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Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a meghívottakat, jegyzőt, képviselőket, a lakosság
részéről megjelentet. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 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 és Tóth Attila képviselőket
javasolta.
Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül, egyhangúlag 3 igen
szavazattal elfogadta az alábbi:
NAPIRENDET
1./ Kapolcs község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
3./ Kapolcs község önkormányzatának 2014.évi költségvetési koncepciója
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
4./ Vegyes, aktuális ügyek
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Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
1./ Napirend
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy minden képviselő megkapta az írásos
előterjesztést. A rendelet módosítása azért szükséges, mert év közben voltak olyan tételek,
bevételek és kiadások is, ami miatt az elfogadott költségvetési rendeletet módosítani kell. Felkérte
Molnár Lászlónét a szóbeli kiegészítésre.
Molnár Lászlóné: elmondta, hogy a költségvetésben több tétel miatt kell módosítani:
-a bérkompenzáció és annak járulékaiból 380 e.Ft bevétele volt az önkormányzatnak,
- a dologi kiadásoknál a piac üzemeltetésével kapcsolatos LEADER pályázaton nyert eszközök
lettek dologiban elszámolva,
- támogatás értékű működési kiadás, itt a közös hivatal fenntartására kapott támogatási összeg
szerepel
- kistérségi társulásnál a létszámcsökkentési pályázat és az épület fenntartása 811 e.Ft többlet
kiadás,
- LEADER pályázatnál 1.112 e.Ft
a rendelet az elfogadott összeghez képest 4.371 e.Ft-al módosul.
Az önkormányzatnál keletkező plusz bevételek miatt kerültek módosításra az összegek. A személyi
juttatásokat is módosítani kell, mert az óvoda megszűnésével egy óvodai dolgozó az önkormányzat
állományába kerül szeptember 1-től.
Az önkormányzatnak a hitelkerethez nem kellett hozzányúlni, nem volt szükség annak
igénybevételére.
Tóth Attila képviselő: Kérte, hogy a személyi juttatások módosítását részletezni.
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a személyi juttatásokat 738 e ft-tal
módosítottuk, ez a módosítás a közalkalmazottak bérkompenzációja miatt kellett, hogy
megtörténjen. A személyi juttatás eredeti előirányzata 10404 e ft. ez 630 e ft-tal módosult, így
11034 e ft- lett. Ennek járulék vonzata is van, az eredeti előirányzaton 2810 e ft. 108 e ft-tal
módosult , járulékunk módosított előirányzata 2918 e ft. Az összes módosításunk bér és járulékkal
együtt 738 e ft.
Tóth Attila képviselő: Művészetek Völgye rendezvény ideje alatt keletkező bevételek működésre
vannak elköltve, szerinte ez nem jó így.
Márvány Gyuláné polgármester: mindig van olyan plusz kiadás, amit nem tudunk tervezni a
költségvetés készítésekor, ilyen tétel most a kistérség létszámleépítéséhez történő hozzájárulás.
Javasolta a tervezetnek megfelelő rendelet módosítás elfogadását.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő
5/2013. (XI.15) önkormányzati rendeletet
Kapolcs község Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 1/2013. (II. 12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ Napirend
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Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az írásos anyagot,
felkérte Molnár Lászlónét a szóbeli kiegészítésre.
Molnár Lászlóné: a szöveges előterjesztésben részletesen kimutatta, hogy milyen tételből milyen
összegű bevétele van az önkormányzatnak, összességében a bevételek és a kiadások a vártnak
megfelelően alakultak, az adók jól befolytak. Hiába emelkedik a bevétel, ha a kiadások magasak,
főleg a szociális ellátások, -aktív korúak ellátása- nagyon magas, közfoglalkoztatottak
önkormányzatot terhelő bére.
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy november 1-től indul a téli közmunkaprogram,
ami teljes mértékben államilag támogatott.
Tóth Attila képviselő: miért jó nekünk a közmunka?
Márvány Gyuláné polgármester: aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, annak
minden évben 30 napos munkát kell végezni ahhoz, hogy a következő évben is jogosult legyen az
ellátásra. Az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy az önkormányzatnál ezt az időt ledolgozhatják,
ezzel kapcsolatosan a tavasszal összehívta az érintetteket és tájékoztatta őket, hogy mindenkit nem
tud az önkormányzat foglalkoztatni, mert a létszám korlátozott, mindenki keressen munkát, hogy a
jogosultságot ne veszítse el. Sok a segélyezettek száma, ami jelentős kiadás az önkormányzatnak.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
93/2013. (X. 29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. III. negyedéves gazdálkodásáról
szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában
elfogadja
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. /Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy a jövő évi koncepció az idei év alapján lett
elkészítve.
Molnár Lászlóné: a koncepciót hitel tervezése nélkül lehet elfogadni, a Művészeti Napok
bevételét beállítottam, a kiadási oldalt kellene csökkenteni, de a költségek már így is minimálisak,
nincs mit csökkenteni. A koncepcióban látszik, hogy a kiadás az idei évnél kevesebb, ez azért van,
mert az óvoda megszűnése miatt azzal már jövőre nem kell tervezni. A koncepció szerint az
önkormányzat 22 millióból gazdálkodhat majd, ebben nincs semmi plusz kiadás, minden a tavalyi
szinten kerül tervezésre.
Orsós János alpolgármester: kell-e az önkormányzatnál 2 főállású dolgozót foglalkoztatni? A
közhasznú munkásokkal együtt a feladatokat egy ember nem tudja elvégezni? Szerinte a
karbantartási, felújítási munkákra egy fő elég.
Takács Lászlóné jegyző: a közmunkásokra nem lehet úgy számítani, nem lehet mindenféle munkát
rájuk bízni.
Korponai László polgárőr egyesület elnöke: a két fizikai foglalkoztatott már régóta dolgozik az
önkormányzatnál, egyiknek villanyszerelő végzettsége, a másiknak más jellegű végzettsége van,
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ketten minden munkát el tudnak látni. Szerinte párban kell dolgozniuk, egy ember kevés bármilyen
feladat elvégzésére, a közhasznú munkások teljesítménye meg sem közelíti a főállásban dolgozókét.
Tudomása szerint a munkaidejük az idei évtől 6 órára lett csökkentve a 8 órásról.
Orsós János alpolgármester: a szomszédos falvakban is csak egy főállású fizikai alkalmazott van.
Márvány Gyuláné polgármester: szükség van a két főállású dolgozóra, mert mindent ők csinálnak
a faluban, temetőt kaszálnak, pakolnak ha kell, villanyt szerelnek, havat lapátolnak.
A takarító személyzet is mindig változik a hivatalban és az orvosi rendelőben is, most van egy
főállású ember, akire lehet számítani.
Orsós János alpolgármester: a költségvetésnél már lehetne azzal spórolni, ha a 2 főállású dolgozó
helyett, csak 1 állandó dolgozó lenne. A Művészeti Napok bevételét fejlesztésre kellene fordítani.
Korponai László: csak a két fizikai alkalmazottról beszélünk, a könyvtáros bére benne van a
költségvetésben, és az milyen tételt jelent?
Molnár Lászlóné: január 1-től ő is csak 6 órás munkaviszonyban van, a bére nem túl magas. Ő is
és a két fizikai alkalmazott is már nagyon régóta dolgozik az önkormányzatnál, az esetleges
elbocsátásuknál sok lenne a végkielégítések összegének kifizetése.
Korponai László: ha elbocsátáson gondolkodik az önkormányzat, akkor ne a termelő munkából
vegyük ki az embert, aki a településért dolgozik.
Márvány Gyuláné polgármester: januártól minden főállású dolgozó munkaideje 6 órásra lett
csökkentve.
Takács Lászlóné jegyző: az önkormányzat tulajdonában sok használaton kívüli épület van, meg
kellene nézni mire hasznosíthatók, esetleg meghirdetni eladásra.
Tóth Attila képviselő: az összes ingatlant fel kell értékeltetni és megpróbálni legalább egyet eladni.
Korponai László: most a 2014-es évről gondolkodunk. Mi a biztosíték arra, hogy jövőre is lesz
Művészetek Völgye, abból az önkormányzatnak lesz-e bevétele, abból tartalék képezhető-e? Mi
lesz, ha nem lesz rendezvény? Az önkormányzat úgy nem tud spórolni, hogy a kötelezően fizetendő
költségeket nem fizeti be.
Tóth Attila képviselő: az önkormányzatnak sok ingatlana van, az épület értékesítéséből lehetne egy
másik épületet felújítani és hasznosítani, vagy olyan munkákat megcsináltatni amit nem tudnak
elvégezni a dolgozók, a szakemberek munkadíja finanszírozható lenne abból a pénzből.
Takács Lászlóné jegyző: Több alkalommal felvetették már az épületek hasznosítását, értékesítését,
de konkrét döntés nem született, csak beszélgetések folytak. Épületet, értékesíteni a vagyonrendelet
szerint csak úgy lehet, hogy hivatalos értékbecslővel fel kell értékeltetni és meg kell hirdetni az
eladni kívánt ingatlant. Fel kell hatalmazni a polgármestert, vagy a jegyzőt, hogy bizonyos
épületeket értékbecslővel értékeltessen fel.
Márvány Gyuláné polgármester: minden üresen álló önkormányzati ingatlant fel kell értékeltetni,
ezek a következők: fodrász üzlet, posta épület, felső iskola, óvoda, kastély, szolgálati lakás,
tornaterem, tűzoltószertár, Taliándörögd felé az út mellett lévő 0178/2. hrsz.-ú szántó.
Molnár Lászlóné: a szolgálati lakást a hitelfelvételkor már felértékelték.
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Takács Lászlóné jegyző: minden ingatlan helyrajzi számát pontosan megnézi és az alapján kér
árajánlatot az értékbecslésre. Lehet, ha több ingatlanról van szó, akkor kedvezményesen készítik el
az értékbecslést.
Márvány Gyuláné polgármester: kérte a képviselőket, hogy a 2014. évi koncepciót fogadják el.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
94/2013. (X.29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
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 szerveinek működési kiadásainak biztosítása
mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására
kell valamennyiüket ösztönözni.
3.

Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni
szükséges.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: Azonnal, illetve a 2014. évi költségvetés
előterjesztése.

Márvány Gyuláné polgármester: javasolta a testületnek, hogy az elhangzottak alapján hatalmazza
fel a jegyzőt, hogy az önkormányzati épületek értékbecslésére kérjen árajánlatot.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
95/2013. (X.29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő alábbi ingatlanokra vonatkozó
értékbecslésre árajánlatot kérjen:
- fodrász üzlet
- posta épület
- felső iskola
- óvoda
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- kastély
- torna terem
- tűzoltó szertár
- Kapolcs 0178/2. hrsz-u ingatlan
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Tóth Attila képviselő: a tavalyi évben a parkoltatásból keletkezett tartozással kapcsolatosan
történt-e változás? A nyomda fizet-e?
Molnár Lászlóné: a parkolós nem, a nyomda viszont rendesen fizet.
Azt kellene elérni, hogy az önkormányzat kiadása pontosan annyi legyen, mint amennyi az állami
normatíva.
4./ Napirend
a) Göntér Lilla -Bujtor Károly lakótelek vételárának részletfizetési kérelme
Márvány Gyuláné polgármester: emlékeztette a képviselőket, hogy az előző testületi ülésen
döntés született a kérelmezők részére a kapolcsi 20/9. hrsz.-ú telek értékesítéséről, most kérik, hogy
a 680.000,-Ft vételárat 2 részletben fizethessék meg. Javasolta a részletfizetés engedélyezését.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
96/2013. (X. 29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Göntér Lilla Kapolcs, Jókai u.19.
szám és Bujtor Károly Taliándörögd, Béke u.
7. szám alatti lakosok kérelmét, és Kapolcs 20/9. hrsz.
ingatlan értékesítésére hozott 83/2013.(IX.13.)Ökt.sz.
határozatot kiegészíti. Vevők részére a vételár 680.000.ft. két részletben történő fizetéséhez hozzájárul az
alábbiak szerint:
1. részlet fizetés határideje: szerződéskötéskor
2. részletfizetés határideje: 2014. június 30.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a
polgármestert, hogy a telek értékesítésével kapcsolatos
feladatokat lássa el.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. november 30.
b) Kapolcs, Kossuth u.29.- fodrász üzlet bérletének felmondásaMárvány Gyuláné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az ingatlan bérleti
jogviszonyát Dezső Istvánné Kapolcs, Kossuth u.32. szám alatti lakos 2013. október 15. napjával
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felmondta, vállalkozási tevékenységét nyugdíjba vonulása miatt befejezte. A bérleti díjat és a
közüzemi díjakat kifizette, az üzletből a saját dolgait elvitte. Az áramdíjat ezután az önkormányzat
fizeti, ezért a fogyasztó nevét az önkormányzatra át kell íratni a szolgáltatónál. Kérte a bérleti
jogviszony felmondásának tudomásul vételét, szükséges intézkedés megtételére a felhatalmazást.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
97/2013. (X. 29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Kapolcs, Kossuth u. 29.sz. alatt lévő fodrászüzlet ,
Dezső Istvánné bérlő által - 2013. október 15. napjával - történő
felmondást tudomásul veszi.
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közműveket – víz,
villany – az önkormányzat nevére írassa át.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. november 15.
c) Nyírő Viktor- Baukovácz Krisztina tekehatár rendezéssel kapcsolatos észrevétele
Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy a testület korábbi döntése értelmében a telekhatár
rendezéssel kapcsolatos költségek ügyvédi letétbe történő elhelyezésének határideje 2013. október
25. volt. Nyírő Viktor és Baukovácz Krisztina kérte további egyeztetéseket, mivel nem
egyértelmű, hogy a felmerülő költségeket hányan fizetik, javasolta a 91/2013. (X.02.) határozat
módosítását, és a költségek 2013. december 31-ig történő befizetésének engedélyezését.
Márvány Gyuláné polgármester kérte a képviselőket aki egyetért a javaslattal kézfeltartással
jelezze.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
98/2013. (X.29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Nyírő Viktor és Baukovácz Krisztina
észrevételét. Kapolcs 323 hrsz-ú ingatlan telekhatár
rendezése ügyében hozott 91/2013.(X.2.)Ökt.sz.
határozatát alábbiak szerint módosítja:
Telekhatár rendezése során felmerülő költségek ügyvéd
általi letétbe helyezésének határidejét 2013. december
31. időpontban határozza meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a
jegyzőt,
további
egyeztetésekre,
szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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d) Baukovácz Krisztina kapolcs 346.hrsz-ú ingatlan vételi kérelme
Márvány Gyuláné polgármester : elmondta, hogy Baukovácz Krisztina kérelmet nyújtott be a
kapolcsi 346. hrsz.-ú 473 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan megvásárlására
vonatkozóan. Szeretnék megvásárolni a gyalogútként használt telkükön keresztül haladó részét. A
gyalogút alatt elhelyezett vízvezetékre és szennyvízcsatornára vonatkozó szolgalmi jogot elismerik.
Nem javasolta az ingatlan értékesítését, a közterület eladása további problémát vet fel az arra
közlekedők miatt. Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
99/2013. (X.29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Baukovácz Krisztina kérelmét. Az
önkormányzat tulajdonában lévő 346. hrsz.-ú
közterületet nem kívánja értékesíteni, közterület
használat elől nem kívánja elzárni az arra közlekedőket.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
döntésről kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. november 15.
e) Monostorapáti óvoda működésével kapcsolatos megállapodás
Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy az óvoda fenntartásával kapcsolatosan az intézményt
fenntartó önkormányzatoknak – előzetes egyeztetés alapján - egy megállapodást javasol elfogadni,
melyet elkészített. A megállapodás tartalmazza, ha 2 éven belül a gyermeklétszám csökkenése
miatt az óvoda nem tudja foglalkoztatni a Monostorapátiban 5 óvónőt, és elbocsátásra kerül sor,
akkor Kis Ibolya óvónő munkaviszonya szűnik meg. Az ezzel kapcsolatos költségeket
létszámarányosan Kapolcs és Vigántpetend önkormányzatai viselik, az óvodát fenntartó
Monostorapáti és Hegyesd településeket az esetleges létszámleépítés költsége nem érinti. A
gyermeklétszám csökkenése nem várható, már évek óta hasonló létszámmal működik az óvoda és
minden évben van megfelelő létszámú születés.
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta a megállapodás elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
100/2013. (X.29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Monostorapáti Közös Fenntartású Óvoda
fenntartására vonatkozó megállapodást a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
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Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. november 20.
(megállapodás csatolva a jegyzőkönyvhöz)
f) Nagy Kálmán Ajka, Béek u.16. IV.em.25.szám alatti lakos kérelme
Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy Nagy Kálmán kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz,
melyben kéri, hogy a tulajdonát képező Kapolcs 332 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötéséhez
szükséges érdekeltségi hozzájárás befizetése alól az önkormányzat mentesítse, képviselő-testület
75/2013.(VIII.27.)Ökt.sz. határozatát vizsgálja felül. A beruházás összege előre láthatólag 600-700
e ft-ba kerül.
Márvány Gyuláné polgármester: nem támogatta a kérelmet, ő sem javasolta, hogy a
közműfejlesztési hozzájárulás befizetése alól Nagy Kálmánt a testület mentesítse.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
101/2013. (X.29.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nagy Kálmán Ajka, Béke u.16.IV.em.25.sz. lakos
kérelmét elutasítja, 75/2013.(VIII.27.)Ökt.sz.
határozatát fenntartja, azt nem módosítja.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
érintettet a testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Márvány Gyuláné polgármester
Határidő: 2013. november 20.
g) Márvány Gyuláné költségtérítése
Márvány Gyuláné polgármester: emlékeztette a képviselőket, hogy az önkormányzat nehéz
anyagi helyzete miatt korábban úgy döntött, hogy a neki járó havi költségtérítés összegéről lemond.
Most szeretné kérni hogy a korábban megszavazott összeget újra megkaphassa.
Orsós János alpolgármester: ha a polgármester asszonynak jár a költségtérítés, akkor
természetesen kapja meg.
Tóth Attila képviselő: mikortól szeretné kérni a költségtérítést, visszamenőleg január 1-től?
Márvány Gyuláné polgármester: természetesen nem visszamenőleg, hanem október1-től.
Tóth Attila képviselő: ha a testület most úgy dönt, hogy megszavazza a költségtérítést, akkor az
mennyi időre szól? Csak erre az évre és jövőre újra szavazni kell róla?
Takács Lászlóné jegyző: most ebben a kérdésben nem tud dönteni a testület, mert nem lesz meg a
többségi szavazat, mivel a polgármester a saját ügyében nem szavazhat. Erről majd a következő
ülésen lehet dönteni. Ha megszavazza a testület, az nem csak erre az évre vonatkozik.
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Bejelentések, javaslatok:
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta a képviselőknek, hogy az óvodában maradt játékok
ügyét vizsgálják felül. Nincsenek használva, az épület nincs fűtve, csak tönkremennek.
Tóth Attila képviselő: készült-e leltár a játékokról? Látni kellene, hogy mi van és utána lehet
dönteni. Az iskolában maradt eszközökkel is kell valamit kezdeni.
Orsós János alpolgármester: mi a szándéka a polgármesternek a játékokkal?
Márvány Gyuláné polgármester: javaslatokat vár a testülettől. Az iskolában maradt eszközöket is
hasznosítani kell valahogy, lehet, hogy másik iskola még esetleg tudná használni és megvenné.
Korponai László: az iskolánál és az óvodánál is tételesen meg kell nézni mi van, mi az ami
hasznosító, mire van szükség és ami nem kell, azt lehet esetleg értékesíteni.
Molnár Lászlóné: készült leltár, de csak azokról a játékokról, aminek van értéke. Az apróbb
dolgok, pl. építők, plüss állatok nem lettek felírva darabonként, azok zsákban vannak és aszerint
kerültek felvételre.
Más napirend nem volt. Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra
10 perckor bezárta.
K. m. f.

Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Orsós János
jkv.hitelesítő

Tóth Attila
jkv.hitelesítő

