
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. 

Tel. 87/439-029. 

 

Szám:  118-8/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. július 15-én (hétfőn) 

               19.00 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 

  Korponai László                    polgárőr egyesület elnöke  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

  Orsós János   alpolgármester  

  Tóth Attila   képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné                    jegyző  

 

Lakosság részéről megjelent: 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 Orsós János alpolgármestert és Tóth Attila képviselőt 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 közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló  

          3/2008.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

          Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

 

     2./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

           Előadó: Márvány Gyuláné polgármester  
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1./ N a p i r e n d :  

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a rendelet 

tervezetet. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a jogszabályalkotás 

szükségességét.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy módosításra került a mozgóképről szóló 2004. évi 

II. törvény. A módosítás alapján  a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 

filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket  a települési önkormányzat 

képviselő-testülete rendeletben szabályozza. Az önkormányzat a törvény kihirdetését követő 

30 napon belül köteles megalkotni a helyi rendeletet,  2013. július 15. napjáig köteles a 

közterület-használatot szabályozó rendeletében a filmforgatási célú használatra vonatkozó 

előírásokat is rögzíteni. Célszerű a közterület-használatról szóló rendeletet módosítani. 

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a rendelet tervezetet 

elfogadni. 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

4/2013.(VII.16.)önkormányzati rendeletet  

    a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 3/2008.(VII.25.)   

                         önkormányzati rendelet módosításáról.  

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy forgalmi rend változásra kerül sor a 

Művészeti Napok rendezvény sorozat alatt. Felkérte Korponai László polgárőr egyesület 

elnökét tájékoztassa a képviselőket a forgalmi rend változásról.  

Korponai László polgárőr egyesület elnöke részletesen ismertette a forgalmi rend változást.  

Márvány Gyuláné polgármester kérte a képviselőket, akinek véleménye van tegye meg. 

Mohos Attila képviselő kérdezte, hogy a faluhíd és Kalapos híd egyirányú lesz? 

Korponai László polgárőr egyesület elnöke elmondta, hogy nem lesz egyirányú a forgalom. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a  mai nap volt kint az állami utak közútkezelője, 40 km-es 

táblák lesznek kihelyezve, azt még nem tudták megmondani, hogy megállni tilos táblát 

elhelyeznek e a főútra, mivel jogszabály változás miatt  77-es út lett a Kossuth utca, és 

jogszabály tiltja a megállást.  A forgalom el lesz terelve Pulánál. 

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a forgalmi rend 

változás elfogadását.  

Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

61/2013.(VII.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

                            Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művészeti Napok  

                            rendezvénysorozat idejére – 2013. július 26-tól 2013.augusztus 4-ig -  a  

                            határozat mellékletét képező tervezett forgalmi rendjével egyetért.  
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    Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a forgalmi rend változásról  

    a közlekedőket  tájékoztassa.  

 

    Felelős: Márvány Gyuláné   polgármester  

    Határidő: 2013. július 25. 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy 2013. augusztus 31-el megszűnik a Közös 

Fenntartású Óvoda. Az önkormányzat kötelező feladatát úgy teljesíti, hogy 2013. szeptember 

1-től 2013. december 31.-ig feladat-ellátási szerződést kötnek a Monostorapáti Óvoda 

fenntartójával a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulással.  

Javasolta a feladat-ellátási szerződést elfogadni. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

62/2013.(VII.15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

         Kapolcs  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                                          Kapolcs   községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú  

                                          gyermekek óvodai nevelésben történő ellátását 2013. szeptember 1- 

                                          től 2013. december 31-ig Monostorapáti és Hegyesd községek  

                                          Óvodai Intézményfenntartó Társulással  kötött, -  a határozat  

                                          mellékletét képező -  feladat-ellátási szerződés  megkötésével  

                                          biztosítja. 

 

      Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 

         szerződés aláírására.  

                              Felelős: Márvány Gyuláné  polgármester  

         Határidő: 2013. július 31.  

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy 49/2013.(V.30.) ülésen döntöttek arról, 

hogy az óvodai feladatok ellátása ügyében 2013. július 1-től csatlakoznak a Monostorapáti 

Közös Fenntartású Óvoda fenntartóihoz, a létrehozandó jogi személyiségű társuláshoz. A 

csatlakozásra 2014. január 1-től van lehetőség, ezért javasolta a 49/2013.(V.30.) Ökt.sz. 

határozatot módosítani. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

63/2013.(VII.15.)Ökt.sz.    h a t á r o z a t o t  

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

49/2013.(V.30.)Ökt.sz. határozatát alábbiak szerint módosítja: 

Az önkormányzat kötelező közszolgáltatását – az óvodai nevelést – 

2013. szeptember 1. napjától 2013. december 31-ig feladat ellátási 

szerződés keretében biztosítja. 
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2014. január 1-től csatlakozik a Monostorapáti Óvoda fenntartására 

létrejött jogi személyiségű társuláshoz.  

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, a feladat-ellátási szerződés 

elkészítésére, az intézményfenntartó társuláshoz történő 

csatlakozási szándék közlésére. 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2013. július 31.  

Márvány Gyuláné polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése, 

javaslata van tegye meg.  

dr.Vass István helyi lakos kérdezte, hogy nem-e lehet megmenteni az óvodát? Érdeklődött, 

hogy miért adja kevesebbért az önkormányzat a közterületeket a szervezőnek, mi indokolja, 

hogy 1 millió forinttal kevesebbet határoztak meg pályázati összegként. Tudomása szerint az 

egylet az önkormányzattól bérelt területeket tovább adja, miért nem adja ki közvetlenül az 

önkormányzat az ingatlanokat. Javasolta a parkoltató  és az Agenda részére fizetetési 

meghagyást megküldeni tartozás behajtása céljából.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az óvoda 2013. augusztus 31-el megszűnik. A 

megszűnésnek több oka is van, amit már több alkalommal ismertettek testületi üléseken, 

lakossági fórumokon. A dolgozó felmentési okiratát átadták, a létszámcsökkentéssel 

pályázatot benyújtották.  

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy volt egy megbeszélést az egylettel, ahol 

részt vettek a képviselők is. Hosszú ideig  egyeztettek, de nem jutottak  eredményre, ekkora 

összegben tudtak megállapodni. Ha a pályázatban rögzített területeken kívül tud kiadni 

területet az egylet, azt az összeget átengedi az önkormányzatnak. 

Tóth Attila képviselő kérdezte, hogy az egylet mit mondott, egybe kell neki a terület, Ő is 

szerencsésebbnek tartotta volna, ha az önkormányzat adja ki a területeket. 

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a képviselők megjelentését, és az ülést 19 óra 

45 perckor bezárta.  

      k.m.f.t. 

        Márvány Gyuláné       Takács Lászlóné 

          polgármester               jegyző  

 

         Orsós János                       Tóth Attila  

         jkv.hitelesítő           jkv.hitelesítő 


