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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 286/2015.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 04-én, 19.00 órakor megtartott soron
következő, nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Káptalantóti Kultúrház
(8283, Káptalantóti, Petőfi u. 51.)

Jelen vannak:

Csom Károlyné
Karácsony József
Németh Imréné
Tóth Tímea
Tóthné Luczi Erzsébet

Igazoltan távol maradt:

-

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Takács Nóra

aljegyző

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 5 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Somodyné Balogh Évát javasolja.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalását. Amennyiben nincs más javaslat, kéri, hogy fogadják el a napirendi pontokat.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NAPIREND:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II....) önkormányzati rendeletének elfogadása
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői
tiszteletdíjakról szóló 2/2015. ( ) önkormányzati rendeletének elfogadása
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3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 3/2015. (
) önkormányzati
rendeletének elfogadása
4. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014. (XII.05.) önkormányzati rendeletének módosítása
5. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 5/2015. ( ) önkormányzati
rendeletének elfogadása
6. A települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló rendelet előzetes
véleményezése
7. 2015. évi közbeszerzési terv meghatározása
8. Döntés a Balatoni Szövetségbe történő belépésről
9. Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatási kérelme
10. Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről beszámoló
11. Czanka és Társa BT ingatlanvásárlási kérelme
12. Beszámoló a vagyonnyilatkozatok leadásáról
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.
Csom Károlyné polgármester: A határozatokban foglaltakat végrehajtották, mindenki
kézhez kapta az előterjesztést, nem kívánja részletezni.
Kérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015.
költségvetéséről szóló 1/2015. (II....) önkormányzati rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

évi

Csom Károlyné polgármester: Az első napirendi pont a 2015. évi költségvetési
rendelettervezetet tartalmazza a részletező táblázatokkal együtt. A költségvetés készítésével
kapcsolatban már korábban tartottak egy megbeszélést, ahol részletesen tárgyalták a
bevételeket és a kiadásokat. A rendeletben szabályozásra került a gazdálkodási rendszer. Az
önkormányzatnál 3 fő 8 órás, 1 fő 6 órás és 3 fő közcélú foglalkoztatását tervezték. A
közcélúak foglalkoztatásánál arra törekednek, hogy a kötelező időt mindenki ledolgozhassa,
attól függetlenül, hogy ki, milyen munkavégzésre képes. A részletes indoklás kiterjed a
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bevételekre, kiadásokra, a végrehajtás, a gazdálkodás szabályaira és az ellenőrzésre. Az 1.
számú melléklet tartalmazza a bevételeket, amiből gazdálkodni lehet. Az állami támogatás
16.683 ezer forint. A táblázat tartalmazza, hogy milyen feladatokra, mennyi pénzt biztosít az
állam. A közhatalmi bevétel tartalmazza az adóbevételeket. Az iparűzési adó sajnos elég
kevés, nincsenek nagyüzemek. A rizapusztai szövetkezet és egy-két vállalkozó fizet adót.
Átvett pénzeszköz a közcélú foglalkoztatáshoz került betervezésre. A működési bevételek
minimálisak, itt szerepel a ravatalozó bérleti díja is. A tavalyi évben sikerült elintézni az
épület fennmaradási és építési engedélyét. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek az
értékesített lakás törlesztő részletét, valamint az értékesített földterület árát és a a DRV által
fizetett koncessziós díjat tartalmazza. A tavalyi pénzmaradvány 3.100 ezer forint, a
befektetési jegy 3.700 ezer forint. Összesen 34.504 ezer forintból gazdálkodhat az
önkormányzat.
A kiadásokat részletesen tartalmazzák a táblázatok. A nemesgulácsi óvodát a három község
közösen működteti. A gyermeklétszámtól függően kell hozzájárulni. Káptalantótiból 4
gyermek jár a nemesgulácsi óvodába, a többiek Badacsonytomajra és Tapolcára. A tavalyihoz
képest emelkedtek a költségek, mert összességében kevesebb a gyermeklétszám, így az egy
főre jutó költség is magasabb.
A közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére 295 ezer forintot terveztek, ebből az összegből a
belterületi utak javítását tudják megoldani.
Az önkormányzati igazgatási tevékenységen tervezték a polgármester és a képviselők
tiszteletdíját és járulékait. Dologi kiadások között legtöbb a gázenergia. Jó lenne, ha még
ebben az évben sikerülne megoldani, hogy az önkormányzati épületeket ne gázzal kelljen
fűteni. Az egyéb üzemeltetési díjak – 700 ezer forint – a rendezvények költségeit tartalmazza.
Az általános tartalék 264 ezer forint. A Közös Hivatal támogatása 2.180 ezer forint, a térségi
hozzájárulás egyik része 754 ezer forint, a sportegyesület támogatását csökkentették 50 ezer
forinttal, így 750 ezer forint lett. A helyi vöröskereszt szervezet részére 50 ezer forintot, a
Nyugdíjas Klub támogatására 30 ezer forintot, a katasztrófavédelem részére 20 ezer forintot
terveztek. A Csobánc Váráért Alapítvány és a Badacsony Céh Turisztikai Egyesület
támogatását csökkentették 20-20 ezer forintra, a gyermekfogászatra létszám alapján kell
fizetni, a Polgárőrség támogatását emelték 40 ezer forintra.
A fejlesztési támogatásból a hivatal előtti szélfogó tervezése és a rendezési terv módosítása
folyamatban van. Az informatikai gép beszerzése a tavalyi évben megtörtént.
A közvilágításra 1.270 ezer forintot terveztek.
Város-és községgazdálkodáson a 2 fő 8 órás dolgozó bére és járulékai szerepelnek. A dologi
kiadások között a hajtó-és kenőanyag beszerzés a legmagasabb összeg, 300 ezer forint. A Séd
meder felújításból még maradt 225 ezer forint, szintén a fejlesztési támogatásból került
betervezésre. A sok esőzés miatt tavaly nem lehetett befejezni a munkát. A háziorvosi ügyelet
ellátására 335 ezer forintot terveztek. Az aktív korúak ellátása 728 ezer forint, erre biztosított
az állami támogatás. A szociális törvény módosítása lehetőséget biztosít az
önkormányzatoknak, hogy eldöntsék a lakásfenntartási támogatás megállapítását. Erre az
állam támogatást nem biztosít, saját erőből lehet megoldani. A költségvetésbe csak a kifutó
támogatás került betervezésre. Aki tavaly december 31-ig igényelte a támogatást, még az idén
jogosult lesz rá addig, ameddig a határozatában megállapításra került. 2 fő részére 566 ezer
forint méltányossági ápolási díjat terveztek. Települési támogatásra 1 millió forintot terveztek,
ebből beiskolázási támogatás tavaly 720 ezer forint volt. Már évek óta 10 ezer forint/fő
támogatást biztosítanak a tanulóknak.
Temetési segélyre 120 ezer forintot, köztemetésre 100 ezer forintot terveztek. A szociális
rendelet tervezetében csökkentették a temetési segély összegét 40 ezer forintról 30 ezer
forintra. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 3.235 ezer forintot terveztek.
Az eseti pénzbeli ellátásoknál Bursa Ösztöndíj támogatásra 150 ezer forintot, szülési
támogatásra 120 ezer forintot, Arany János Ösztöndíj támogatásra 13 ezer forintot terveztek,
4

mivel tavaly 3 havi kifizetés elmaradt. A 70 év feletti egyedülélők szemétszállítási
díjkedvezményére 80 ezer forintot terveztek.
A falugondnoki szolgálatra 3.250 ezer forint került betervezésre, ebből állami támogatás
2.500 ezer forint. Az autó karbantartására 200 ezer forintot terveztek, reméli, hogy a műszaki
vizsgát fedezni fogja az összeg.
A könyvtár fenntartása bérrel, járulékokkal és dologi kiadással együtt 1.428 ezer forint. A
művelődési ház fenntartására 787 ezer forintot terveztek. Itt is a legnagyobb költség a
gázenergia, 400 ezer forint.
A sportlétesítmény működtetésére 337 ezer forintot terveztek. A köztemető fenntartáson
tervezték a ravatalozó kiviteli terveinek elkészítését 495 ezer forint összegben és a felújításra
maradt még 1.350 ezer forint.
A költségvetéssel kapcsolatban ennyit szeretett volna mondani.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásához kapcsolódó határozati
javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
3/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-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 keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint
állapítja meg:
1.

2015.
2016.
2017.
2018.

Saját bevételeinek várható összege:
6.586 e Ft
6.600 e Ft
6.650 e Ft
6.700 e Ft

2.
Adósságot keletkeztető
fizetési kötelezettségek:

2015.
2016.
2017.
2018.

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

ügyleteiből

eredő
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Csom Károlyné polgármester: Szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletének elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
1/2015.(II.16.) rendelet
költségvetéséről.

Káptalantóti

Község

Önkormányzata

2015.

évi

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
tiszteletdíjakról szóló 2/2015. ( ) önkormányzati rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

képviselői

Csom Károlyné polgármester: Az alakuló ülésen csak a polgármester és az alpolgármester
tiszteletdíja került megállapításra. Az előző ciklusban a képviselők tiszteletdíja bruttó 12 ezer
forint volt. Javasolja továbbra is a havi bruttó 12 ezer forint összegű tizteletdíj megállapítását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott
javaslatnak megfelelően a képviselői tiszteletdíj összegének megállapítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
4/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíját 2015. január
1. napjától havi bruttó 12.000,- forintban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői tiszteletdíjakról szóló
rendelet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
2/2015.(II.16.) rendelet

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 3/2015. (
) önkormányzati rendeletének
elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Nem kívánja részletesen ismertetni a rendelettervezetet, mert
a megbeszélésen már szóról szóra átbeszélték. A temetési segélyt 40 ezer forintról 30 ezer
forintra csökkentik, a szülési támogatást 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelik. A rendkívüli
települési támogatásnál az egy főre jutó jövedelem határát 20 ezer forintban állapítják meg.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
dr. Takács Nóra aljegyző: A rendelettervezetben meghatározott elbírálási és kifizetési
határidőket még nem beszélték át, kérdezi megfelelő lesz-e így. Továbbá tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Kormányhivatalnak megküldte véleményezésre a tervezetet,
formai javításokat javasoltak, ezeket javítani fogja.
Csom Károlyné polgármester: Az ápolási díj és a rendkívüli települési támogatás esetében
is megfelelőnek tartja a határidőket.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
Karácsony József alpolgármester: Nincs kérdése, hozzászólása, mindent részletesen
megbeszéltek már, egyetért a rendelettervezettel.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
3/2015.(II.16.) rendelet

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (XII.05.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A szociális rendelet változása miatt szükséges az SzMSz
mellékletében meghatározott átruházott hatáskörök módosítása is, mivel az ellátások
rendszere, elnevezése is megváltozott. Az 1. számú melléklet tartalmazza a testület által a
polgármesterre átruházott hatásköröket.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításának elfogadását.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

szavazattal,

4/2015.(II.16.) rendelet
Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.05.) önkormányzati
rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 5/2015. (
) önkormányzati
rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Két árajánlatot kértek a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére. El kell dönteni a testületnek, hogy melyik vállalkozóval köt
közszolgáltatási szerződést. Javasolja Szabadi Péter vállalkozóval megkötni a szerződést.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Javasolja Szabadi Péter vállalkozóval megkötni a szerződést.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződés
megkötését Szabadi Péter vállalkozóval.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
5/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Káptalantóti község közigazgatási területén
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésével, szállításával és lerakásával 2019. év
december 31-ig szóló időtartamra Szabadi Péter
(8283. Káptalantóti, Dózsa u. 4.) vállalkozót bízza
meg bruttó 2.600,- Ft/m3 (azaz Kettőezer-hatszáz
forint/m3) áron.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert a közszolgáltatási
szerződés aláírásával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Csom Károlyné polgármester: Szavazásra teszi fel a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet
elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
5/2015.(II.16.) rendelet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. A települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló rendelet előzetes
véleményezése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A rendelettervezet tartalmazza, hogy a szilárd hulladék
elszállítását a tapolcai NHSZ végzi. A hulladék elszállítására közvetlen a lakossággal kötnek
szerződést. Korábban a szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalta a lakosságtól.
Mivel nagyon megemelkedtek a díjak, az önkormányzat továbbra már nem tudta vállalni a
díjfizetést. A rendelettervezetet véleményezésre meg kell küldeni a szomszéd települések
önkormányzatainak, a Veszprém Megyei Önkormányzatnak, illetve szakmai véleményezésre
a Környezetvédelmi Felügyelőségnek. A rendelettervezet részletesen taglalja a
közszolgáltatás rendjét, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással
kapcsolatos jogait, kötelezettségeit, a közterületek tisztántartásának és használatának rendjét.
Ezúton szeretne kitérni arra, hogy az NHSZ megküldte azokat az időpontokat, amikor
lomtalanítást lehet szervezni. A vegyes ügyekben visszatérnek az időpont meghatározására.
Annyi változás van, hogy már lehet kihelyezni háztartási gépeket, elektronikai berendezéseket
is.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
dr. Takács Nóra aljegyző: A véleményezés után fogja a képviselő-testület elfogadni a
rendelettervezetet.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló rendelettervezet véleményezését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
6/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról,
valamint
a
közterületek
tisztántartásáról
és
használatáról
szóló
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önkormányzati rendelet-tervezetet véleményezésre
alkalmasnak tartja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos
települési önkormányzatoknak tájékoztatás, a
Veszprém Megyei Önkormányzatnak állásfoglalás
céljából küldje meg.
3. Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet
szakmai vélemény bekérése céljából a KDT.
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. 2015. évi közbeszerzési terv meghatározása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Minden évben közbeszerzési tervet kell készíteni. Ebben az
évben nem valószínű, hogy olyan fejlesztést tud végezni az önkormányzat, amihez
közbeszerés szükséges. Amennyiben év közben közbeszerzési igény merül fel, akkor
elkészítik a közbeszerzési tervet.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
7/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdésére hivatkozva 2015. évre
összesített közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény merülne
fel, úgy a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor
elkészíti.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
polgármester

8. Döntés a Balatoni Szövetségbe történő belépésről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: A Balatoni Szövetségtől kaptak egy megkeresést a
szövetségbe történő belépéssel kapcsolatban. Megnézte a szövetség honlapját, ahol több olyan
pályázati kiírás is szerepel, amelyekre az önkormányzat pályázhatna. Ha belépnek a
szövetségbe, 60,- Ft/fő/év tagdíjat kell fizetni. Úgy gondolja, hogy a tagság előnnyel járna,
mivel ez egy újabb lehetőség a pályázati úton szerezhető támogatásokra.
Javasolja a Balatoni Szövetségbe történő belépést.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Balatoni
Szövetségbe való belépésről szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
8/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a Balatoni Szövetség
(székhelye: 8230. Balatonfüred, Kossuth L. u. 3.)
tagja kíván lenni és vállalja a lakosságszám arányos,
60 Ft/fő/év tagdíj megfizetését.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
Balatoni Szövetség Elnökét értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

9. Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatási kérelme
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a
szakmai feladatok színvonalasabb ellátására támogatást kér az önkormányzattól. Már régóta
ismerik a munkájukat, a településhez ők vannak a legközelebb. Mindenképpen javasolja a
támogatást, hiszen a tűzoltók olyan közfeladatot látnak el, amely nagyon fontos, védik az
emberek életét, testi épségét, vagyonát.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: 20 ezer forint támogatás kifizetését javasolja.
Németh Imréné képviselő: Többet javasol, mivel nagyon fontos feladatot látnak el. 30 ezer
forint támogatás megállapítását javasolja.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
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További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 30
ezer forint összegű támogatásról szóló javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
9/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága (8258 Badacsonytomaj, Fő út 62.)
támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2015. évi szakmai
feladatok színvonalasabb ellátását 30.000,- Ft-tal, azaz
Harmincezer forinttal támogatja.
2.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
3.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

10.
Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A napirend az Észak-Balatoni Térség Regionális
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót tartalmazza. A beszámolóban részletesen leírják az elvégzett feladatokat, a
pénzügyi teljesítést. Különösebb hozzáfűzni valója nincs, javasolja a beszámoló tudomásul
vételét.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az ÉszakBalatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
10/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
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Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
2.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
Társulás Elnökét a határozat kivonat megküldésével
értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

11. Czanka és Társa BT ingatlanvásárlási kérelme
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Czanka Dezső azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy a nagykereskedelmi raktár előtti önkormányzati területet szeretné megvásárolni, mert
építkezni szeretne. A műszaki ügyintéző kolléga megállapította, hogy ez a terület az
önkormányzati vagyonrendeletben üzleti vagyon, kivett, beépítetlen területként szerepel, a
belterületi rendezési terv Helyi Építési Szabályzata szerint pedig közhasználatú parkoló, így
nem forgalomképes. Így nem lehet értékesíteni.
A belterületi rendezési terv módosítása folyamatban van. Az egyik módosítás a hivatal előtti
telekhatár módosítása a szélfogó építése miatt, a másik a Csobánc utcai telkek melletti út
átminősítése, a harmadik pedig a piac felé vezető út mellette terület – ahová fákat ültettek –
parkolóvá minősítése. A harmadik módosításhoz a Balatonfelvidéki Nemzeti Park nem járul
hozzá, mivel ez a terület erdősávként szerepel.
Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a rendezési terv készítőivel és a harmadik módosítás
helyett ennek a területnek az átminősítését szerepeltessék. Ezt a lehetőséget meg kell velük
beszélni. A módosítás viszont azzal jár, hogy újból kell indítani az eljárást, hosszadalmas
folyamat lesz és addig a szélfogót sem lehet megépíteni.
Így az értékesítésről most dönteni nem lehet, a kérelmezőt értesíteni kell a fennálló helyzetről.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
dr. Takács Nóra aljegyző: A rendezési terv módosításának lehetőségének megvizsgálásáról
külön határozatban kellene dönteni.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel
Czanka és Társa BT tájékoztatását a fennálló helyzetről.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
11/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 245 hrsz-ú ingatlant nem kívánja
értékesíteni.
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2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
Czanka és Társa Bt-t tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Szavazásra teszi fel a rendezési terv készítőinek
megkeresését a módosítás lehetőségének vizsgálata céljából.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
12/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv
módosításának lehetőségéről egyeztessen a Z.É. Műhely
Kft-vel (1116 Budapest, Bükköny u. 28., képviseli:
Czene Éva ügyvezető)
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

12. Beszámoló a vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Németh Imréné Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Felkéri Németh Imrénét, az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a napirendi pontot.
Németh Imréné Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a testületet, hogy a képviselők és a
polgármester asszony is eleget tett jogszabályi kötelezettségének, időben leadták a
vagyonnyilatkozataikat.
Csom Károlyné polgármester: Megköszöni a tájékoztatót.

Németh Imréné Ügyrendi Bizottság elnöke: Kérdezi a képviselőket, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a az Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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13/2015.(II.04.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának
határidőben történő leadásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke

Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
Csom Károlyné polgármester: Május 10-én lesz Káptalantótiban az országos duatlon
verseny. Ezzel kapcsolatban, levélben is megkeresték az önkormányzatot.
Tájékoztatásul elmondja, egy vagyongazdálkodási szoftvert kellett megvásárolni a
vagyonkataszter elkészítéséhez, 50.800,- forintba került.
A lomtalanítás időpontját kell eldönteni. Az NHSZ meghatározta az időszakokat. Március 1.
és június 30. között, valamint szeptember 15. és november 30. között lehet lebonyolítani.
Kivételt képeznek a közbe eső ünnepek. Javasolja, hogy későbbi időpontban döntsenek róla.
Augusztus 25-én 25-30 fő diák szeretne sátorozni a sportpálya melletti területen. El kell
dönteni majd, hogy mennyit kérjenek a használatért. Vagy sátorhelyre, vagy személyre kell
megállapítani a díjat.
Tóth Tímea képviselő: Javasolja személyre megállapítani, mert a vízhasználat is attól függ.
Csom Károlyné polgármester: Sajnos a camping létrehozása egyéb jogi akadályok miatt
nem valósult meg. Pedig ezen a csodálatos helyen lehetett volna sátras campinget működtetni.
Bekapcsolódhattak volna a kéktúra útvonalába.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Többen jelezték a faluból, hogy az utcán kóborolnak a
kutyák.
Csom Károlyné polgármester: Megkérte aljegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatban írjon
egy cikket a helyi újságba.
Vegyes ügyek keretében több kérdés, bejelentés nem hangzott el, így a polgármester több
napirend, kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszöni a részvételt és a képviselőtestület nyilvános ülését 20.30 órakor bezárja.
K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős a képviselő-testületi ülésen jelenlévő aljegyző:

dr. Takács Nóra
aljegyző
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