
Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pvisető-testülete
8294. Kailolcs. Kossuth u.62.

Szám: 344-I3l20I4' 
Jegyzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsé g ÖnkormanyzataKé pviselő-testülete2014. augusztus 11-é n
(hé tflőn) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkí vüli nyilvános testületi ülé sé ről

Az ülé s helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak:
Márvány Gyuláné  polgármester
Orsós János alpolgármester
Szabó István ké pviselő

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Mohos Attila ké pviselő
TóthAttila ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné  jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlőné  iegyző

Jegyzőkönyw hitelesí tők:

Orsós János alpolgármester
Szabó István ké pviselő

Márvány Gyutáné  polgármester: köszöntette a jegyzőt, ké pviselőket. Megállapí totta, hogy
a megválasztott 5 ké pviselőből 3 fő jelen van. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban
szereplő napirendi pontok tárgyalásával é rtsenek egyet, azt fogadják el.
A ké pviselő-testület határozaí hozatal né lkül, egyhangú lag, 3 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

Napirendet: I.1Aközterületek elnevezé sé ről é s ahizszámozás szabályairőI szőlő
rendelet terv ezet elfogadása.

Előadó: Márvány Gyuláné  polgármester

2. / Nem kö zműve l ö s sze gyűj tö tt háztartási szenrryl í z b e gffi té  s é re,

elszállitására, é s ártalommentes elhelyezé sé re benyú jtottpályazat elbí rálása.

Előadó: Márvány Gyuláné  polgármester
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3./ A nem közművel összegyűjtöttháztartási szennyví z begyűjté sé re vonatkozó
közszolgáItatásról szóló rendelet-terv ezet előzetes elfo gadása.

Előadó: Márvany Gyuláné  polgármester

4.1Hulladé kgazdálkodással kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-
terv ezet előzetes elfogadása.

Előadó: MárványGyulané  polgármester

5./Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Márvány Gyuláné  polgármester

1./Napirend:

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta, hogy a ké pviselők í rásban megkapták a
közterületek elnevezé sé ről é s a házszámozás szabályairől szóló rendelet tewezetet. A
közterületek nevé t nem kell megváltoztatni, mivel nincs olyan közterület, amely olyan
szemé ly nevé t viselné , aki önké nyuralmi politikai rendszerben közreműködött. Javasolta a
rendelet tew ezet elfo gadását

Ké pviselő-testület egyhangú  3 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül
megalkotta az alábbi:

5 l 20 l 4.(Y lII. 1 3.) ö nk ormány zati ren d eletet

a kö zterül etek e lnev ezé  s é rő l é  s a hé uszám-me g á1 l apí t ás szab ály air őI

(rendelet a jegyzőkönyv mellé kleté t ké pezi)

2./Napirend:

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtöttháztartási
szennyví z begyűjté sé re, e|szállí tására é s árlalommentes elhelyezé sé re kií rták apá|yánatot. Ké t
ajánlat é rkezett a jelenleg is szállí tást vé gző Parrag György Veszpré m, Erdősáv u,.I6,sz. alatti
lakos, váIlalkoző 2200.-ftlm3 + AFA összegre, Czanka Bamabás Tapolca, Lehel ú t 8.sz. alatti
lakos pedig 3000.-ftlm3 + ÁFA. összegre tett ajánlatot. Legkisebb száIlí tandó mennyisé g 5
m3. Javasolta a testületnek Panag György pályázatát fogadják el é s bí zzák meg a
közszolgáltatási feladatok ellátásával.

Takács Lászlőné  jegyző elmondta, hogy 30 ingatlan nincs rácsatlakozva a

szennyví zhálőzatra, a talajterhelé si dí j alapján elszállí tható mennyisé g 1066 m3.

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek é s egyhangú  3 igen szavazattal, ellenszavazat é s

tartőzkodás né lkiil meghozták az alábbi:



76l20t4.(Ylll.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete megtirgya|í a a
nem közművel összegyűjtött szewtyví z begffité sé re vonatkoző pályé aatl,

ki í rásra határidő i g b e é rkezett ké t p ály azatot -

Ké pviselő-testület egyhangú lag elfogadta Parrag György vállalkozó 8200

Veszpré m, Erdősáv u. 1 6. sz. által benyú j í ott pály ázatát -

Ké pviselő-testületf e\hatalmazzaapo\gármestertaközszolgáltatási
szerződé s aláitására.

Felelős: Márvány Gyuláné  polgármester

Hataridő: 2014. augusztus 15.

3./Napirend:

Márvány Gyutáné  polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtötthÍ ntaí tási

"r"^yri, 
begyűjté sé re vonatkozó közszo|gáltatásról szóló rendelet-tervezetet Í rásban

megkápták. A-tervezetet elfogadás előtt meg kell ktildeni a környezetvé delmi felügyelősé gnek

vé lómé nyezé sre, a szomszé dos települé seknek pedig tájé koztatás cé ljából, Ké rte a ké Pviselők

hozzászőIásű.

Szabó István ké pviselő ké tdezte, hogy nem

S zennyví zt isztí tő telepre szállitani?
lehet-e aszenrtyvizeta Hegyesdi

Márvány Gyutáné  polgármester elmondta, hogy nincs erre lehetősé g, mivel a HegYesdi

zártrendszerű. Javasolta az előterjeszté sben megfogalmazotthatározattewezet elfogadását.

Ké pviselő-testület egyhangú lag, 3 igen szavazatta|. ellenszavazat é startőzkodás né lkÜl

meghozta az alábbi:

77 I2014.(VIII.1l.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g önkormányzatának ké pviselő-testülete a nem közművel

összegyűjtött ttú tartasi szennyví z begyűjté sé re vonatkozó helyi

uazsiőtgaltatásról előterjesztett önkormányzati rendelet-tewezetet

elfogadja.
Feklri 

"a 
pol gármestert, hogy a szomszé dos települé si önkormányzatokrtak

tájé koztatás cé ljából küldje meg.

nónriv.la a poigármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai vé lemé ny

beké ráe .é tjaú ot a KDT. Kömyezetvé delmi é s Termé szetvé delmi

Felügyelősé g 8002 Szé kesfehé rvár Pf. 137, küldje meg,

Felelős: Marvány Gyuláné  polgármester

Hataridő: 2014. augusztus 15.



4./Napirend:

MárvánY GYuláné  Polgármester elmondta, hogy a szilárd hulladé kra vonatkozó rendelet
tervezetet szinté n megkapták a ké pviselők. Változtak a fogalmak ingatlantulajdonos helyett,
ingatlanhasznáIő, szelektí v hulladé k helyett elkülöní tett hullaaek fogalom kórtili
meghaté trozásra. Rendelet tervezetet szinté n meg kell küldeni a környezetvé deú i hatóságnak
vé lemé nYezé s cé llaből, a szomszé dos települé seknek pedig tájé koziatás vé gett. Javasolta a
határ o zat tew ezeí et el fo g adni.

Ké PviselŐ-testÜlet egyhangú lag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül
meghozta az alábbi:

7812014.(YIII.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

I(apo l cs közsé  g önkormány zatának ké pvi selő-te stülete a
hulladé kgazdálkodási közszolgáltatásról előterj esztett önkormányzati
rendelet-te rv ezetet el fo gadj a.
Felké ri a Polgármestert, hogy a szomszé dos települé si önkormányzatoknak
tálé koztatás cé ljából küldje meg.
Felhí vja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai vé lemé ny
beké ré se cé ljából a KDT. Környezetvé delmi é s Termé szetvé delmi
Felügyelősé g 8002 Szé kesfehé rvár Pf. 137. küldje meg.

Felelős: MárványGyuláné  polgármester

Határidő: 2014. augusztus 15.

a.) Gördülő Fejleszté si terv vé lemé nyezé se

Márvány polgármester elmondta, hogy a BakonykarsztYí z- é s CsatomaműZrt. megktildte
Kapolcs, Vigántpetend ivőví zellátő ví ziközmű-rendszer működteté sé re vonatkozó gördülő
fejleszté si tervet. 2015-2029 közötti időszakta meghatározták a berubé aási. felú jí tási é s
pótlási összeget. Javasolta a gördülő fejleszté si tervet elfogadásrajavasolni.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat é s
tartőzko dás né lkül me ghozta az alábbi

79l20t4.(Vlll.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

kapolcs közsé g Önkormányzata ké pviselő-testülete a viziközmű-
szolgáltatásról szóló 20IL é vi CCIX.törvé ny 11.§ (2) bekezdé se alapján
Kapolcs,Vigántpetend ivővizellé ttő ví ziközmű rendszerre vonatkozó
elké szí tett Gördülő Fejleszté si Tervet a határozat mellé klete szerinti
formában elfogadásra j avasolj a.

Ké pviselő-testület utasí tja a jegyzőt, hogy enől azizemeltetőttájé koztassa.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
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Hataridő: 2014. augusztus 3 1.

(gördülő fejleszté si terv a jegyzőkönlw mellé kleté t ké pezi)

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta, hogy megküldté k a szennyví zelvezető- é s
tisztí tó közmtí rendszene is a gördülő fejleszté si tervet 2015-2029 időszakra. Ellátásé rt felelős
az 5 önkormányzat. Beruházásra nem terveztek,felú jí tásra é s pótlásra terveztek összeget,
Javasolta a gördülő fejleszté si tervet elfogadni.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat é s
Ártőzkodás né lkül meghozta az alábbi:

80t2014.(Ylil.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete a ví ziközmű-
szolgáltatásról szóló 201l. é vi CCIX.törvé ny 11.§ (2) bekezdé se alapján
Hegyesd szennyví zelvezető é s tisztí tó viziközmű rendszerre vonatkozó
elké szí tett Gördülő Fejleszté si Tervet a határozat mellé klete szerinti
formában elfogadásra j avasolj a,

Ké pviselő-testület utasí tja a jegyzőt, hogy erről azizemelteí őttájé koztassa.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző

Határidő: 2014. augusztus 3 1.

(gördülő fejleszté si terv a jegyzőkönyv mellé kleté t ké pezi)

b,) v álasztási, szav azatszámlálő bizottság tagj ainak me gvál asztás a

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta, hogy 2014. október I2-é n kerül sor a helyi
önkormányzati ké pviselők, polgármester választásé tra, valamint a nemzetisé gi választásra. . A
váIasztási é s szavazatszámláIő bizottságot meg kell választani. Felké rte Takács Lászlőné
jegyzőt tegyen j avaslatot a bizottság tagtraka.

Takács Lász|őné  jegyző elmondta, hogy a helyi választási bizottság, szavazatszé tmlálő
bizottság öt tagsát, é s ké t pőttagsát 2014. augusztus 31-ig kell megválasztani a választási
eljarásról szőlő 2013. é vi XXXVI. törvé ny 23. §- alapján. Javasolta választási bizottságba
megválasztani tagnak:Varga Sándor Dőzsa u.49, Yarga Gyulané  Kossuth u.56, Györeiné
Pongrácz Eszter Kossuth u.52. Bodó Zsigmondné  Petőfi u.49. pőttagnak Szigeti Istvánné
Jókai u.16. é s Sipos Tiborné  Petőfi u.39.sz. alatti lakosokat .

Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete egyhangú  3 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta az alé .}bi:

8112014.(YIII.1l.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testüle te a v álasztási
eljárásról szőIő2013. é vi XXXVI. törvé ny 23. § alapjána
Helyi Y álasztási Bizottság tagj ának :
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Yarga Sándor Kapolcs, Dőzsau.49.
Varga Gyulráné  Kapolcs, Kossuth u.56.
Györeiné  P ongr ácz Eszter Kapolcs, Ko s suth u. 5 2.
Bodó Zsigmondné  Kapolcs, Petőfi u.49.

póttagnak Szigeti Istvánné  Kapolcs, Jókai u.16.
Sipos Tiborné  Kapolcs,Petőfi u.39.

szám alatti lakosokat megválasztotta.

Ké pviselő-testület felhatalmazza a polgármesteft, hogy a megválasztott
tagoktól az esküt vegye ki, a megbí zóleveleket adla át.

Felelős: MarványGyuláné  polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

Takács Lász|őné  jegyző javaslatot tett a nemzetisé gi önkormányzati ké pviselők
választásé nak lebonyolí tásához meg kell választaní  az öt fös bizottságot, valamint 2 pőttagot.
Javasolta abizottságba megválasztani: Horváth Lászlőné  Jókai u.3, Dobosi Ferencné  Vásárté r
u.3. Szabóné  Csé nyi Ágota Jőkai u.26, Dobosi Zslzsanna Dózsa u.29. é s Srári Jánosné  Jókai
u.9. póttagnak pedig Krójer Klaudia Kossuth u.46. Csepi Mónika Dózsa u.6.sz, alatti
lakosokat megválasztani.

Márvány Gyuláné  polgármester ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt a javasolt szemé lyek
me gválaszt ásáv al, ké zfeltartás sal j elezze,

Ké pviselő-testület egyhangú lag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi

82l2014.(Wil.11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete a választási
eljárásról szőló 2013. é vi XXXVI. törvé ny 23. §-a alapján Kapolcs
közsé gben működő nemzetisé gi önkormányzati ké pviselők v áIasztásán
működő

A Szav azatszám|á|ő Bizottság ta gi án ak

Horváth Lász|őné  Kapolcs, Jókai u.3
Dobosi Ferencné  Kapolcs, Vásárté r u.3.
Szabóné  Csé nyi Ágota Kapolcs, Jókaiu,26
Dobosi Zsuzsanna Kapolcs, Dőzsa u.29.
Sári Jánosné  Kapolcs, Jókai u.9.

póttagnak

Krójer Klaudia Kapolcs, Kossuth u.46.
Csepi Mónika Kapolcs, Dőzsav6.sz.

alatti lako sokat me gváIasztotta.



ké pviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott
tagoktól az esküt vegye ki, a megbí zóleveleket adja át.

Felelős: MárványGyulané  polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

MárvánY GYuláné  polgármester elmondta, hogy a Kapolcsi 323 hrsz-u űt é s hozzátartoző
ingatlanok telekhatár rendezé sé t nem lehet elvé gezni a rendezé si terv módosí tása né lkül.
Arajánlatot ké rtek a Város é s Ház Bt-től, akik bruttó 330.200.-ft-é rt vállalták a tervezé si
munka elvé gzé sé t. A terv módosí tásával kapcsolatos kciltsé geket az é rintett
ingatlantulajdonosok megté rí tik, előzetes egyezteté s alapján. Az önkormányzat váIlalta a
telekalakí tási vázrajz elké szí té sé nek a költsé gé t. Ké rte a ké pviselőket aki egyeté rt a helyi
é PÍ té si szabályzat módosí tásrának megrendelé sé vel ké zfeltartással jelezze.

Ké PviselŐ-testÜlet egyhangú lag, 3 igen szavazatta!, ellenszavazata é s tartőzkodás né lktil
meghozta az alábbi:

83l2014.(YIII.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

1. Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselőtestülete a 212004. (II.13.)
önkormányzati rcndelettel jóváhagyott Helyi É pí té si szabályzat ill. annak
mellé kleté t ké pező Beltertileti Szabályozási terv módosí tását valamint a
Települé sszerkezeti terv módos í tását határozza el a következők szerint :- a 323 hrsz-ú  ú t kialakult nyomvonalra valő átjelölé se, kor:rekciója, a
kőmyező telkeket ill. é rintően avonatkozó megegyezé sek szerint
- a terület-felhasználás módosí tása, korrekciőja az é rintett közlekedé si é s
falusias lakóterület tekinteté ben
2. Az É pí tett kömyezet alakí tásráról é s vé delmé ről szóló 1997. é vi
LXXVIII. törvé ny 8.§.(2) bekezdé se é s a 314/20I2.(XI.8.)
Kormányrendelet 29.§-a szerinti feladatkörben a Ké pviselő-testület a
parlnersé gi egyezteté s szabályait a határozat mellé klete szerint átlapí tja
meg.
3. ké pviselő-testület a tervezé si feladat elvé gzé sé vel megbí zza a város
é s Ház Epí tőipari Tervező Kereskedelmi é s Szolgáltató Bt. Budapest,
Gizella űt 24-26. Tervezé si dí j összegé í : 260.000.-ft. + 27 %o-os Ár'a.
összesen: 330.200.-ft. elfogadja. A tervezé si dí jat telekhatár rendezé ssel, ú t
kialakí tásával é rintett ingatlan tulajdonosok megállapodás alapján az
önkormányzatnak befizetik, a tervezé si szerződé sben foglalt ütemezé s
szerint.
4. A Ké pviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az I. pontban
meghatározott települé srendezé si eszköz módosí tásához a szüksé ges
inté zkedé seket tegye ffieg, é s a partnersé gi egyezteí é st a hatátozat
mellóklete szerint bonyolí tsa le.
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Felelős : Márvány Gyuláné  polgármester

Határidő: folyamatos

(Partnersé gi egyezteté s szabályairól szóló előterjeszté  s ahatározat mellé kleté t ké pezi)

Márvány Gyuláné  polgármester javasolta az óvodásokat, általános, közé p, é s felsőfokú
oktatási inté zmé nybe jarőkat beiskolázást támogatásba ré szesí teni a szociális igazgatásról é sszociális ellátásokról szóló 4l20I2.(I.31.) önkormányzati rendelet atapján. Az óvodások
ré szé re 1000.-ft-ot, azokat az iskolásokat, akik kiegé szí tő tankönyv támogatásra nemjogosultak 5000.-ft-ot, kÖzé pi.skolások 7000.-ft-ot, főiskú ások, egyeteú stákré sz&e 10.000._
ft.-ot javasolt megállapí tani. Áltatános iskolában az I,2 osztályos t-ánk<inyve ingyenes.

ké rte a ké pviselőket aki egyeté rt a javaslattalké zfeltartással jelezze.

ké pviselő-testület egyhangú lag, 3 igen szavazattal. ellenszav azat é s tartőzkodás né lkül
meghozta az alábbi:

84l2014.(Ylil.1l.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

kapolcs közsé g önkorcné nyzata ké pviselő-testülete a szociális
igazgatásről é s szociális ellátásokról szólró 4/2012.(I.31.)önkormányzati
rendelet 23lA § (5) bekezdé se alapján

- óvodásokat 1000.-ft./fo

- általános iskolai tanulókat (3-8 osztály) 5000.-ft lfő (kiegé szí í ő
tankönyvtámogatásra nem jogosultak)

- közé piskolásokat: 7 000.-ftlrő
- föiskolai- egyetemi hallgatókat: 1 0. 000. -ftlfő

Összegű beiskolázási támogatásban ré szesí  ti a 2O1 4 l20 1 5. tané vre.

Ké PviselŐ-testÜlet utasí tja a jegyzőt, hogy a támogatás kifizeté sé ről
gondoskodjon iskolalátogatási igazolások bemutatása utián.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző

Határidő: 2014. augusztus 3 1.

Márvány Gyuláné  polgármester elmondta, hogy a BakonykarsztYí z- é s Csatornamű Zri.
tájé koztatta a Polgármestereket, hogy a szennyví zhálózat kié pí té se során felmerült 346 milliő
forint AFA-I nem kell befizetni.

Tájé koztatta a ké pviselőket, hogy Fehé ri Jenő által Naplóban megjelent cikkel kapcsolatban
az egylet helyteigazí tást fog ké rni, mivel több ponton valótlant állí t. Az önk-ormányzat
tÖrvé nYtelensé get nem követett el, a helyi rendeletnek megfelelően adták bé rbe a területeket.
Egyeztető í árgyalás nem volt, Ó nem mondta aztFehé ri Jenőnek, hogy ne adjon be pályé aatot.
Az e gylet nem tafto zik az önkorm ány zatnak.
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Azé rt nem akarták, hogy parkoltasson, mivel több panaszvolt a viselkedé sé re. 6 szemé lyből
bórelt területet elmú lt é vben, akik közül csak egyet ftzetett ki, 3 szemé lynek az idé n adta át a
bé rleti dí jat, 2 szemé lynek ki sem ftzette a dí jat. Felké rte a jegyzőt ké szí tse elő a
vagyonrendelet módosí ását, legyen egyé rtelmű mely területekre í rnak ki nyilvános
pályé natot.

Megköszönte a ké pviselők meg|elené sé t é s az ülé st 18 órakor bezárta.

k.m.f.t.

r,1, !,;, r,J \ 7_;i/.\
Orsós János'
jkv.hitelesí tő

f-*Lá§aö
jegyző

-il\l_ tl J .t _,.-._'l*l- Y- )' _\ ._ _j__
S/abő István
jkv.hitelesí tő
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