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Lakosság ré szé rőImegielent: 9 ftí
GÖnté r GYula Polgármester: köszöntötte a jegyzőt,
kepviselőket, a meghí vottakat a lakosság
ré szé rőlmegielenteket, Megállap itotta, hogy
a megválasztott s t.puiselőből Áina
*5 ftí jelen van,
a testÜlet határozatkePes, Ké rte a t<opvis-Ótor..t, "rrogy
l
meghí vóban szereplő napirendi pontok
tár gy alásával é rtsenek egyet, azt fo gad1
ak el.
JegYzőkÖnYv hitelesí tőnek Dobosi P'.rárr.
kepviselőt é s Horváth Ferenc alpolgármestert javasolta.
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T#:::ké pviselő{esttilete

határozathozatal né lkül, egyhangú lag 5 igen

NAPIRENDET:
./kapolcs közsé g Önkormányzata ké pviselő-testiilete szervezeti é s
Mtí ködé si SzabáIyzata
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

l

2 ./

A

nem kö zművel ö s sz e gytí j tö tt hí űtartási szennyv iz b e gyűj
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

3./ Monostorapáti Közö s önkormányzati

té s é

re

Hivatal 20l 4.é vi munkáj áról

beszámoló
Előadó: Takács Lászlőné jegyző
4.

l B eszámolő az egé szsé güg y helyzeté ről
Előadó: dr. Tóth Jőzsefháziorvos, Lohn Kata vé dőnő

5./ Kapol cs közsé g Önkormányzata Ké pvi selő -testtilete 20
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
6.

7

15

.

é vi

munkaterve

elyi Esé l yegyenlő s é gi Pro gram felülvizsgálata
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

/H

.l Yegyes, aktuális ügyek
a) Belső ellenőrzé si terv elfogadása

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
b)Kapolcs 3 4 6.hr sz-ú ú t megvásárlás ár a ké relem benyú j tás a

Napirend előtt:

GÖnté r Gyula polgármester: javasolta, hogy az egé szsé gllgy helyzeté ről szóló beszámolót
té trgyaljé kelőször" A meghí vóban a vegyes ügyek kereté ben p Kapolcs 346,hrsz-ú ú tmegvásárlása
is szerepel. Javasolta, hogy a mai ülé sen ne tárgyalja ezt a testiilet, mert nem rendelkezik a

dönté shez elé g inform áciőv al,
4./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: minden ké pviselő megkapta az í rásos előterjeszté st, nagyon
ré szletesek a beszámolók.
Megké rte dr" Tóth Jőzsef hé aiorvost tegye meg a szóbeli kiegé szí té st.
dr. TÓth JÓzsef háziorvos: a beszámolóban igyekezett mindent ré szletesen leí rni. Megköszönte az
Önkormányzat segí tsé gé t,pályánati fonásból szinte ú j orvosi rendelő lett kialakí tva, a szolgálati
lakást pedig tarsadalmi munkával ú jí tották fel a kapolcsi lakosok. Leader pálytaaton nyert
támogatásból sürgőssé gi ellátáshoz szüksé ges ú j eszközöket vásárolt. Nagyon szí vesen váIaszoi, ha
valakinek ké rdé sevan. A háziorvosi praxisok alul finanszí rozottak, ú gy hallotta a jövőben állitőlag
több állami ftnanszirozást kapnak.

Dobosi Ferenc ké pviselő: megké rdezte aháziorvost, hogy milyen segí tsé grelenne mé g szüksé ge,
az udvar, az é pilet é s a kömyezet felú jí tásával, karbant artásávd, kapcsolatosan?
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dr. Tóth József háziorvos: minden segí tsé get megkap, a rendelő f,í té seé s a takadtás is töké letesen
megoldott, megköszönte a tiámogatást. Az orvosi rendelő felú jí tásával együtt annak idejé n szeretté k
volna, ha a tanácsadó egy é pületben lett volna a rendelővel, tervek is ké szültek, de az önerőt az
önkormányzat akkor már nem tudta vállalni. Ha esetleg a ké sőbbiekben lesz páIyázat, akkor aztki
lehetne használni.

Kocsis Csaba ké pviselő: ha most akarna ú j tanácsadót é pí teniaz önkormányzat,

al<kor

lehetne?

dr. Tóth József háziorvos: nagyon szigoru előí rások vannak, kiilön helyisé get kell a babakocsik
tiro|ására, pelenkiuő é s szoptató helyisé get is biztosí tani kell.

Lohn Kata vé dőnő: ké rte, hogy az önkormányzat anyagt lehetősé geihez mé rten a tanácsadó
ablakait javí ttassa meg, mert nem lehet rendesen zámi, a bejárati ajtőt kicseré lni, vagy
nagyobbí tani, mert olyan keskeny, hogy egy babakocsi nem fé r be rajta.

a

Gönté r Gyula polgármester:

tanácsadóban té nyleg nagyon rosszak
villarrykályha helyett is valami más fií té simódot kellene keresni.

a

nyí Iászárők, a

dr. Tóth József háziorvos: megköszönte a vé dőnő munkáját, örült, hogy hosszú idő után olyan
fiatal munkatárssal dolgozhatnak, akivel jó a kollé gák kapcsolata, a betegek is szeretik. Remé li
hosszú távú lesz az együttműködé s.

Gönté r Gyula polgármester: megköszönte a hé uiorvos é s a vé dőnő munkáját, a beszámolókat
elfogadásra

j

avasolta.

A ké pviselő-testiilet egyhangú lag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megltozta
a

következő:
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l20l4. (XII.4.) Ökt.számú határ ozatot
Kapol cs közsé g Önkormanyzata Ké pvis elő -te sttil ete
Dr. Tóth Jőzsef háuiorvos é s Lohn Kata besziámolőját a
j egyzőkönyvhöz
csatolt formáb an elfogadj a.
(beszámolók csatolva a jegyzőkőnyvhöz)

1./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a ké pviselők megkapták a ké pviselő-testület szewezeti é s működé si
szab áIy zatát Ké rte a ké pvi s el ők v é 1 em é ny é t, ho zzászó l ás át.

Kocsis Csaba ké pviselő: a tervezetben az ügyrendi bizottság feladatai között van az, hogy
folyamatosarl,vizsgálja az önkormányzat működé sé vel kapcsolatos feladatok ellátását. Hogy kell ezt
é rteni?

Takács Lászlóné jegyző: ha

a

testtilet nagy horderejű dönté st hoz, megvizsgálja annak

költsé gveté si hatását.

Kocsis Csalra ké pviselő: azűgyrendi bizottság feladata atervezet szeint, nyilvántartla é s ellenőrzi
a polgármester, ké pviselők é s hozzátartozóik vagyonnyllatkozatatt.Ezthogyan kell é rtelmezni?
Takács Lász|őné jegyzőz az igyrendi bizottság azt ví zsgálja meg, hogy minden ké pviselő időben
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benyú jtotta-e a vagyonnyilatkozatát, ennek határideje a megválasztástől számí tott 30 nap, valamint
minden é vben január 30. Amennyiben nem adott be vagyonnyilatkozatot, akkor addig nem
gyakorolhatja a polgármesteri, illetve ké pviselői jogait. Esetleg bejelenté s é rkezik
vagyonosodásról, akkor vizsgálja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát.

Kocsis Csaba ké pviselő: a 4 számí fiiggelé kben, amely a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodásban szerepel aljegyző. Eztbiztositani kell?
Takács Lászlóné jegyző: a 2012. decemberé ben döntöttek közös hivatal lé trehozásáról, akkor a
Mötv. előí rta aljegyző alkalmazását, azőta törvé ny módosí tás volt é s nem kötelező az aljegyző
kinevezé se i0 e fcí alatt. A közös hivatal dolgozói 6 önkormányzat é s 2 roma önkormányzat

feladatait, testtileti ülé sek előké szí té sé té s egyé b a lakossággal kapcsolatos feladatokat látnak el. A
hivatal jelenlegi Ié tszí rna11 fcí a feladatok ellátásához kevé s. Erdeklődött más települé sekné l is a
hivatali lé tszámről, pl. Szigliget 4000 ftí ügyeit látja el, 2I fővel, ott teljesen az a|jegyző ,,visz|" a
hivatalhoz tartoző települé sek egy ré szé nekügyeit. A költsé gveté s tárgyalásakor mindenké ppen
vissza kell té rni alé tszámra. A 6 faluban összesen közel 100 testtileti ülé s volt az idé n, ennek az
előké szí té se,a jegyzőkönyvek időben törté nő elké szí té senagyon sok időt igé nyel. A 6
önkormányz atnak e gyütt es ü1 é s en kí v fut1 a a lé tszám b őví té st felvetni.

Kocsis Csaba ké pviselő: a tervezetben polgármesteri hatáskör

a

közterületek bé rbeadása, javasolta,

hogy testí ileti hatáskör legyen.

Takács Lászlóné jegyző: a közterület basználat engedé lyezé se, amennyiben 6 hónapnál rövidebb
időre szól akkor polgármester hatásköré be tartozik, a felett testiileti hatáskör.

Kocsis Csaba ké pviselő: a tewezetet ú gy lehetne módosí tani, hogy a Művószetek Völgye
rendezvé ny ideje alatt a testiilet hatásköre legyen, hogy kinek adja bé rbe a közterületeket.

Mohos Attila ké pviselő: árusí tás cé ljából a polgármester hatásköré ben maradjon a közterületek
bórbeadása.

Gönté r Gyula polgármes ter: azelhangzott módosí tásokkal javaso lta az SZMSZ elfogadását.

A

ké pviselő-testiilet egyhangú lag,
tartózkodás né lkül megalkotta
1012014.

5 igen

szavazattal, minősí tett döntóssel,

el|enszavazat é s

(XII. 15.) önkormányzati rendeletet
Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pvtselő-testiilete
a Szerv ezeti é s Működ é si Szab áIyzatot a je gyzőkönyvhöz
csatolt formában elfo gadj a.
(SZMSZ csatolva a jegyzőkönyvhöz)

2./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a települé sen 30 fő van, akik nern kötöttek
nekik kell biztosí tani a szenrtyviz elszálr|í tá"sát.
Mohos Attila ké pviselő: meg kell pályáztatnl?

rá a csatoma rendszerre,
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Takács Lászlóné jegyző: Az önkormányzat megpáIyáztatta a közszolgáItatást, Parrag György
veszpré mi vállalkozóval kötött az önkorminyzat szerződé st a szennyví z elszáIlí tására, befogadó
helynek a nagyvé asonyi szennyví ztisztí tőtelepet jelölte ki a ví zigyi hatóság. A testi.ilet már
tárgya|ta a rendelet tervezetet, a Szé kesfehé wái Kömyezetvé delmi Felügyelősé g vé lemé nyeztea
tervezetet é s elfogadásra javasolta. Aki nem kötött rá a rcndszene az elfogyasztott ví z
merrrryisé gé nek megfelelően talajterhelé si dí j fizeté sé rekötelezett. A Tapolcai Járási Hivatal
kötelezheti azokat, akik nern kötnek rá arendszerre, é s a ráköté s műszakilag megoldható.
Kocsis Csaba ké pviselő: az

é vl, egy

alkalommal törté nő elszállí tást törvé ny irja e|ő?

Takács Lászlóné jegyző: az é vi egy alkalommal törté nő sziú Iitást számlával kell igazolni.

Horváth Ferenc alpolgármester: ki fogja ellenőrizni?
Takács Lászlóné jegyző: aví zijgyi törvé ny alapján az önkormányzat kötelessé ge akőzszolgáltatás
megszeí vezé se, é s ellenőrzé se. Közszolgáltatástvé gző adatokat szolgáltat az önkormányzatnak.
Mohos Attila ké pviselő: az elszál|í tandó mennyisé g meg van-e határozva?
Takács Lászlóné iegyző: mennyisé g nincs meghatitrozva, számlával kell igazolni a szállí tást.

Horváth Ferenc alpolgármester: a lakosságnak kellene egy tájé koztatőt k{ildeni a ráköté si
kötelezettsé gről.

Takács Lászlóné jegyző: küldünk é rtesí té st.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta

a rendelet tewezet elfogadását.

A ké pviselő-testiilet egyhangú lag 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megalkotta
az alábbí :

t1l20l4. (KI.15.) önkormányzati rendeletet
a nem közművel ö s sz e gyűj tö tt háztartási szennyv í z
begffi té sé revonatkoz ő közszolgáltatásról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a ké pviselők í rásban megkapták

a

hivatal

beszámolóját. Felké rte a jegyzőt, amennyiben van szóbeli kiegé szí té setegye meg.

Takács Lászlóné jegyzőz az adőknál sok tartozás, kintlé vősé E, u kollé gák igyekeznek behajtani a
kintlé vősé geket, csak a munkabé rből, nyugdí jból lehet letiltani, gé pjármú adő tartozásnáI a
gé pjármű forgalomból törté nő kivonása lehetsé ges" 500e.Ft alatti tartozást nem lehet ingatlanra
terhelni, csak 500 e.Ft felett.

Mohos Attila ké pviselő: van-e olyan a települé sen akinek efolötti tartozásavan?

Takács Lászlőné jegyző: nincs, tudomása szerint olyan adőző van aki 200.e.Ft körüli összeggel

i
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tartozlk.

Horváth Ferenc alpolgármester: tudatosí tani kellene az ernberekben, hogy eznem vicc, komolY
következmé nyei lesznek, ha nem fizetnek.

Takács Lászlóné jegyzőz sok a pótlé k, vannak akik a tartozás tőke ré szé tpróbálják kifizetni, olYan
családok is vannak akik az anyagl helyzetiik miatt nem tudják atartozást kiegyenlÍ teni.
magánszemé lyek é s aváIlalkozók adóját egyutt kezelik? Vállalkozókkal
nem-e |ehet megegyezní , hogy a tartozás fejé ben bizonyos munkát elvé gezzenek, é s akkor az adő
jővűrásra kerülne.

Kocsis Csaba ké pviselő:

a

Takács Lászlóné jegyző: erre nincs lehetősé g, az adőhatőság nem az ÖnkormánYzat testiilete,
hivatal.

hanem a közös

Kocsis Csaba ké pviselő:

a hivatal

felszólí tja azokat, akik tartoznak valamilyen adóval?

Takács Lászlőné jegyzőz egyedi határozatbankapnak é rtesí té statartozás Összegé rŐl é s a befizeté s
1ehetősé gé rő1.

Horváth Ferenc alpolgármester: aváIla|kozás működé s é t adőlartozás miatt nem lehet korlátozni?

Takács Lász|őné jeryzőz elTe nincs lehetősé g, a hátralé kot közöljük

a

nemzetí adó é s

vámhivatallal.

Korponai Lász|ő elnök: Megköszönte a hivatal munkáját. A jegyző asszony tÖbb esetben soron
kivtil intezte az ügyek et, ,,ú j csatorna nyí It a hivatal é s a civil szervezetek kÖzÖtt". Beadták a
pályé uatot a kameia rendszer kié pí té sé re,sajnos nem nyerttink. A hivatal a páIYázatbenYljtásához
irtik.é g., anyagot előké szí tette. A települé s tul kicsi, kevé s kamera kerÜlt kiosztásra, ftÍ leg a
nagyobib teleptilé seket ré szesí tetté kelőnyben. A hivatal elké szí tette a BŰnÜgyi Straté giát aminek a
fontos szerepe van. Ha í j pályázat kerüt kií rásra, ismé t beadjak aPá|Yázatot.
riasztási prograrnban Kapolcs települé s is bent van, ebben is segí tett a hivatal.

patyazato*.bóadásánál

^Az'országos

Gönté r Gyula polgármester: sok pályazatt lehetősé g lenne, de a hivata|Í dolgozók nagYon
leterheltek, nem tudnak azzal fog|alkozni. Lehet, hogy hossá távon megoldás lenne, ha a té rsé gben
MegkÖszÖnte a
az önkormánlzatokvalakit megbiznának apályázatok figyelé sé velé s ké szí té sé vel.
jegyző é s a hivatali dolgozók munkáját. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A ké pviselő-testiilet egyhangú lag 5 igen szavazattal, e\|enszavazat é s tartőzkodás né lkiil meghozta a
következő
115l 20l 4. (XII.4.)

Ökt.számú határozatot
Kapolcs közsé g Ónkormányzata Ké pvi selő -testiil ete
,,Beszámoló a Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal
munkáj áról

"

cí mű előterj eszté st elfo gadj a.

(beszámoló a jegyzőkőnyvhöz

csatolva)

7

a
Nagy Kálmán ajkai lakos I7 őra 50 perckor szót ké rt é s elmondta, hogy Í rásban bejelentette
kap

l

o1 c

si

34 6

.hr sz-il ú tra vonatk ozó j av aslatát.

Gönté r Gyula polgármester: ismertette Nagy Kálmán beadványát Baukovácz Krisztina meg
akaqavásárolni a 3 46 ltrsz-u gyalogutat.
Van egy megállapodás az ű kialakí tására, mindenki tartsa magát az abbal foglaltakhoz. A
tepvisé í ot t"srup beszé lgettek erről, de nem látják tisztán a helyzetet, ezé rt nem kí vánnak ma
dönteni.

Nagy Kálmán: november 3-án kapták melaZ é rtesí té st,amiben október 31. volt a határidő a
befizetik
befi]eté sre, aminek termé szetesen nem tudtai eleget tenni. December 15-ig mindenké PPen
azú tkialakjtásávalkapcsolatosköltsé geket.

A

e-mailen megkapták, október elejé n, valamennYi
megállapodást
befizette
é rintettnek meghitátek a|áí rásra ezé rt é rkezett ké sőbb, az összeget minden é rintett

Takács Lászlőné jegyzőz
határidőben.

Gönté r Gyula polgármester: a ké pviselőkkel együtt minden ezzel kapcsolatos dokumentumot
szeretne látni, csak azutántudnak foglalkozni vele

Mohos Attila ké pviselő: a ké t ú t dolgát nem kellene ktilön kezelni?
Nagy Kálmán: a4m szé les ú tól van szó

Kocsis Csaba ké pviselő: a helyszí nen m€g kell né zni miről van szŐ, azűjké PviselŐk nem ismerik
a helyzetet, í gy most nem tudnak dönteni.

Nagy Kálmán: ké rte a ké pviselőket, hogy záros hatáidőn belül né zzé kmeg a helYszí nt

és

hozzanak dönté st.

megné zté k
Gönté r Gyula polgármester: 2014. október 23-án a ké pviselőkkel vé gigiárták a falut,
ré szt már
az
é
intett
azt
é
s
eső
az
milyen teűivalok iannak, nagyon rossz idő volt akkor, szakadt
é v,
neÁ tudták bejárni. etoiauui-polgármesteri ciklusából ismeri a problé mát, azőta eltelt né gY
azóta sok minden váItozott.

ké rdé sé t
Mohos Attila ké pviselő: a rendezé si terv is módosí tása folyamatban vaí L) aZ gYalogut

külön kellene kezelni.

Takács Lász|őné jegyző: Nagy Kálmán által javasolt megoldás, a 31912 hrsz-u ingatlanon a
egY nYolc
gyalogut kialakí tásá Űezsegbé ütközik, mivel a tulajdonos kí ilfoldi állampolgar. Próbál
fidná azt
a
tervező
módosí
tása,
é r"s problé mát megoldani,hlyamatban van a rendezé si terv
lefollatását
megmondani, hogy-jelen eljárásban ez a fe|veté s kezelhető-e? Bármilyen eljátrás
a
telekalakí
tás
váI|alta
ö
nkormányzat
Az
keáemé nyelt<, mi.raig a kölisé gek viselé sé nvan a vita.
Út
aszfaltos
Az
költsé gé t, áz é rintettelipedig a ádezé si terv módositásával kapcsolatos kiadásokat.
engedé ly né lkül lett é pí tve,azzalkapcsolatban is lesznek költsé gek.

Kocsis Csaba ké pviselő: már nem tudta követni miről is van szÓ, nem é rtette az egé szet, ké rte ne
mert
menjen bele ré siletekbe. Ké rte a jegyzőt egy rövid összefoglalÓt ké szí tsenaz i;gYrŐI,
információ né lktil nem tudnak felelősen dönteni.

i
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Mohos Attila ké pviselő: az erintettek fizessé k ki a rendezé si terv módosí tásával rájuk jutó
költsé get. Meg kellene állapodni egy határidőben, amikor a helyszí nt megné zik é s utána tudnak
dönteni a ké pviselők.

Dr. Vass István elnök: megké rdezte, hogy a jelenlé vők közül az é intetteken kí vül órti-e valaki,
hogymiről vansző? Azűt az önkormányzattörzsvagyona, amit nem is lehet é rté kesí teni.
Takács Lászlóné jegyző: az utat át kell minősí teni beópí tetlen területté , azt követően lehet kivenni
a forgalomké ptelen törzsvagyonból, melynek költsé gei lesznek.
Nagy Kálmán: időpontot kellene egyeztetni

a

helyszí ni bejárásra

Kocsis Csaba ké pviselő: egyeté rtett Mohos Attila ké pviselővel, hogy

a testiilet szabjon határidőt.

18 óra 15 perckor Nagy Kálmán elhagyta az ülé stermet.
5./

Napirend

Gönté r Gyula ké pviselő: javasolta, hogy a 2015. május 21-i ülé sen számoljanak be a civil
szervezetek a munkájukról.

Korponai Lász|ő elnök: a februári teshileti ülé sre lehetne tenni a beszámolót, akkor van

a

beszámolási kötelezettsé g.

Kocsis Csaba ké pviselő: Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány beszámolója a munkaterv szerint a május
zl-i ülé s napirendje között szerepel. Javasolta, hogy korábban beszé ljenek rőla, mert az
alapí tvánnyal vannak problánák. Van-e a testületi ülé sek napirendjé nek összeállí tásé han valami
kötelező szempont?

Takács Lászlóné jegyzőz é vi 6 ülé s tartása kötelező. Az, alapí tvány é s a civil szervezetek
beszámolóját korábbi testtileti ülé sen is tárgyalhadák.
a költsé gveté s elfogadása a janvár 29-i ülé s napirendje, a zárszí lmadás a
Hogy
lehet
elfogadni a költsé gveté st, ha nem ismert az elmtllt é v zárása.
március 2ó-i ülé sé .

Kocsis Csaba ké pviselő:

Takács Lász|őné jegyző: amikor az Országgyú lé s elfogadja a költsé gveté st, az önkormányzatoknak
45 napon belül kell a saját költsé gveté süket elfogadni. Költsé gveté s tárgyalását nem befolyásolja az
elő ző é v zár szé tmaőása, a p é nzmar adv ányt a kö lts é gveté s mó do sí tás akor ponto s í tj ák.

Kocsis Csaba ké pviselő: az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást mikor tí lzi napirendre az
önkormányzat?

Gönté r Gyula polgármester: a novemberi ülé s napirendje, a közmeghallgatáson adunk számot a
é v es

gazdálkodásról, fontosabb inté zkedé sekről.

Takács Lász|őné jegyző: bármikor napirend megtárgyalhatő avegyes ügyek kereté ben.

Horváth Ferenc alpolgármester: szerint Kocsis Csaba az önkormányzat tulajdonában lé vő
é pületek hasznosí tására gondolt.

Kocsis Csaba ké pviselő: szerinte ez sürgető feladata a testtiletnek, novemberben mrár ké sŐ, ha
akkor foglalkoznak vele, jobb lenne az I fé lé vbentárgyalni. A márciusi ülé sen szerepel a
közbeszerzé si terv elfogadása, az kötelező?

Takács Lászlóné jegyző: Kőzbeszerzé si törvé ny í rja, hogy el kell fogadni akőzbeszerzé si tewet, az
é rté khatárokat a költsé gveté si törvé ny szabá|yozza.

Gönté r Gyula polgármester:

a

gazdasági programmal együtt lehet tárgyalni

az

é pületek

hasznosí tását.

Javasolta a munkaterv elfogadását az elhangzott módosí tásokkal.

A ké pviselő-testiilet egyhangú lag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat é s tartózkodás né lktil megltozta
a következő:

116 t2lr,4.

(XII.4.) Ökt. szám ű határozatot
Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testi.ilete
a 20t5. é vi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában
elfogadja.
(munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva)

6./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a ké pviselők megkapták az előteqeszté st. Az eredeti programban
szereplő cé lok felülvizsgálatát kell elvé gezni. Minden páIyazatbenyú jtásának felté tele a HEP.
Javasolta az előterj eszté s szerint elfo gadást.

A ké pviselő-testí ilet egyhangú lag, 4 igen szavazattal, I tartőzkodással meghozta

a

következŐ:

l17l20l4. (XII.4.) Ökt. számú határozatot
Kapolcs köz sé g Önkormányzata Ké pviselő -testiilete a
II1l20l3. (XII. 20.) Ókt .számú határozattal elfogadott Helyi
Esé lyegyenlősé gi Pro gramot felülvizsgálta é s megállapí totta,
hogy az abban kiűzött cé lok megvalósultak, további
inté zkedósre nincs szüksé g.
(előterj eszt é s a jegyzőkönyv
7./

mellé kleté t ké pezi)

Napirend

a) belső ellenőrzé si terv elfogadása

Gönté r Gyula polgármester: jogszabáIy í qa elő, kötelező az e|fogadása
Mohos Attila ké pviselő: korábban
Takács Lászlóné jegyző:

a

közös

a

kisté rsé gIátta el a feladatot.

hivatalt fenntartó hat települé s sem tud egy ftí állású belső ellenőrt
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mit kell ellenőrizni. Kövessiné Müller
alkalmazni. Minden é vben meghatározásra kerül, hogy
000,-Ft+Ána,lnap,
Katalin me gbí z ás sal látja e| a feladatot, munkadí j a 2 0.
é s tartőzkodás né lkÜl meghozta
A ké pviselő_testiilet egyhangú lag, 5 igen szavazatlal. ellenszavazat
a

következő:

L18t t20I4. (XII.4.) Ökt.számú batározatot
kap

o1

cs kö

z sé

g önkorm án yzata ké pvi s elő

_

te

stül ete a

2015. é vre vonátkozó belső ellenőrzé si tervet ahatározat

mellé klete szerinti tartalommal jőv í ,};ragyla,
Belsőellenőrzé sifeladattalmegbí zzaKövessiné Müller
Katalin Tapolca, Fazekas v,54,sz, alatti lakos -egyé ni
vállalkozót - belső ellenőrt,
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: folyamatos
b)

ké ré se
Avölgy TDM kulturális közmunkás munkavé gzé sé velkapcsolatos
az ÖnkormanYzatnál

elnÖke ké rte, hogY
Gönté r Gyula polgármester: Dr. Vass István az egyesület
yarga Szilvia ,"giih.t r"-e az egYesÜlet munkáj ábaú Megí gé rte'
kulturális közmunkában dolgozó
foglalnak a ké pviselők,
következő testületi ülZsen erre visszaté rnek é s állást

hogy a

az egyesülethasználatba megkapta, felú jí tottak,
Dr. Vass István elnök: a volt felső iskola é pületé t
a szo|gáltatőné l az egYesÜlet
A rezsikölt sé get az egyesület fizeti, ha megkapj ak a siÁlláL akkor
nevé re tudj ák átí r atni.
szeretné az egYesÜlet
Az önkorm ányzatr.É l,közmunkaban dolgozó Vlrga Szilvit ré szmunkaidőben
Ennek jogi akadálya nincsen, Nem az
foglalkoztatni. Most vannak í j pé lyázÁt<, tudná segí teni.
Megye1 Közművelődé si Inté zet, Ha minden rendben
önkormányz at alka1mazza,Itanemá v"."p.e*
* egyesÜlet szolgáItatő kÖzpontja, hett 25
lesz, akkor a jövő hé ttől hivatalosan is mrí koani-Í og
é ves-használaÍ ra megkapta az egyestiet az
őrábannptva kell tartani. A volt felső iskola é pületé i5
önkormányzattól.

is 4 őrában dolgozna a
Gönté r Gyula polgármes terz az egyesületné l é s, az _önkormarryzatnál vannak Új kÖzmunkások
vele. December
kulturális közmunkás ,ha aké pviselők egyeté rtenek
van rájuk.
az önkormányzatná1,6t t toanat segí teni, ha szüksé g

1-tŐ1

az iroda kicsi' nincs szüksé g több
Dr. Vass István elnök: megköszönt e az ajfnlatot, de mivel
nekik. Ké rte, hogy a heti 20 őrát25 órára lehetne_e
emberre, é s az egyesület sem tudna munkát ádni
fiiggeszteni az é pú letrqolYan feladatot kaPna a
emelni. Az egyesület nyitva tartási idejé t ki kell
lenne,
közmunkás, u*it csak ő egyedül Látna el,nagy segí tsé g
a testtilet nem dÖnthet, hisz , nem Ő a
Takács Lászlóné jegyzőz a munkavállaló foglalkoztatásárŐl
kell a munkáltatóval, hogY a munkavé gzé s
munkáltató, haná á uűvelődé si Inté zet. Eiyeztetru
helye változik.
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kÖtÖtt
Dr. Vass István elnök: a Művelődé si Inté zet önkormányzatokkal é s civil szervezetekkel
van arra lehetősé g,
megállapodást kulturális közrrrrrnkás foglalkoztatására. A megállapodás szerint

ha-az aí attmunkáltató nem tud biztosí tani munkát, akkor más munkahelyen is dolgozhat.

szó volt
Gönté r Gyula polgármester: támogatta Dr, Vass István ké ré sé t,az elŐzetes beszé lgeté sen
róla, hogy a *ui ülé r"n mindenké ppen döntenek a ké pviselők.

hol
Dr. Vass István elnök: a Művelődé si Inté zet kapcsolattartója volt egyezteté sen, megné zte
akarja az egyesület foglalkoztatnt a dolgozőját,

kell
Varga Szilvia: azé rt hí vta fel a Művelődé si Inté zetet, mert Úgy gondolta tájé koztatni
munkáltatój

át, ho

a

gy máshol is szeretné k alkalmazni,

egYesÜletné l is
Mohos Attila ké pviselő: támogatta, hogy a kulturális közmunkás A VÖlgy TDM
dolgozzon,ha2O órában van rá szüksé g, akkor 20 őrában,ha25 Őráhan, akkor annYit.

tegnapi egyezteté sen javasolta, hogy az
is támogat,
egyesület Varga Szilvia segí tsé gé velké szí tsenterveket, arrtit az Önkormányzat

Kocsis Csaba ké pviselő: tí mogatja a heti 25

őrát.

A

a telePÜlé srŐl,
Dr. Vass István elnök: mar ké rte, hogy minden önkormányzat delegáljon egy tagot
Ké rte a
aki az önkormányzatot ké pviseli. É venteké t közg}í lé st kell tartani az egYesÜletnek.
az egYesÜletbe,
testületet vegye fei napirendterrt a következő ülé sé re, hogy kit delegál ké pviselŐnek
a polgárőrs é g é s az önkormányzat
vagy csak meg kell erősí teni az egyiittműködé si szándé kot?

Korponai Lászlő elnök:

közötti

megállaPodást Újra kell kÖtni,

Kocsis Csaba ké pviselő: a februári ülé sen a beszámolóval egyÜtt meg lehet erősí teni,
Az önkorm ány zatnak kell e tagdí j at fizetni az e gye sül etnek. ?
_

Dr. Vass István elnök: az önkormányzatotnak
tagdí j.A közgytí lé s dönt

a

é vi 50.000,-Ft, vállalkozóknak é vi 10.000,-Ft

a

mé rté ké ről.

Kocsis Csaba ké pviselő: mi

a tagdí j fizeté s határideje?

Takács Lászlóné legyzőz a költsé gveté s elfogadását követően utalják

át

az ÖnkormánYzatok a

tagdí jat.

Kocsis Csaba ké pviselő: a kulturális közmunkás munkaköri leí rásában a helYi é rté ktárral
kapcsolatos feladatok is szerepelnek.

kerÜlt a helYi
Varga Szilvia: a hell é rté keketneki is fel kellett mé rni, a kasté ly é pÜlete fel is
munkáltató is ad nekik
erteí tárba, azt |efé nyké pezteé s elküldte a Művelődé si Inté zetnek. A
té mákban é s
ktilönböző feladatokat, tdbbször kellett ké rdőí veket kitöltetni a lakossággal, kiilönböző
hogY Ők mit tartanak
más-más korosztályb á tartozől<kal, A helyi lakókat kellene megké rdezni,
fontosnak, mit kellene felvenni a helyi é rté ktárba,
helYi
Kocsis Csaba ké pviselő: a testí ilet szeretné megismerni azt az Összesí té st,amik eddig a
ffié ktárbarl, vannak.
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Más naPirend nem volt. GÖnté r Gyula megköszönte a ré smé telt, megké rte a
ké pviselőket,
hagiák el az ülé stermet é s 19.00 órakor zatilestrendelt el.
K. m. f.
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