Káptalantóti Önkormányzat lapja

Kedves Káptalantótiak!
Június
27-én,
szombaton
ismét
megrendezésre
kerül
a
már
hagyományossá vált Tóti Tócsi Nap –
FALUNAP - a Káptalantótiak napja. Ez
évben egy kicsit szerényebb kivitelben,
de nagy-nagy szeretettel készülünk a
lakosság és a meghívott kedves vendégek
fogadására, egy szép, együtt töltött napra.
Ez a nap jó alkalom a felszabadult
vidámságra, a felhıtlen együttlétre.
Rajtunk, a résztvevıkön múlik a
szabadidı
kellemes
eltöltése.
A
gondokkal, problémákkal folyamatosan
megküzdünk, de a falunap legyen
mindenki számára örömteli esemény.
Békességben, szeretetben, egymásnak
örülve teljessé válhatnak az emberi
kapcsolatok, barátságok, melyek a falu
javát szolgálhatják.
Az egész napos program mindenki
számára az érdeklıdésének megfelelı,
kellemes kikapcsolódást nyújt. A
tervezett programok gyermekeknek és
felnıtteknek
egyaránt
tartogatnak
meglepetést.
Az idén is meghirdetjük a „Megfızzük
mi magunknak„ pörköltfızı versenyt. Az
önkormányzat biztosítja a legfontosabb
hozzávalót: 3 kg sertés lapockát és
természetesen a tőzifát. Jelentkezési
határidı: június 25. (csütörtök).

XII. évfolyam 3. szám

2015. JÚNIUS

A kondérokban fortyognak a szabadtőzön
fıtt pörköltek és egyéb finomságok.
A látványkonyhában tócsival és lángossal
várják a kedves vendégeket a szorgos
kező asszonyok. A helyi borosgazdák
jóvoltából finom nedővel kínáljuk a
hozzánk betérıket.
Idén is lesz focigála,
mulatós,
vendégmarasztaló kulturális program,
közös vacsora, értékes tombolatárgyak,
falunapi buli.
A falunapi vigadalom sem feledteti
velünk beteg embertársainkat, ezért
véradást is szervezünk erre a napra.
Tisztelettel kérjük mindazokat, akik ily
módon is segítséget tudnak nyújtani a
rászorulóknak, tegyék meg. Hiszen adni
jó!
Az Önkormányzat mindenkit szeretettel
vár!
Csom Károlyné polgármester

1

TÓTI HÍRMONDÓ

Jeles napok júniusban
Június 22. Ákos
Szent Ákos ókeresztény vértanú. 10 ezer
katonatársával hitéért keresztre feszítették az Ararát
hegyén. Freskókon és oltárképeken megörökítve
emléküket, tízezer vértanúként is emlegetik ıket.
Június 24. Szent Iván
Szent Iván, vagy másként Keresztelı Szent János
Jézus hírnöke: „a pusztából kiáltónak szava,
Készítsétek az Úr útját, Tegyétek egyenessé
ösvényeit!” (Mk. 1, 1-4). İ az utolsó próféta. Maga
az Úr állítja: „A próféták és a törvény Jánosig
tartanak2. A nyári napfordulatot népünk Szent Iván
éjszakáján lángoló tőz gyújtásával ünnepli, mivel
János csontjait is megégették. Szent Iván tüze
kultikus, játékos célzattal gyújtott tőz. A tőz tisztító,
gyógyító, termékenyítı erejébe vetett archaikus
hitbıl lángol fel. Szent Iván tüzét körültáncolják a
lányok, énekelnek és átugorják és ebbıl jósolnak a
férjükre. Parazsából letőznek a kertbe, vagy a
szılıbe, hogy a hernyó el ne pusztítsa a
gyümölcsöst. Vetés közé is tesznek, hogy meg ne
üszkösödjön.
Szent János a kereszteletlenül meghalt gyermekek
mennyei pártfogója.
Június 27. László
Szent László királyunk a magyar lovagok
példaképe, „fejjel nagyobb mindenkinél” jelzı
nemcsak daliás termetére, hanem erkölcsös életére
is utal. Középkori mondáink és legendáink egyetlen
szentünket sem magasztalták úgy, mint Szent László
királyunkat. László nevét, Ladiszlávot lengyel
édesanyja, Richeza választotta. Lengyel nevelésben
részesült. Ifjan hazatérve harcolt a kunok és a
besenyık ellen. Lovagi híre az ismert cserhalmi
csatával kezdıdött. A Képes Krónika elmondja a
Salamonnal való küzdelmeit. Ilyen: „A mogyoródi
látomás, a szarvas legendája”. László uralkodásának
nagy jelentıségő mozzanata a keleti gyepü-határ
kitágítása, Erdély végleges beépítése az ország
testébe. Váradon, Zágrábban püspökséget alapít,
székesegyházat építtet. László az európai
lovagkirályok egyik eszményképe. Elsı keresztes
hadjárat vezetését halála akadályozta meg.
Kívánsága szerint a váradi székesegyházban
temették el. Halálát és temetését a legendák sora
örökíti meg: „Somogyvári Szent Eged apátsági
legenda”, „Nagykereki monda”, „László szekere”,
„Csillagkép legendája”.
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Fejereklyéjét a gyıri székesegyház Hédervári
kápolnájában ırzik.

Június 29. Péter-Pál
Péter-Pál napja ısi nagy ünnepünk. Az
apostolfejedelem és a népek apostola a hagyomány
szerint ezen a napon szenvedett vértanúhalált.
Krisztus után 67-ben Péter keresztre feszítették
fejjel lefelé, mert nem tartotta méltónak úgy
meghalni, mint Mestere. Pált – római polgár lévén –
nem feszíthették keresztre, ezért lefejezték.
Jézus az ı egyházát Péterre bízta és neki adta a
Mennyország kulcsait. Ezért ábrázolják kulccsal a
kezében. A kettıs kulcs az oldó és kötı hatalom
jelképe. Szent Péter halász ember volt, így érthetı,
hogy a halászok patrónusukul tisztelik.
Péter-Pál napját a köztudat az aratás kezdı
idıszakának tartja számon. Sok helyen ezen a napon
nem gyújtottak tüzet és Péter-Pál oltalmába
ajánlották a búzakereszteket, hogy a tőzvész el ne
pusztítsa.
Pál apostol Péter mellett kissé háttérbe szorul, bár
tisztelettel emlegetik. Január 25-e, Pál fordulása az ı
nevéhez főzıdik. Ekkor tért nem a Damaszkuszi
úton a keresztényeket üldözı Saul, Pál apostollá.
Nagytudású, római mőveltségő ember volt. A
kereszténység egyik legnagyobb térítı apostola (Pál
levelei).

Hurrá, itt a nyár!
Véget ért a 2014/15-ös tanév. Van ahol még
hátravan a ballagás, a tanévzáró ünnepély.
Következnek a pihenés napjai.
Tartalmas, békés, nyugodt nyarat kívánunk minden
pedagógusnak, diáknak. Töltsék el minél
sokoldalúbban a vakációt. Legyen a nyár az igazi
kikapcsolódás idıszaka.
Élményekben gazdag nyári szünidıt kívánnak az
újság szerkesztıi.
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1/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
1)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi költségvetését az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadta.
2)
A 2015. évi költségvetési évben a Szigligeti
Közös Önkormányzati Hivatal
a)
bevételi fıösszege: 88.301 ezer forint;
melybıl
aa) önkormányzati finanszírozás 31.143 ezer forint,
b)
kiadási fıösszege: 88.301 ezer forint,
melybıl
ba) személyi juttatások:
60.759 ezer forint,
bb) munkaadókat terhelı járulékok:16.687 ezer forint
bc) dologi kiadások:
10.855 ezer forint,
c)
az átlagos statisztikai létszám: 20 fı
3)
A Képviselı-testület a Szigligeti Közös
Önkormányzati Hivatalban a cafetéria juttatás mértékét
köztisztviselınként egységesen bruttó 200.000 forint/év
összegben határozta meg.

5)
A Képviselı-testület megállapította, hogy a közös
hivatal létrehozásáról szóló megállapodás VIII/2. pontjában
foglaltak szerint az önkormányzati finanszírozás (31.143
ezer forint) felosztása aránya
Kisapáti 7 %
2.180 ezer forint
Káptalantóti 7 %
2.180 ezer forint
Hegymagas 7 %
2.180 ezer forint
Badacsonytördemic 26 % 8.097 ezer forint
Nemesgulács
23 % 7.163 ezer forint
Szigliget 30 %
9.343 ezer forint
6) A Képviselı-testület megbízta a jegyzıt, hogy a
költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
2/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
egyetértett a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
szervezeti felépítésének átalakításával, valamint a Hivatal
személyi feltételeinek felülvizsgálatával.
3/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.
§-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követı három évre várható összegét az
alábbiakban foglaltak szerint állapította meg:
1. Saját bevételeinek várható összege:
6.586 e Ft 2016.

6.600 e Ft

2017.

6.650 e Ft 2018.

6.700 e Ft

0 Ft 2016.

0 Ft

2017.

0 Ft 2018.

0 Ft

4/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete az
önkormányzati képviselık tiszteletdíját 2015. január 1.
napjától havi bruttó 12.000,- forintban állapította meg.
5/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
Káptalantóti község közigazgatási területén a nem
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtésével,
szállításával és lerakásával 2019. december 31-ig szóló
idıtartamra Szabadi Péter (8283. Káptalantóti, Dózsa u. 4.)
vállalkozót bízta meg 2.600,- Ft/m3 + Áfa (azaz Kettıezerhatszáz forint/m3 + Áfa) áron.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
megbízta a polgármestert a közszolgáltatási szerzıdés
aláírásával.
6/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
a
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról
és használatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet
véleményezésre alkalmasnak tartotta.
2. Felkérte a polgármestert, hogy a szomszédos települési
önkormányzatoknak tájékoztatás, a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak állásfoglalás céljából küldje meg.
3. Felhívta a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet
szakmai vélemény bekérése céljából a KDT.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıség
8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.
7/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı- testülete a
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdésére
hivatkozva
2015.
évre
összesített
közbeszerzési tervet nem készített.
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény merülne fel,
úgy a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor
elkészíti.
8/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
nyilatkozott, hogy a Balatoni Szövetség (székhelye: 8230.
Balatonfüred, Kossuth L. u. 3.) tagja kíván lenni és vállalta
a lakosságszám arányos, 60 Ft/fı/év tagdíj megfizetését.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a Balatoni
Szövetség Elnökét értesítse.
9/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Badacsonytomaji Hivatásos Tőzoltó-parancsnoksága (8258
Badacsonytomaj, Fı út 62.) támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2015. évi szakmai feladatok
színvonalasabb ellátását 30.000,- Ft-tal, azaz Harmincezer
forinttal támogatta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerzıdés
aláírására.

4)
A képviselı-testület felkérte Szigliget Község
Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének
Szigliget
Község
Önkormányzata
2015.
évi
költségvetésébe való beépítésérıl gondoskodjon.

2015.

2015.

2. Adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési
kötelezettségek:
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116. § (1) bekezdésében elıírtakra figyelemmel a következık
szerint határozta meg:
a)
Általános rendelkezés: Az önkormányzat a település
vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása
érdekében arra törekszik, hogy elısegítse a gazdasági
programban megfogalmazott feladatok megvalósítását.
b)
A gazdasági program végrehajtásával összefüggı
feladatok:
− település természeti kincseinek fokozott védelme,
− az infrastruktúra további fejlesztése,
− a környezetkultúra javítása, a településesztétikai kultúra
fejlesztése,
− az
intézmények
minıségi
ellátottságának
és
kihasználtságának javítása.
3.) A gazdasági program végrehajtásához szükséges forrásokat
az éves költségvetés készítésekor biztosítani kell.
4.) A gazdasági programban meghatározott ütemtervtıl eltérni,
illetve módosítani csak a képviselı-testület elızetes
jóváhagyása után lehet.
5.) A polgármester a jóváhagyott gazdasági program
idıarányos teljesítésének alakulásáról az éves költségvetési
beszámoló elıterjesztésével egyidejőleg köteles a képviselıtestületet tájékoztatni.
21/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
településen végzendı tavaszi és nyári falurendezési munkákról
szóló tájékoztatót elfogadta.
22/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2014. évi
beszámolóját tudomásul vette.
23/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
Nyugdíjas Klub 2014. évi beszámolóját tudomásul vette.
24/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
Vöröskereszt Szervezet 2014. évi beszámolóját tudomásul
vette.
25/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
Falugondnok 2014. évi beszámolóját tudomásul vette.
26/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete
tartalmi követelményeinek megfelelı, és az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó beszámolót elfogadta.

3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt
értesítse.
10/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységérıl
szóló beszámolóját tudomásul vette.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a Társulás Elnökét a
határozat kivonat megküldésével értesítse.
11/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
belterület 245 hrsz-ú ingatlant nem kívánta értékesíteni.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl Czanka és Társa Bt-t
tájékoztassa.
12/2015. II.04.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának
lehetıségérıl egyeztessen a Z.É. Mőhely Kft-vel (1116
Budapest, Bükköny u. 28., képviseli: Czene Éva ügyvezetı).
13/2015. (II.04.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját az
önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatának határidıben
történı leadásáról.
14/2015. (IV.10.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
megbízta Dr. Gelencsér Mihály ügyvédet (8300 Tapolca, Ady
E. u. 14.), hogy Harmathy Ildikó Mária felperes által a
Veszprémi Törvényszékhez benyújtott eredeti állapot
helyreállítása, illetıleg kártérítés megfizetése iránti perben
Káptalantóti Község Önkormányzatát, mint alperest
képviselje.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.
15/2015. (IV.10.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2014. (XII.5.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szmsz) 75 § (1)
bekezdése értelmében falugyőlést hívott össze 2015. április 21én 18 órára a helyi kultúrházba a Liliomkert piac helyzetével
kapcsolatban.

27/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a Könyvtár nyitva tartását az alábbiak szerint határozta meg:
Hétfı: szünnap, kedd: 14.00 – 18.00 óráig, szerda: szünnap,
csütörtök: 14.00 – 18.00 óráig, péntek: szünnap, szombat: 9.00
– 12.00 óráig, vasárnap: szünnap.
2. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a Mővelıdési ház nyitva tartását az alábbiak szerint határozta
meg:

20/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az
Önkormányzat 2015-2019. idıszakra szóló gazdasági
programját elfogadta.
2.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
2015-tıl 2019-ig terjedı idıszakra szóló gazdasági programját
és annak végrehajtásával összefüggı feladatait a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
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Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános
tartalék terhére.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl az
érintetteket értesítse és a pénzadománynak a HU 3211705008-20464565-00000000 sz. számlára történı
átutalásáról gondoskodjon.
33/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a kárpátaljai magyar települések számára egyéb
anyagi támogatást biztosítani nem tud.
A kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetéséhez
25.000,- forint támogatást biztosított, mely támogatást a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számlájára utalt.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságát
értesítse.
34/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1.Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános
Iskolában
megrendezésre
kerülı
Tatay-Napok
rendezvény költségeire 15.000,-Ft, azaz Tizenötezer
forint támogatást biztosított.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl az
iskola igazgatóját értesítse és a pénzösszeg átutalásáról
gondoskodjon a Badacsony Ifjúságáért Alapítvány
számlájára.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Hétfı: szünnap, kedd: szünnap, szerda: minden hó elsı
szerda 18.00 – 21.00 óráig, csütörtök: szünnap, péntek:
szünnap, szombat: szünnap, vasárnap: szünnap
28/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı
testülete a Káptalantóti Polgármesteri Hivatal épületében
(8283 Káptalantóti, Petıfi u. 48 szám alatti (hrsz: 59)
lévı, Németh Imréné (8454 Nyirád, Dózsa György u.
29. sz.) vállalkozó által fodrászüzlet céljára bérelt 20 m2
nagyságú helyiség bérleti jogviszonyát a bérlı
felmondása alapján – közös megegyezéssel - 2015.
február 28. napjától megszüntette.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı
testülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a
bérlıt értesítse.
29/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı
testülete a Káptalantóti Polgármesteri Hivatal épületében
lévı, korábban is fodrászatként
üzemelı helyiséget
2015. március 1. napjától kezdıdıen bérbe adta
Bujtorné Papp Valéria (8319 Lesenceistvánd, Hegyalja
u. 9. sz.) vállalkozónak. A bérleti díj összege bruttó
6.000,- Ft/hó.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı
testülete felhatalmazta a polgármestert a bérleti
szerzıdés aláírására.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı
testülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl az
érintettet értesítse.
30/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az ellenırzési jelentéseket tudomásul vette.
2. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselıtestülete felkérte a polgármestert, hogy az
ellenırzésekben
tett
javaslatoknak
megfelelı
intézkedéseket tegye meg.
31/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 101/2014. (XI.25.) számú, Káptalantóti
Község településrendezési eszközeinek módosítását
tartalmazó határozatát az alábbi, d) ponttal egészítette
ki:
d) a Káptalantóti 245 hrsz-ú ingatlan déli – a hatályos
TSZT és SZT szerint közlekedési-parkoló területként
jelölt - része a 244/4 és 244/5 hrsz-ú lakótelkekhez kerül
csatolásra úgy, hogy a 245 hrsz út nyugati szakaszának
szélesítése a jelölt 9 m szabályozási szélességgel fenti
ingatlanok elıtti szakaszon is kijelölésre kerül.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı
Testülete felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, és az eljárás folytatására.
32/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
polgármesterének és a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetségnek a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai
étkeztetésének támogatásáról szóló közös felhívását
megtárgyalta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai
étkeztetéséhez 25.000 Ft, azaz Huszonötezer forint
pénzadományt
biztosított
Káptalantóti
Község

35/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a Veszprém Megyei Falugondnokok
Egyesületének mőködésére 10.000,- forint támogatást
biztosított.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl az
egyesület elnökét értesítse és a pénzösszeg átutalásáról
gondoskodjon az egyesület számlájára.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.
36/2015. (IV.28.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
kérelmének megfelelıen 2015. augusztus 25-én, a
sportpálya melletti területen, 30 fı részére sátoros
szálláslehetıséget biztosít, vízhasználattal, bruttó 500,Ft/fı áron. Az önkormányzat egyszeri meleg étkezést
bruttó 10.000,- forint áron biztosít.2. Káptalantóti
Község Önkormányzata Képviselı-testülete felkérte a
polgármestert, hogy a döntésrıl Székely Beatrix
szervezıt értesítse.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a
képviselı-testület
döntésének
megfelelıen
a
megállapodást megkösse.
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FAKANÁL ROVAT
TÜDİSZŐRİ

Epres-joghurtos szelet

Értesítjük a lakosságot, hogy 2015. június
24-én, szerdán 12.30 órától 17.00 óráig
tüdıszőrı lesz a kultúrház udvarán elhelyezett szőrıbuszban.
A tüdıszőrı vizsgálat – Veszprém megyei
állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezı lakosok számára, amennyiben foglalkozás-egészségügyi eredményt nem kérnek
– az alábbi esetekben
térítésmentes:
- 40 éven felülieknek évente egy alkalommal ajánlott (beutaló nélkül),
- 18 év alatt (minden esetben dokumentált
szülıi beleegyezéssel),
- 18 év feletti – szakképzési intézmény nappali oktatásában részesülı – diákok részére
(iskolaorvosi beutalóval),
- meghirdetett járványügyi okból.
A tüdıszőrı vizsgálat az alábbi esetekben
térítésköteles (1700 Ft):
- foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
céljából végzett vizsgálat,
- 18-40 év között a biztosított saját kezdeményezésére, vagy orvosi beutalóval,
- egy éven belül ismételt szőrés,
- Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes
lakcímmel nem rendelkezı lakosok részére,
- egészségügyi biztosítással (érvényes TAJkártyával) nem rendelkezı lakosok részére.
___________________________________
Köszönet
Az Önkormányzat köszönetet mond azoknak a segítıszándékú embereknek, akik társadalmi munkában rendbe tették az alsó temetıt, valamint besegítettek a közterületek
gondozásába.

A piskótához: 3
tojás, 8 dkg cukor,
1 tasak vaníliás
cukor, 2 ek. víz, 8
dkg liszt, késhegynyi sütıpor.
A krémhez és a tetejére: 50 dkg eper, 1 tasak zselatin (10 g), 400 ml epres joghurt, 2,5 dl tejszín
(cukor hozzá ízlés szerint), 1 tasak színtelen
tortazselé.
Elkészítés: A tojásfehérjét a cukorral és a vízzel
keményre felverjük (a cukrot és vizet kis adagokban, váltakozva tesszük bele). Ha kemény a hab,
hozzáadjuk egyenként a tojássárgákat, majd beleszitáljuk a sütıporos lisztet. Kivajazott kisebb tepsiben kb. 20 perc alatt megsütjük. Ha kihőlt a piskóta, alufóliával körbe tekerjük, vagyis karimát
készítünk hozzá.
A zselatint 3 evıkanál vízzel elkeverjük, majd felmelegítjük. Felverjük keményre a tejszínt és felvágunk 15 dkg epret kis darabokra. A joghurtba belekeverjük a feloldott zselatint, majd a tejszínt és az
epret. A krémet a piskótára kenjük és hőtıbe rakjuk. Miután a krém megdermedt kirakjuk eperszeletekkel és tortazselét készítünk, a tasakon elıírt
leírás szerint, amit óvatosan ráöntünk az eper tetejére. A süteményt két órára hőtıbe rakjuk.

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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