Káptalantóti Önkormányzat lapja

X. évfolyam 2. szám 2013. FEBRUÁR

Kedves Káptalantótiak !
Bizonyára mindenki értesült már a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról, mely
hivatalok a szakigazgatási feladatok ellátásának összevonását jelentik.
Az érintett Önkormányzatok továbbra is önálló költségvetéssel gazdálkodnak,
függetlenül a létrehozott Közös Önkormányzati hivataloktól. A meglévı épületek,
eszközök továbbra is az érintett önkormányzatok tulajdonában maradnak.
Nem szőnnek meg az Önkormányzatok !
A 2012. novemberi közmeghallgatáson már tájékoztattuk a kedves jelenlévıket az
önkormányzatokat érintı törvényi változásokról. A környezı településekkel való
tárgyalások eredményeként többféle változat is napvilágot látott. Sajnos a legkézenfekvıbb
elképzelés rajtunk kívülálló okok miatt nem jöhetett létre. A tárgyalások során elsıdleges
szempont volt, hogy a lakosság ne vegyen észre semmit a változásokat illetıen. A
szolgáltatás minısége, a kedves ügyfelek kiszolgálása és annak minısége ne romoljon, és a
továbbiakban is színvonalas ügyintézésben részesüljön a lakosság. Mind az öt település
törekedett arra, hogy a meglévı adminisztratív létszám megmaradjon, hiszen minden egyes
dolgozó mögött egy család van.
További folyamatos tárgyalásokat követıen az érintett települések önkormányzatainak
szándéknyilatkozata mentén döntés született a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.
Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Szigliget az együttes testületi
ülésen aláírták a megállapodást a közös hivatal létrehozásáról.
A közös hivatal központja Szigligeten lesz. Nemesgulácson és Badacsonytördemicen
kirendeltség mőködik. Káptalantóti lakossága továbbra is (évek óta jól mőködı
rendszerben) helyben illetve a nemesgulácsi kirendeltségen intézheti önkormányzati
ügyeit.
Az állami finanszírozás összegébıl nem lehet fenntartani a közös hivatalt, mert a központi
támogatás összege erre nem elegendı, így a rendszer mőködéséhez az önkormányzatoknak
is hozzá kell járulni. Káptalantóti és Kisapáti 8 – 8 százalékkal, Nemesgulács 24,6
százalékkal, Badacsonytördemic 27,5 százalékkal, Szigliget 32 százalékkal biztosítja a
mőködés költségeit.
Reményeink szerint az önkormányzatok szakigazgatási feladatainak ellátása az új szervezeti
formában kellı odafigyeléssel, szorgalmas, kitartó munkával minıségi változást jelentenek a
lakosság kiszolgálása terén.
Csom Károlyné
polgármester
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Tisztelt Lakosság !
Az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulási Tanács
értesítette az Önkormányzatokat és a Szolgáltatókat a 2013. január elsejétıl érvényes, 2013. évre
vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjakról.
A 2012. december 19-én a Társulási Tanács meghozta 54/212.(XII.19.) ÉBRSZHKTT határozatát,
amelyben rendelkezett a 2013-ban alkalmazott díj mértékérıl.
A 60, 80, 120 literes győjtıedények elszállítása hetente egyszer ( péntek ) történik.
Ezen határozat alapján a 2013. évben számlázott nettó díjtételek az alábbiak
( Ft / ürítés):
kuka nagysága
alapdíj
ürítési díj
összesen
Fizetendı bruttó
összeg
havi bontásban
ürítések száma
52
52
52

60 literes
205
163
368

80 literes
205
217
422

120 literes
205
325
530

2.025,- Ft

2.322,- Ft

2.917,- Ft

kuka
őrtartalma
60 l
80 l
120 l

évi nettó díj

ÁFA 27 %

19.136,21.944,27.560,-

5.167,5.925,7.441,-

éves bruttó díj
24.303,27.869,35.001,-

Sajnos 2013-ban az Önkormányzat már nem tudja támogatni ezt a lakossági szolgáltatást.
( 2012.-évi közmeghallgatáson már jelezte a képviselıtestület).
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati
a hulladék elszállításáról szóló rendelete azonban lehetıvé teszi a lakosság számára az
igénybe vehetı edényzet (kuka) őrtartalmának kiválasztását.
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevık 60 illetve 80 literes győjtıedényt kívánnak igénybe
venni, annak meglétét az ingatlan tulajdonosa a Közszolgáltató felé ( REMONDIS ) egy
formanyomtatvány kitöltését követıen és az Önkormányzat igazolásával ellátva személyesen vagy
írásban jelenthetik be.
A kisebb őrmérték alapján számított közszolgáltatási díj fizetésére a bejelentést követı
hónaptól nyílik lehetıség kizárólag azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek a Közszolgáltató
felé lejárt határidejő tartozásuk nincs.
A bejelentés elmaradása esetén a 120 literes edény őrtartalmát figyelembe véve kell megfizetni a
közszolgáltatás díját.
Kizárólag a Közszolgáltató jogosult a kisebb győjtıedény meglétét ellenırizni.

Csom Károlyné
_____________________________________________________________________________________
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Életképek: Tóti és egyéb tarkaságok
Rodeóshow csúzlival hangolva
Hatvanas évek eleje, „Összefogás” tsz közös lendület
Ekkor épült a százas istálló, mint korszerő épület
Építéskor ott lebzseltünk néztük a modern technikát
Nem gondoltuk, hogy ott találunk majd késıbb egy rodeós bikát
Régebben havasabbak, hidegebbek voltak a telek
Az istállóba győlve, élelemre, melegre húzódtak a verebek
Nem sportszerő módon, veréblövészetre legjobb az istálló
Ujjgyakorlatnak, zárthelyi lıtérnek kiváló
Behúztuk az ajtókat sietve, egyet csak résnyire, késıbbi hasznunkra
Ez hajtotta további életünket a saját malmunkra
Lıttük a verebeket, jól haladt a vadásztúra
Ha rajta ült a veréb, s alálıttünk, fröccsent a lámpabúra
Kimerülten repültek, a hajsza után leültek jászolra, tehénhátra
Így kerültünk az istálló végébe, a Tóti- hegy felöl leghátra
Ott három bika volt, külön bekerítve kutricába
A verebek alájuk szálltak a szalmára, nem volt zavaró a bikák lába
Kettı siheder volt, a harmadik, ereje teljében, vagy nyolc mázsás
Döngı léptő, erıt sugárzó, büszke járás
Korát jóval megelızve, ı már orrpircinget viselt
Igaz a karikán keresztül, mint célkereszten, nagyon figyelt
Tüntetıen nézett végig, száz tehénen a bika
Tudta üzekedéskor megfarol neki ollik- ollika
Akkor még kijárt teheneknek a bikacsök
Késıbb már csak az maradt, amit a mőbika (inszeminátor) odalök
Ha már anatómiai ismereteknél tartunk
Megemlíteném, hogy csúzlimat meghúzva, bikalátványban mit látunk
Nem egy szintre ereszkednek a hímnemőek csüngı tojásai
Neki meg pláne voltak külön megnyúlt óriásai
Balról hátulról érkeztünk, visszanézett, a tekintetünk találkozott
Véletlenül történt, ami következett, s mit az élet késıbb ránk hozott
Kedvezı volt az állás, a golyók, lövedékek konstellációja
Bika alatt a verebek félrevezetıs attrakciója
Úgy hitték a bika alatt bátran csipegethetnek
Megközelíteni ıket tilos másnak, mint a teheneknek
Aztán amikor ráhúztam a csúzlit a szalmán eszegetı verebekre
Elröppentek, s röptiben szerettem volna szert tenni sikerekre
Nem talált verebet a csúzli éles bazalt köve
Mert közé került a bika, csöke, lógó gyöke
Az elsı lövésre balról, felszívta magát s behorpadt az oldala
Olyan nagy lett a horpasza, mint a kirakat ablaka
Ha már véletlenül így sikerült, generáljunk a nekünk jóra
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Durr, még egy követ, a lejjebb lógó túloldali jobb golyóra
Csak azért tettem, nehogy egyfelé rugdaljon
Ne adj, isten hanyatt essen, s a lövéssel egyensúlyban maradjon
Ugrált, s hogy a lánc eddig, hogy bírta ki
Golyói, mint ütıs hangszer szóltak tiki-taki
Nem bírta tovább, elszakadt a bikabrosslánc
Majd ugrálva folytatódott tovább a rodeós tánc
Magyar bikaként, bal hátsó lábával rózsamintás zséterbe ugrott
Jobb elsın csak szerényen horganyzott (magyar) vödröt hordott
Szügyében kettétörött nyelő vasvilla
Na, innentıl kezdve nekünk aztán futós, illa
Futáskor neki a négy lábából egyik sem érte a földet
Nekünk viszont a kettıt, akkor egy adrenalin szorzó pörget
Mi hárman fordultunk ki egyszerre hengerként a tolóajtó tíz centis résén
A bika nem egy „mintaszerő”(zséter- vödör) futómővel ütközött a fejıház kerítésén
Aznap este csúsztak a munkák a fejés ideje
S a bikának derekára kötött hideg vizes csöbörben ázott a férfiúi ereje
Karácsony következett, a megbékülés, s a szeretet ünnepe
Bocsánatot kérek, megnézem milyen lesz a tekintete
Megismersz, kérdeztem szemébe nézve, a csúzlit mutatva
Láttam szolid tekintetén a választ, s fejét bólogatva
Ha esetleg rossz lennél, akkor tudod, kapsz a t…re
Hevesen ingatva a fejét sugallta, jó leszek életem végéig örökre
Így sikerült eltalálni a „szarva közt a tıgyit”
A mi esetünkben azért ez egy bikát rendesen megbıszít
Mentegetıztem, mert bizonyos kor után már hosszabb a „bojt mint a kard”
Már nem olyan vészes a seb, ne bántsd, ne vakard
A mai virtuális valóság világában ezt bárki lejátszhatja
De a berezelt „szarvgatyaszaggató” filingjét a számítógép nem pótolhatja.
Káptalantóti, 2012.december 01.

Pászi

_____________________________________________________________________________________
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Februári világnapok
Február 2.
A vizes élıhelyek világnapja
1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben
a biológiai sokféleség megırzése érdekében a kormányok felelısséget vállaltak a vizes élıhelyek
védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló
világkonvencióvá bıvült. Magyarország 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet
(köztük a Fertı-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölte a
nemzetközi jelentıségő, ún. ramsari területek közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára
116-ra emelkedett, s a hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer.

Február 6.
A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja
Elıször 1994-ben tartották meg ezt a napot, arra a rádiótechnikai bravúrra emlékezve, hogy Bay
Zoltán és kutatócsoportja 1947. február 6-án saját fejlesztéső radarral, a világon akkor egyedülálló
eljárással mérte meg a Föld-Hold távolságot.
Február 11.
Betegek világnapja
1993-tól II. János Pál kezdeményezésére ünneplik, annak emlékére, hogy Lourdes-ban 1858.
február 11-én jelent meg a Szőzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak, majd február
15-én a sziklabarlangban csodatevı forrás fakadt. A csoda helyén 1864-ben templomot építettek,
amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és elıjogokat adományozott. Célja, hogy "Isten egész népe
kellı figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elı a szenvedés megértését."
Február második vasárnapja
A házasság világnapja
Február 14.
Az epilepsziával élık napja
A WHO kezdeményezésére tartják.
Február 21.
Nemzetközi anyanyelvi nap
Február 22.
Bőncselekmény áldozatainak napja
Február utolsó vasárnapja
Idegenvezetıi világnap
1985 óta számos országban megünneplik, oly módon, hogy február utolsó vasárnapján az
idegenvezetık saját honfitársaiknak mutatják be városukat ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a
városuk érdekességeit jobban megismerjék.
Február utolsó napja
Ritka betegségek világnapja
_____________________________________________________________________________________
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FAKANÁL ROVAT
Túrós krémes
Hozzávalók: Tészta: 25 dkg liszt, 10 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 2 db egész tojás, 1 csomag szalalkáli
Ezekbıl a hozzávalókból 2 lapot sütni a tepsi hátán (gáz tepsi).
Töltelék: fél kg túr, 30 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor,
1 db citrom reszelt héja, 1 csomag vanília íző Aranka krémpor
Habosra kikeverni és a két lap közzé tölteni, hidegre tenni, másnap szeletelni (keskeny, téglalap), a tetejét
porcukorral bıven megszórni.

Felajánlás az adó 1%-ról
A „Tótiért” Közhasznú Alapítvány kéréssel fordul az aktívan dolgozó és munkabére után adót fizetı
kedves tóti emberekhez.
Mindenfelé halljuk, olvassuk, hogy ajánljuk fel a befizetett adónk 1%-át.
Az idei évben ismét lehetıség van rá, hogy a „Tótiért” Közhasznú Alapítvány javára ajánljuk fel az
1%-ot.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységet végez az általa megfogalmazott célok elérése érdekében.
Tisztelettel kérjük a faluban élı, dolgozó embereket, hogy támogassák az Alapítványt az 1%
felajánlásával.

A kedvezményezett neve: „Tótiért” Közhasznú Alapítvány
A kedvezményezett adószáma: 19383853-1-19
Köszönettel: Németh Imréné, a kuratórium elnöke

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Csom Károlyné polgármester
A Polgármesteri Hivatalban várjuk észrevételeiket, írjanak bátran a falu életét bemutató
eseményekrıl.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzık álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a szerkesztıség véleményével.
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