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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 10-én, 9.00 órakor megtartott rendkívüli,
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Káptalantóti Községháza hivatali helyisége
(8283, Káptalantóti, Petőfi u. 48.)

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: A rendkívüli testületi ülésen kettő napirendi pont tárgyalását
javasolja szóbeli előterjesztés alapján. Az első, Harmathy Ildikó Veszprémi Törvényszékhez
benyújtott keresetlevele ügyében ügyvédi megbízásról döntés, a második napirendi pont pedig
döntés falugyűlés összehívásáról ez üggyel kapcsolatban. 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:

2

NAPIREND:
1. Ügyvédi megbízásról döntés Harmathy Ildikó Veszprémi Törvényszékhez
benyújtott keresetlevele ügyében
2. Falugyűlés összehívásáról döntés
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.
Ügyvédi megbízásról döntés Harmathy Ildikó Veszprémi Törvényszékhez
benyújtott keresetlevele ügyében
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Csom Károlyné polgármester: Harmathy Ildikó keresetlevelet nyújtott be a Veszprémi
Törvényszékhez, amelyben kártérítés megítélését kéri a Káptalantóti Önkormányzattal
szemben a Liliomkert piac működésének ellehetetlenítése miatt.
Az előzetes megbeszélés alapján javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg dr. Gelencsér
Mihály tapolcai ügyvédet az önkormányzat jogi képviseletével. Az ügyvéd úr előzetes
egyeztetés alapján elvállalja a jogi képviseletet. Testületi határozat szükséges a megbízási
szerződés megkötéséhez.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: Egyetért az ügyvéd úr megbízásával.
Tóth Tímea képviselő: Ehhez az ügyhöz mindenképpen jogi képviselet szükséges.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel dr. Gelencsér
Mihály ügyvéd megbízásáról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
14/2015.(IV.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza Dr. Gelencsér Mihály ügyvédet
(8300 Tapolca, Ady E. u. 14.), hogy Harmathy Ildikó
Mária felperes által a Veszprémi Törvényszékhez
benyújtott eredeti állapot helyreállítása, illetőleg
kártérítés megfizetése iránt perben Káptalantóti
Község Önkormányzatát, mint alperest képviselje.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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2. Falugyűlés összehívásáról döntés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Csom Károlyné polgármester: Harmathy Ildikó Törvényszékhez benyújtott keresetének egy
példányát ajánlott küldeményként az önkormányzatnak is postázta. Levelében kezdeményezi
falugyűlés összehívását. A falugyűlést csak a képviselő-testület hívhatja össze.
Kéri a képviselők véleményét a falugyűlés összehívásával kapcsolatban. Harmathy Ildikó által
kiküldött szórólapokon a lakosság egyoldalú tájékoztatást kapott. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzatnak kötelessége tájékoztatni a lakosságot a konkrét tényekről. A személyes
sértésekkel nem foglalkozik, de az önkormányzat becsületét helyre kell állítani, mert nem
követtek el semmilyen törvénysértést.
Németh Imréné képviselő: Javasolja falugyűlés összehívását a lakosság hiteles tájékoztatása
végett.
Karácsony József alpolgármester: Nem ért egyet azzal, hogy a falugyűlés időpontját
Harmathy Ildikó határozza meg.
dr. Takács Nóra aljegyző: Az SZMSZ szerint falugyűlést a képviselő-testület hívhat össze,
amire a közmeghallgatás szabályai vonatkoznak. A lakosságot a falugyűlés időpontja előtt 8
nappal tájékoztatni kell az internetes felületen, illetve a hirdetőtáblára való kifüggesztéssel.
Úgy gondolja, hogy legkorábban április 20-ára lehetne összehívni a falugyűlést, mivel a 8.
nap hétvégére esik.
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy most ebben a pillanatban
érkezett postán Harmathy Ildikótól levél, amiben kéri az önkormányzatot, hogy hívja össze a
lakosságot 2015. április 14-én 18 órára a kultúrházban tartandó falugyűlésre, amelynek témája
a Liliomkert piac helyzete és jövője. Javasolja, hogy a falugyűlést április 21-ére hívja össze a
testület, amennyiben ez az ügyvéd úrnak is megfelel, hogy kellő ideje legyen felkészülni.
(Csom Károlyné polgármester telefonon egyeztet Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd úrral a
falugyűlés időpontjáról)
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az ügyvéd úrnak megfelel az
április 21-i 18 órai időpont.
dr. Takács Nóra aljegyző: Javasolja még a mai nap folyamán levélben tájékoztatni
Harmathy Ildikót az időpontról amennyiben erről dönt a testület.
Tóth Tímea képviselő: Hivatkozni kell a levélben az SZMSZ-re, hogy milyen törvényi
előírások vannak a falugyűlés összehívásával kapcsolatban.
Németh Imréné képviselő: Meg kell írni neki, hogy az önkormányzat a törvényességet
betartva milyen időpontra hívja össze a falugyűlést.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel falugyűlés
összehívását 2015. április 21-én 18 órára a kultúrházba.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
15/2015.(IV.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(XII.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Szmsz) 75. § (1) bekezdése értelmében falugyűlést hív
össze 2015. április 21-én 18 órára a helyi kultúrházba a
Liliomkert piac helyzetével kapcsolatban.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Hétfőn felkeresi az ügyvéd urat az összekészített
iratanyaggal és megkötik a megbízási szerződést. Szeretné, ha az ügyvéd úr már a
falugyűlésen is érdemben tudná képviselni az önkormányzatot, mint az önkormányzat jogi
képviselője. A falugyűlésre meghívja Istvándi Ferenc volt polgármestert is.
Több kérdés, bejelentés nem hangzott el, így a polgármester több napirend, kérdés, észrevétel,
javaslat hiányában megköszöni a részvételt és a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését
9.30 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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