolcs 493
hrsz-ú 69 m2 nagyságú területet. A bérleti díj
összege: 1.000,- Ft/év.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. május 15.
b) Mohos Attila kérelme másodállás létesítéséhez
Mohos Attila képviselő: kérte a testület hozzájárulását ahhoz, hogy másodállást vállalhasson
Márvány Gyuláné polgármester: ennek semmi akadálya nincs, nyugodtan vállalhat
másodállást, kérte a képviselők véleményét.
Orsós János alpolgármester: egyetértett a polgármester asszonnyal, támogatta a másodállás
vállalását.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 4
igen , 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi:
40/2013. (IV. 26.) Ökt. számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete Mohos Attila falugondnok Kapolcs,
Jókai u. 21.szám alatti lakos részére engedélyezi,
hogy másodállást létesítsen.
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Napirend után
Bejelentés, tájékoztatás
Szabó István képviselő: megkérdezte, hogy ebben az évben lesz-e szervezett lomtalanítás?
Takács Lászlóné jegyző: a szolgáltató önkormányzat jelzése után elvégzi a lomtalanítást.
Csak olyan hulladékot szállítanak el, ami a szemétszállító edényzetbe nem helyezhető el.
Bizonyos pontra elhelyeznek egy nagy konténert, és oda kell szállítani a lomokat, amelyet
átválogatnak. Műszaki cikkeket, gumikat nem vesznek át.
Elektronikai eszközök elszállítása ügyében megkeres egy ezzel foglalkozó céget.
Márvány Gyuláné polgármester: az elmúl testületi üléseken elhangzott, hogy meg kell
vizsgálni, mi okozta az önkormányzat bevételeinek jelentős csökkenését. A pénzügyes
kolléganő 2004-től kigyűjtötte az önkormányzat Művészetek Völgye rendezvénnyel
kapcsolatos bevételeit, az önkormányzatnak a parkoltatásból, ideiglenes iparűzési adóból,
közterület bérbeadásból származatott bevétele. A parkoltatást 2010-ben teljes mértékben
önkormányzati területeken valósítottuk meg, az összes bevétel az önkormányzaté lett. A
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet is támogatta a települést. Ismertette a
bevételek alakulását. Látszik az elkészített táblázatból, hogy a bevételek jelentősen
csökkentek az évek alatt.
- Az idei évben megrendezésre kerülő fesztivállal kapcsolatosan már érkezett megkeresés, a
buszmegálló helyiségét az előző évekhez hasonlóan Debrecezni Zoltán szeretné bérbe venni.
- 2013. április 30-án 17.00 órakor Monostorapátin az önkormányzatnál tájékoztató lesz a
megalakult új TDM szervezettel kapcsolatosan. Elkészült a honlapjuk, a munkájukkal
kapcsolatos tervekről fognak tájékoztatást adni. Egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni
a megbeszélésen, szeretné, ha valaki a testületből elmenne és képviselné az önkormányzatot.
-Az Agenda Kft-től kapott egy újabb levelet, melyben kérik, hogy a tartozásukat továbbra is
részletekben fizethessék. Ezen kívül fizetik az iparűzési adót, építményadót, az épület
fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket. Ebben az évben a bérleti díjat rendesen fizetik,
ennek összege 30 e.Ft, a rezsiköltség –villany, gáz- 70 e.Ft/hó.
Mohos Attila képviselő: az általuk fizetett rezsiköltség fedezi-e azt az energiaköltséget, amit
valójában használnak?
Molnár Lászlóné főelőadó: az Angenda Kft. részére az a rezsiköltség van továbbszámlázva,
amit a szolgáltató az önkormányzatnak kiszámláz.
Tóth Attila képviselő: lehet, hogy nem érdemes a gáz díjat fizetni, az általány költsége
magas, éves szinten ez jelentős kiadás az önkormányzatnak?
Molnár Lászlóné főelőadó: a havi általány összege 27.000,-Ft, az éves elszámolás mindig
áprilisban van, akkor kap az önkormányzat vissza pénzt, ha túlfizetése van.
Tóth Attila képviselő: javasolta a testületnek, hogy fogadja el az Agenda részletfizetésére
vonatkozó ajánlatát, szerinte minden pénz számít most az önkormányzatnak, amivel valami
bevétele származik.
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Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 35 perckor
bezárta.

K. m. f.

Márvány Gyuláné
polgármester

Szabó István
jegyzőkönyv hitelesítő

Takács Lászlóné
jegyző

Tóth Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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