Káptalantóti Önkormányzat lapja

Augusztusi jeles napok
Augusztus 15. Nagyboldogasszony
Mária mennybemenetelének, az ország Mária
oltalmába ajánlásának ünnepe.
Augusztus 16. Joachim
Joachim Szt. Anna férje. Szőz Mária édesapja.
Dávid király családjából származott.
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István Asztrik apátot küldte a pápához koronáért
és keresztény áldásért.
Élete nagy csapása egyetlen fiának, Imrének
halála volt. Így utóda nem lévén, István király az
országot és a nemzetett jelképezı koronát
Boldogasszonynak ajánlotta fel.
Szent László uralkodása alatt avatták szentté
1083-ban.

Augusztus 18. Ilona
Ilona császárné fiának, Nagy Konstantinnak
buzdítására keresztelkedett meg (326-ban). Élete
utolsó éveiben egyszerő zarándokként végigjárta
a Szentföldet. Az Olajfák-hegyén és
Betlehemben templomot emeltetett.

Augusztus 24. Bertalan
Bertalan napját ıszkezdı idıpontja miatt a
gazdasági életben máig is számon tartják.
Betakarítási hálaadás, az ıszi szántás-vetés és a
szüret kezdı napja. Bertalan a szılıhegyek
védıszentje. Azt tartják, ha ezen a napon esik, jó
káposztatermés lesz.

Augusztus 20. Szent István király
István születését a középkori „Csodák könyve
legendája így adja elı: Géza fejedelemnek, aki
kereszténnyé lett, álmában angyal jelenti fia
születését, kinek a földi korona után a mennyei
korona is osztályrészül jut. Feleségének,
Saroltának is ez az álombeli látása volt. Valóban
megszületett fiuk 973-ban. Géza fiának, Vajknak
nevelését Adalbert prágai püspökre bízta. İ a
keresztségben az István nevet adta neki. István
házasságát is ı közvetítette Gizella bajor
hercegnıvel 995-ben. 997-ben István átvette a
hatalmat. Keresztény világnézete mélyen
gyökeret vert lelkében. Az ellene felkelt
törzsekkel véres csatákat vívott. Koppány halála,
Gyula és Ajtony leverése a legfıbb ellenségtıl
szabadította meg.
Szerzeteseket hívott be, bencés és görög bazilita
rend férfi és nıi tagjait. Szent Márton hegyén
apátságot alapított, sok kolostort,
székesegyházat, tíz falu számára templomot
építtetett és elrendelte a vasárnap megszentelését.

Augusztus 28. Szent Ágoston
Egyházatya (354-430). Legendáját a „Csodák
könyve” írja le: „Szent Ágoston egyszer a
tengerparton sétált. A Szentháromság titkán
elmélkedett. Észrevette, hogy egy gyermek
kagylóval a tenger vizét gödröcskébe meregette.
Megkérdezte tıle, hogy mit mővel. A kisfiú
bátran megfelelt: - Gondolod, hogy ez sikerül? –
kérdezte a püspök. – Miért ne hinném, válaszolt
a kisfiú, - aki az Isten angyala volt. – Hisz te is
hiszed, hogy tudsz arra felelni, amire még senki
sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a tenger
vizét e lyukba meríteni, mint az embernek Isten
lényét kifürkészni.” Ágoston megértette a
példázatot. „Hazaérve egy könyvhöz sem nyúlt
többé, mert a gyermektıl többet tanult, mint az
üresszavú könyvekbıl.
Szent Ágoston követıi az ágostonrendiek,
premontreiek, dominikánusok, magyar pálosok.
A lelkipásztorkodás mellett a belsı lelki
szemlélıdés a hivatásuk.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
40/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
Tapolcai Rendırkapitányság 2014. évi „Káptalantóti község
közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrıl, szóló beszámolóját tudomásul vette.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintetteket a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
41/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján, az abban foglaltakat
mérlegelve úgy döntött, hogy Környezeti vizsgálatot
Káptalantóti Község Településszerkezeti terv, a helyi építési
szabályzat és a szabályozási terv módosítása részterületekre
címő terv kapcsán nem kíván készíttetni.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
42/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı- testülete
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Káptalantóti
szennyvízcsatorna vagyonértékelés elkészítéséhez az alábbi
vállalkozásoktól kérjen árajánlatot:
a) I. Consulting Audit Kft. Székhelye: 1182 Budapest, Fogoly
u. 7/b.
b) II. BDL Környezetvédelmi Kft. Székhelye: 1118 Budapest,
Rétköz u. 5.
c) III. West-Érték Mérnöki Iroda Kft Székhelye: 9700
Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 116.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı- testülete
felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
43/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Dr.
Maczó Bt. képviseletében eljáró Dr. Maczó Szilárd háziorvos
rendelési idı módosítására benyújtott kérelmét támogatta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Dr.
Maczó Bt-vel 2012. június 29-én kötött egészségügyi feladatellátási szerzıdés 1. számú mellékletét módosította és
Káptalantóti községben a háziorvosi rendelési idıt 2015. július
1. napjától kezdıdıen az alábbiak szerint állapította meg:
Hétfı:
13.00 - 14.00 óra
Szerda:
10.30 - 12.00 óra
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazta a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására
és egyben felkérte, hogy a döntésrıl az érintetteket a határozat
kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
44/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésérıl szóló
2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet I/1. pontja alapján a
2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának
támogatására pályázatot nyújtott be.
A Képviselı Testület felhatalmazta a polgármestert az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos teendık lebonyolítására.

45/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazta a polgármestert a rendezési terv készítéséhez
szükséges térképek beszerzésére, és egyben felkérte a
szükséges intézkedések megtételére.
46/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
2013.június 25 – én az 55/2013(VI.25) számú határozattal
elfogadott helyi esélyegyenlıségi programot (a továbbiakban:
HEP) áttekintette, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a
HEP-et változatlan formában hatályában fenntartja.
A következı felülvizsgálat ideje: 2017. június.
47/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
álláspályázatot hirdetett hivatalsegéd és takarítói munkakör
betöltésére az alábbi feltételekkel:
a) Munkaviszony idıtartama: határozatlan idejő jogviszony
b) Foglalkoztatás jellege: 6 órás munkaidı
c) Munkavégzés helye: Káptalantóti Község Önkormányzata
közigazgatási területe
d) Munkabér és egyéb juttatások: Munka törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
e) Pályázati feltételek: 8 általános
f) Pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok: kézzel
írott fényképes önéletrajz
g) A munkakör betölthetıségének idıpontja: A munkakör a
pályázatok elbírálását követıen 2015. július 15. napjától
betölthetı.
h) A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Csom
Károlyné polgármester nyújt a 87/571-000 telefonszámon.
i) A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 14.
2. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy az álláspályázat helyben
szokásos kihirdetésérıl gondoskodjon.
48/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Káptalantóti település díszpolgári cím és érdemérem
adományozásáról szóló 6/2009. (VI.19.) önkormányzati
rendelet 5. §-a alapján „Tótiért érdemérem” kitüntetésben
részesítette Kövessi Lászlóné Káptalantóti, Petıfi u. 46. szám
alatti lakost.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2015. június 27én megrendezésre kerülı falunapon adja át.
49/2015. (VI.23.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Káptalantóti település díszpolgári cím és érdemérem
adományozásáról szóló 6/2009. (VI.19.) önkormányzati
rendelet 5. §-a alapján „Tótiért érdemérem” kitüntetésben
részesítette Novák László Káptalantóti, Petıfi u. 81. szám
alatti lakost.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2015. június 27én megrendezésre kerülı falunapon adja át.
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51/2015. (VII.15.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete Vikor András 8283 Káptalantóti, Gulácsi u.
11. szám alatti lakos által közterület virágosításra
adományozott 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint
összegő támogatását köszönettel elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a Polgármestert, hogy a képviselıtestület köszönetét levélben tolmácsolja az
adományozónak.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felhatalmazta a Polgármestert a támogatói
szerzıdés aláírására.

50/2015. (VII.15.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a Generali a Biztonságért Alapítvány által
közzétett pályázati felhívásra nem nyújtott be
pályázatot.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a Polgármestert, hogy a képviselıtestület döntésérıl a Tapolcai Rendırkapitányságot
értesítse.

FELHÍVÁS
A CSOBÁNC UTCAI TERÜLETEN LERAKOTT MURVA HEGYI UTAK JAVÍTÁSÁRA ELSZÁLLÍTHATÓ.
A SZÁLLÍTÁS ELİTT EGYEZTETNI SZÜKSÉGES
NÉMETH ISTVÁN HEGYKÖZSÉGI ELNÖKKEL.
ELÉRHETİSÉGE:
06/30 217 5761

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a szülıket, hogy az iskoláztatási támogatás kifizetése 2015. augusztus 24-étıl (hétfıtıl)
lesz az önkormányzatnál.
A támogatás kifizetéséhez személyi igazolvány és a továbbtanulók esetében iskolalátogatási igazolás,
jogviszony igazolás szükséges. Az igazolás utólag is pótolható, legkésıbb szeptember 30-ig.

MEGHÍVÓ
Káptalantóti Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját
2015. augusztus 19-én, szerdán 18 órakor
a templom elıtti Szent István szobornál
tartandó ünnepi megemlékezésre és
kenyérszentelésre.
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Az önkormányzat tisztelettel köszöni a támogatást,
továbbá megköszöni mindazok munkáját, akik
bármilyen módon részt vettek a templom
környékének szebbé tételében.
Az ısz folyamán, önkormányzati támogatással
befejezıdik a virágosítás.

Nyárbúcsúztató strandolás
Káptalantóti Önkormányzata – megfelelı létszámú
jelentkezı esetén – nyárvégi strandolást szervez
2015. augusztus 29-én, szombaton Ajkára az
élményfürdıbe. A buszt az önkormányzat ingyen
biztosítja.
Belépıjegyek a fürdıbe: gyermek 900,- Ft/fı,
felnıtt 1.700,- Ft/fı, családi: 2 felnıtt 2-4 gyermek
4.200,- Ft/fı.

FAKANÁL ROVAT

Indulás 2015. augusztus 29-én 10.00 órakor,
hazaindulás 18.00 órakor.

Kétszínő
csiga-keksz

Családok jelentkezését is várjuk, de ha nem tudsz
eljönni, gyermekedre 7 éves kortól szívesen
vigyázunk.
Ha kedved lenne eljönni, vagy gyermekedet
elengeded, jelentkezz 2015. augusztus 24-ig a
következı telefonszámon: Tóthné Luczi Erzsébet:
06/70 342 4623, vagy az önkormányzatnál.
Rossz idı esetén a kirándulás elmarad.

Hozzávalók: 20
dkg vaj, 20 dkg
porcukor, 2 db
tojás, 1/2 csomag
sütıpor, 1
csomag vaníliás
cukor, 50 dkg
liszt, 1 evıkanál kakaópor

FELHÍVÁS

Elkészítés: A lisztben elkeverjük a sütıport,
hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a tojást és a
vajat, jól összedolgozzuk. A tésztát 2 részre osztjuk,
felébe a kakaóport beledolgozzuk. A fehér és a
barna tésztát is 3 mm vastagságúra sodorjuk ki, a
barna tésztát ráborítjuk a világos tésztára, és
összesodorjuk. 2 óra hosszat hideg helyen
pihentetjük. Azután 1 cm-es szeletekre vágjuk,
hézagosan rakjuk a kivajazott tepsibe. Mérsékelt
sütıben sütjük.

A Badacsonyi Szüreti felvonulás 2015. szeptember
13-án, vasárnap 10.00 órakor kezdıdik.
Aki részt kíván venni, jelentkezzen Hatosné Adrián
Évánál 2015. szeptember 01-ig.
Képviseljük községünket az évtizedes
hagyományokra visszatekintı rendezvényen!

Megszépül a templomdomb
Vikor András Káptalantóti, Gulácsi u. 11. szám
alatti lakos pénzadománnyal támogatta Káptalantóti
Község Önkormányzatát. A pénzadományból
virágokat
vásárolt
az
önkormányzat
a
templomdombjára, amit az elmúlt héten el is
ültettek.

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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