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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 28- án, 18.00 órakor megtartott soron következő,
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
Novák László
Puskás Zoltán
Konkoly Károlyné
Karácsony Imre

aljegyző
LKE elnökhelyettese
Nyugdíjas Klub elnöke
Vöröskereszt szervezet elnöke
falugondnok

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt, Puskás Zoltánt, a Nyugdíjas Klub elnökét, Novák Lászlót,
az LKE elnökhelyettesét, Konkoly Károlynét, a Vöröskereszt szervezet elnökét és Karácsony
Imre falugondnokot.
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
kiegészítését a 16. napirendi ponttal, a Káptalantóti településszerkezeti terv, a helyi építési
szabályzat és a szabályozási terv módosításának kiegészítéséről. Javasolja, hogy a 6.
napirendi pontot vegyék le a napirendről, mivel a szakhatósági vélemények még nem érkeztek
meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek
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tisztántartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelettervezethez. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.
16.) rendelet módosítása
2. Káptalantóti község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának elfogadása
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. Káptalantóti község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendeletének módosítása
5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosítása
6. Az Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019
7. Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról
8. Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület beszámolója a 2014. évben végzett
munkájáról
9. Nyugdíjas Klub beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
10. Vöröskereszt helyi szervezetének beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
11. Falugondnok beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
12. Beszámoló gyermekvédelmi feladatokról
13. Művelődési Ház valamint a Könyvtár nyitva tartásának meghatározása
14. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Káptalantóti, Petőfi u. 48. sz. alatti
fodrászat céljára használt üzlethelyiség bérleti ügye
15. Tájékoztató a 2014. évben végzett ellenőrzésekről
16. Káptalantóti településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási
terv módosításának kiegészítése
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.
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.

3

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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.)
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A költségvetési rendelet módosítására azért van szükség,
mert a rendeletben elírásra került a költségvetés kiadási és bevételi főösszege. A helyes
összeg 35.704 ezer forint. A rendeleteket fel kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárba és javításra
csak a rendelet módosításával van lehetőség.
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 rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
6/2015.(V.8.) rendelet
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2015.

évi

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Káptalantóti község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztésből kitűnik, hogy igyekeztek takarékosan
gazdálkodni. Az adóbevételeknél az iparűzési adó 70 %-os teljesítést mutat. Az összes
adóbevételt 8.436 ezer forintra tervezték, a teljesítés 7.168 ezer forint, ami 84,97 %-os
teljesítés. Káptalantótiban kevés az iparűzési adó bevétel, mert nincsenek nagyüzemek. A
működési bevételek jól alakultak.
A badacsonytomaji Önkormányzat beperelte azt a hat települést, akik a „Támasz” Szolgálat
tagjai voltak. A rosszul vezetett nyilvántartás miatt vissza kellett fizetni az állami támogatást.
Badacsonytomaj Önkormányzata úgy gondolta, hogy minden település fizesse meg a reá eső
részt, pedig a többlet állami támogatásból az önkormányzatok nem részesültek. Mivel az
önkormányzatok nem fizettek, mert nem voltak hibásak a leigénylések tekintetében, a
badacsonytomaji Önkormányzat bíróságra vitte a dolgot. Végül is elálltak a pertől és a 295
ezer forintos ügyvédi költséget is megtérítették.
A DRV 421 ezer forint koncessziós díjat fizetett, amit külön kell kezelni és a csatornahálózat
fenntartására fordítani. Tavaly a nagy szivattyút le kellett cserélni, mert elromlott. Sajnos az
emberek mindent beledobálnak a csatornába és a szivattyú megszorul, tönkre megy. Jelenleg
javítják a meghibásodott szivattyút. Éppen ma tárgyalt erről a DRV siófoki képviselőivel.
Hoóz Jánosné folyamatosan törleszti a lakásvásárlási kölcsönt.
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Sikerült az I. világháborús emlékmű felújítása is, amire 800 ezer forintot nyertek pályázaton.
Időközben a Víziközmű Társulat is megszűnt, a számlán lévő 139 ezer forint átvezetésre
került. Még vannak kintlévőségek, amit be kell hajtani adók módjára. Kéri Jegyző asszonyt,
hogy ez ügyben intézkedjen, bár a lista alapján sok minden nem várható.
Kiadások között szerepelnek a személyi juttatások, járulékok. A dologi kiadások teljesítése a
takarékos gazdálkodást igazolja, 89,94 %-os.
Az előterjesztésben részletesen szerepel, hogy milyen összegű segélyeket, támogatásokat
fizettek ki. A szociális törvény változása miatt a lakásfenntartási támogatás megszűnt,
december 31-ig kifutnak a korábban megállapított támogatások.
Felsorolásra kerültek az államháztartáson kívülre fizetett támogatások is. Nem minden
szervezet használta fel a támogatási összeget, ezek a költségvetésben maradtak.
A fejlesztési támogatásból kifestették a hivatal épületét, lambériázták a falat. A Séd meder
felújítása is elkezdődött, de az esőzések miatt nem tudták befejezni. Útjavításra is költöttek,
elkészült a piac felé vezető út javítása. Az idén a Badacsonyi utcai híd tetejét kell felújítani, a
Közútkezelő végzi a munkát.
Rendezési terv módosítására 500 ezer forintot terveztek, ebből tavaly 100 ezer forintot
költöttek előlegként.
Mindent elmondott, amit szeretett volna, a precízen elkészített táblákban részletes
kimutatások készültek.
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 2014. évi zárszámadásának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
7/2015.(V.8.) rendelet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A polgármesterre, jegyzőre átruházott hatásköröket az
SZMSZ 1. melléklete tartalmazza. Három okból szükséges a módosítás. Az egyik a
közútkezelői hozzájárulások iránti kérelmekről szóló döntés. Jogszabályi változás miatt
átkerült a képviselő-testület hatáskörébe a döntés. Mivel minden kérelem elbírálásához
képviselő-testületi ülés szükséges, célszerű, hogy továbbra is jegyzői hatáskörben legyen ez a
feladat. A másik, az önkormányzati területek filmforgatási célú használatáról szóló
rendeletben átruházásra került a döntés a polgármesterre, ezt célszerű az szmsz-ben is
feltűntetni. A harmadik, a közterület-használati engedély kiadásának átruházása a
polgármesterre. Szükséges az SZMSZ 2. mellékletének módosítása is, ami az önkormányzat
alaptevékenységét tartalmazza. A módosítás a kormányzati funkciókat és az államháztartási
szakfeladatokat érinti.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

szavazattal,

8/2015.(V.8.) rendelet
Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.05.) önkormányzati
rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Káptalantóti község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A szociális törvény változása miatt szükséges volt az
önkormányzati szociális rendelet módosítása. A februári ülésen ápolási támogatásról
döntöttek, melynek havi összegét 20.000,- forintban határozták meg. Ekkor még nem voltak
egyértelműek a társadalombiztosítási jogosultságra való szabályok, ezért állásfoglalást kértek.
Az állásfoglalás szerint akkor jogosult a támogatást igénybe vevő TB ellátásra, ha az ápolási
támogatás összege legalább 23.600,- forint. Javasolja, hogy módosítsák a szociális
rendeletben szereplő ápolási támogatás összegét 23.600,- forintra.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról rendelet módosítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
9/2015.(V.8.) rendelet
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A rendelet 1. melléklete szabályozza a közszolgáltatás díját,
ami 13.000,- forint/forduló. A Kormányhivatal jelezte, hogy a szállítás és ürítés díját különkülön kell meghatározni. A módosítás szerint az alapdíj 1.184,- Ft/m3, az ürítési díj 1.416,Ft/m3. A közszolgáltatás 5 m3-es gépjárművel történik, így egy forduló díja továbbra is 13
ezer forint.
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
10/2015.(V.8.) rendelet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló
5/2015. (II.16.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. Az Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül
gazdasági programban rögzíti hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. A gazdasági program
tartalmazza a pénzügyi gazdálkodást, a község vagyoni helyzetét, ami 2014. december 31-i
vagyonmérleg szerint 373.732 ezer forint. A rezsicsökkentés segíti a lakosság megélhetését. A
lakosság nem a vagyonos réteghez tartozik, ezért az adó megállapításoknál ezt is figyelembe
kell venni. A gazdasági program tartalmazza még az infrastruktúra fejlesztést, kultúrát,
közművelődést, oktatást, informatikafejlesztést. A hivatalban megtörtént a számítógép
cseréje, modern technikával lehet dolgozni, készen állva a közös hivatali átszervezéshez
szükséges informatikai háttérrel. Még sok mindenről szó van, a borturizmusról, a sportról, a
civil kapcsolatokról. Igyekeznek az önkormányzat részéről mindenkivel jó kapcsolatot ápolni.
Egyre kevesebb pénzből kell gazdálkodni az önkormányzatnak, de véleménye szerint nincs
értelme adót emelni, illetve új adónemet bevezetni. Igyekeznek a gazdasági program mentén
gazdálkodni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel Káptalantóti
Község 2015 – 2019 időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
20/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015-2019. időszakra
szóló gazdasági programját elfogadja.
2.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2015-től 2019-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programját és annak végrehajtásával
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összefüggő feladatait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. § (1) bekezdésében előírtakra
figyelemmel a következők szerint határozza meg:
a) Általános rendelkezés: Az önkormányzat a település
vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának
javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a
gazdasági programban megfogalmazott feladatok
megvalósítását.
b) A gazdasági program végrehajtásával összefüggő
feladatok:
− település természeti kincseinek fokozott védelme,
− az infrastruktúra további fejlesztése,
− a környezetkultúra javítása, a településesztétikai
kultúra fejlesztése,
− az intézmények minőségi ellátottságának és
kihasználtságának javítása.
3.) A gazdasági program végrehajtásához szükséges
forrásokat az éves költségvetés készítésekor biztosítani
kell.
4.) A gazdasági programban meghatározott ütemtervtől
eltérni, illetve módosítani csak a képviselő-testület
előzetes jóváhagyása után lehet.
5.) A polgármester a jóváhagyott gazdasági program
időarányos teljesítésének alakulásáról az éves
költségvetési beszámoló előterjesztésével egyidejűleg
köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

7. Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A tiszta, rendes falukép fenntartásához sok elvégzendő
feladatot sorolt fel. Ezt mind végre kell hajtani, hogy továbbra is tartani tudják ezt a szintet. A
feladatok között szerepel a II. világháborús emlékmű feliratainak javítása, a kultúrházhoz
kapu készítése, virágos edények kihelyezése. A Badacsonyi utcában lévő vízelnyelő aknát
feljebb kell emelni. A Rózsadomb utcában valaki megjavította a szennyvízcsatorna aknatető
melletti útsüllyedést. Köszönet érte. Van két kút is közterületen, ezeket is fel kell újítani. A
Séd meder felújítása időjárásfüggő, de mindenképpen be kell fejezni. A kis hídhoz korlátot
kell építeni, mert jelenleg nagyon balesetveszélyes. A köztereket, temetőket folyamatosan
rendben kell tartani. Az állandó dolgozó felmondott március 31-el, jelenleg közmunkások
végzik a fűnyírást. A Munkaügyi Központtal most kötötték meg az új megállapodást, mely
szerint továbbra is 85 %-os a közmunka támogatottsága. Tegnap volt egy munkaközvetítő cég
tájékoztatója a kultúrházban, dolgozókat keresnek Veszprémbe, biztosítva a szállítást. A
kiértesítés ellenére a községből csak 3 embert érdekelt a lehetőség, pedig több munkanélküli
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van. Nem tudja, hogy a fűnyírást meddig tudják közmunkában megoldani. Egyébként a
törvény előírja, hogy mindenkinek kötelessége az ingatlana előtti közterület rendben tartása.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Időközben kiderül, hogy milyen feladatot kell még elvégezni.
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
településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról szóló tájékoztató elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
21/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési
munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

8. Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület beszámolója a 2014. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester/Egyesület elnökhelyettese
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Mindenki kézhez kapta Novák László által készített részletes
beszámolót. Jó dolog, hogy olyan ember gazdálkodik az egyesület pénzével, aki tud spórolni,
beosztani. Az más kérdés, hogy a szervezés mennyire eredményes.
Megkérdezi Novák Lászlótól, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Novák László LKE elnökhelyettese: Arról volt szó, hogy a LKE elnöke is itt lesz a testületi
ülésen, nem tudja miért nem jelent meg. Korán készült a beszámoló, azóta sok minden
változott. Ennyi pénzből nem lehet gazdálkodni. A vezetésben egyesek már eldöntötték, hogy
nem kell III. osztályú csapat, csak IV. osztályú. Több példa is van rá itt a környéken, hogy a
IV. osztályban már nem szerepeltek eredményesen és megszűnt a csapat, mert a jó játékosok
elmentek. A IV. osztályban magas az utazási költség, mert nagy távolságban vannak a
csapatok. Rendszeresen használja saját autóját a szállításhoz. Szeretné, ha tovább működne a
csapat, de véleménye szerint IV. osztályban már nem lesz rá lehetőség. Könyvelőt nem
tudnak fizetni, a társadalmi munkában végzett könyveléstől nem várható el, hogy
foglalkozzon például a társasági adó leigénylésével, mivel sok időt és adminisztrációt igényel.
Így viszont sok pénztől elesik a csapat.
Csom Károlyné polgármester: Megköszöni Novák László hozzászólását, örül, hogy ezeket
a dolgokat elmondta. A képviselő-testület nevében megköszöni a munkáját, a vezetőségben
leginkább reá lehet számítani. Az önkormányzat az idén már csak 750 ezer forinttal tudja
támogatni a labdarúgást. Attól tart, hogy ez a támogatás egyre kevesebb lesz. A szponzorok
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elmaradtak, mindenki az önkormányzattól várja, hogy teljes egészében finanszírozza az
egyesület működését. Ezt nem lehet elvárni, másra sincs pénz.
Még egyszer sok erőt és kitartást kíván a további munkához.
Karácsony József alpolgármester: Véleménye szerint működhetne a csapat IV. osztályban
is. Nemcsak a rossz példát kell felhozni, beszélni kell a jóról is. Ilyen település például
Felsőörs, ahol eredményesen működnek a IV. osztályban. Majd a vezetőségi ülésen eldöntik,
hogy hogyan tovább.
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
Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2014. évi beszámolójának tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
22/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2014. évi
beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

9. Nyugdíjas Klub beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester/Klub elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Összehívták a falu nyugdíjasait, hogy újraszervezzék a
Nyugdíjas Klubot. Sajnos kevesen jöttek el. Abban megegyeztek és egyetértettek, hogy
továbbra is működjön a klub.
Megkérdezi Puskás Zoltánt, a klub elnökét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni beszámolóját?
Puskás Zoltán Nyugdíjas Klub elnöke: 16 éve működik a Nyugdíjas Klub, összesen eddig
44 tagjuk volt. Az újjászervezés nem járt sikerrel, új nyugdíjasok nem jöttek el a
megbeszélésre. Úgy döntöttek, hogy működjön a klub továbbra is, jelenleg 14 tag van.
Fiatalítani kellene, de nincs érdeklődés. Olyan idősek a tagok, hogy a kirándulást sem tudják
vállalni, de az önkormányzat továbbra is számíthat rájuk a rendezvényeken.
Csom Károlyné polgármester: Megköszöni Puskás Zoltán hozzászólását és köszöni
munkáját. Jó egészséget kíván a további szervezéshez.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Nehéz az embereket megmozgatni, hogy részt vegyenek a közösségi
munkában. Nem tudja, mivel lehetne motiválni őket.
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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
Nyugdíjas Klub 2014. évi beszámolójának tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
23/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nyugdíjas Klub 2014. évi beszámolóját tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

10. Vöröskereszt helyi szervezetének beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester/Szervezet elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Mindenki kézhez kapta a beszámolót. Ennél a szervezetnél is
ugyanaz a probléma. A meglévő tagok egyre idősebbek, a fiatalokat pedig nem érdekli a
Vöröskereszt szervezet munkája. Ugyan az új vezetőség tagjai fiatalok, de egy-két kivétellel
nem eléggé agilisak. A Vöröskereszt szervezet országos és megyei szinten is nagy változáson
ment keresztül, de nem is ez a fontos. Lényeg, hogy együtt legyenek, jól érezzék magukat.
Megköszöni a tagok munkáját, ugyanúgy a Nyugdíjas Klub tagjainak is, mivel szinte
ugyanazokról a személyekről van szó. Sokat segítenek az önkormányzati rendezvények
lebonyolításában.
Megkérdezi Konkoly Károlynétól, a Vöröskereszt szervezet elnökétől kívánja-e szóban
kiegészíteni a beszámolót?
Konkoly Károlyné Vöröskereszt szervezet elnöke: Minden elhangzott, csak annyit szeretne
elmondani, hogy az önkormányzat továbbra is számíthat a tagok munkájára.
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
Vöröskereszt szervezet 2014. évi beszámolójának tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
24/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vöröskereszt Szervezet 2014. évi beszámolóját
tudomásul veszi.
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Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

11. Falugondnok beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A beszámoló részletesen tartalmazza a falugondnok
tevékenységét. Vannak állandóan ismétlődő feladatok és vannak eseményektől függő, változó
feladatok. Besegít az önkormányzat rendezvényeinek szervezésébe, a sportpályán önjáró
fűnyíróval rendszeresen nyírja a füvet. Megjelent egy pályázat, lehet falugondnoki autóra
pályázni. Erről már korábban is beszéltek, hogy egyelőre megfelelő ez az autó. A
falugondnok együtt dolgozik a kistérségi szociális gondozóval. Szabadság idején az
alpolgármester helyettesíti őt. A falugondnoki szolgálat ellenőrzésekor nagyobb
hiányosságokat nem állapítottak meg.
Megkérdezi Karácsony Imre falugondnokot, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni
beszámolóját?
Karácsony Imre falugondnok: Különösebbet nem szeretne mondani csak annyit, hogy
sajnos egyre több a betegszállítás. Az időseket kórházba, kezelésekre, felülvizsgálatokra kell
szállítani.
Csom Károlyné polgármester: Megköszöni a falugondnok munkáját, kéri, hogy továbbra is
legyen ilyen agilis.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Puskás Zoltán Nyugdíjas Klub elnöke: Megköszöni, hogy a falugondnoki autó
rendszeresen szállítja a Nyugdíjas Klub idős tagjait az összejövetelekre, rendezvényekre.
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
falugondnok 2014. évi beszámolójának tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
25/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Falugondnok 2014. évi beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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12. Beszámoló gyermekvédelmi feladatokról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Szarka Teréz kistérségi családgondozó részletes beszámolót
készített. Minden évben tart tájékoztatót a polgármestereknek is. Káptalantótiban keddenként
tartanak fogadóórát.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
26/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
polgármester

13. Művelődési Ház valamint a Könyvtár nyitva tartásának meghatározása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A 2015.évi költségvetési törvény szerint a támogatás
jogszerű felhasználásának feltétele, hogy az önkormányzat biztosítsa a könyvtár nyitva
tartását úgy, hogy a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is nyitva legyen.
Valamint a közművelődési intézmény hetente egy alkalommal 21 óráig legyen nyitva.
dr. Takács Nóra aljegyző: Megnézte a közművelődési intézmények országos listáját, ebben
a művelődési ház nem szerepel. Ezért csak közművelődési színtérnek minősül, így csak
havonta egy alkalommal kell 21 óráig nyitva tartani.
Csom Károlyné polgármester: Hatosnéval történt egyeztetés után javasolja, hogy hétfőn
zárva legyen a könyvtár, kedden 14.00-18.00 óráig, szerdán szünnap, csütörtökön 14.00-18.00
óráig, pénteken szünnap és szombaton 9.00-12.00 óráig legyen nyitva a könyvtár. Javasolja,
hogy a művelődési ház minden hónap első szerdáján 18.00-21.00 óráig legyen nyitva.
Hatosné 6 órás munkaidőben dolgozik, így van ideje rendezvényszervezésre is. Kérte, hogy
minden hónapban egyeztessenek a rendezvényekről. A májusi rendezvények listáját kézhez
kapták a képviselők. A kultúrházban szerdánként jóga oktatás folyik. Majd a vegyes ügyek
keretében beszélnek róla, ha többnyire vidékiek veszik igénybe az oktatást, ebben az esetben
javasolja, hogy bérleti díjat állapítsanak meg. Hatosné munkaköri leírását is módosítani kell.
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: A galéria nyitva tartása marad?
Csom Károlyné polgármester: Természetesen továbbra is Hatosné rendezi a galéria nyitva
tartását is.
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
könyvtár és művelődési ház nyitva tartását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
27/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Könyvtár nyitva tartását az alábbiak
szerint határozza meg:
Hétfő: 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 Képviselőtestülete a Művelődési ház nyitva tartását az alábbiak
szerint határozza meg:
Hétfő: szünnap
Kedd: szünnap
Szerda: minden hó első szerda 18.00 – 21.00 óráig
Csütörtök: szünnap
Péntek: szünnap
Szombat: szünnap
Vasárnap: szünnap
Határidő:
Felelős:

folyamatos
alpolgármester

(Puskás Zoltán, Novák László, Konkoly Károlyné, Karácsony Imre távozik a testületi ülésről.)
14. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Káptalantóti, Petőfi u. 48. sz. alatti fodrászat
céljára használt üzlethelyiség bérleti ügye
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: Ugyanaz a személy dolgozik most is a fodrászüzletben, csak
annak a személye változott, akinek a vállalkozásában alkalmazott. Így a régi bérleti szerződést
meg kell szüntetni, az újat pedig megkötni Bujtorné Papp Valéria vállalkozóval. Javasolja,
hogy továbbra is 6.000,- forint/hó legyen a bérleti díj.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a fodrászüzlet
bérleti szerződésének megszüntetését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
28/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete a Káptalantóti Polgármesteri Hivatal
épületében (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48 szám
alatti (hrsz: 59) lévő, Németh Imréné (8454 Nyirád,
Dózsa György u. 29. sz.) vállalkozó által fodrászüzlet
céljára bérelt 20 m2 nagyságú helyiség bérleti
jogviszonyát a bérlő felmondása alapján – közös
megegyezéssel - 2015. február 28. napjától
megszünteti.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
bérlőt értesítse.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Csom Károlyné polgármester: Szavazásra teszi fel a fodrászüzlet bérleti szerződésének
megkötését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
29/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete a Káptalantóti Polgármesteri Hivatal
épületében lévő, korábban is fodrászatként üzemelő
helyiséget 2015. március 1. napjától kezdődően bérbe
adja Bujtorné Papp Valéria (8319 Lesenceistvánd,
Hegyalja u. 9. sz.) vállalkozónak. A bérleti díj
összege bruttó 6.000,- Ft/hó.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
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3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

15. Tájékoztató a 2014. évben végzett ellenőrzésekről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Különösebb problémák nem merültek fel az ellenőrzések
során.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az ellenőrzési
jelentések tudomásul vételét.

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
30/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ellenőrzési jelentéseket tudomásul veszi.
2. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésekben
tett javaslatoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző

16. Káptalantóti településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv
módosításának kiegészítése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Ez az előterjesztés arról szól, hogy a belterületi rendezési
terv módosítását kiegészítik egy negyedik ponttal. A Czanka és Társa Bt. kérelemmel fordult
az önkormányzathoz, hogy az ingatlanuk előtti területet – amit eddig is használtak – szeretnék
megvásárolni az önkormányzattól. Az adásvételre csak a rendezési terv módosítása után
kerülhet sor. Ezért szükséges ez a képviselő-testületi határozat.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a rendezési
terv módosítását tartalmazó határozat kiegészítését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
31/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 101/2014. (XI.25.) számú, Káptalantóti
Község településrendezési eszközeinek módosítását
tartalmazó határozatát az alábbi, d) ponttal egészíti
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 előtti szakaszon is
kijelölésre kerül.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
Testülete felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, és az eljárás folytatására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
Csom Károlyné polgármester: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felhívásában kéri
a magyar települések önkormányzatait, hogy segítsék a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai
étkezésének támogatását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Gyűjtésre gondoltak?
Karácsony József alpolgármester: Véleménye szerint az önkormányzattól várnak
támogatást.
Csom Károlyné polgármester: 25.000,- forint támogatás átutalását javasolja.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a támogatási
javaslatát.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
32/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 Képviselő-testülete a
kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetéséhez
25.000 Ft, azaz Huszonötezer forint pénzadományt
biztosít Káptalantóti Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse és a pénzadománynak a HU 32-1170500820464565-00000000 sz. számlára történő átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága is
küldött egy levelet, amelyben kérik, hogy csatlakozzon az önkormányzat a kárpátaljai magyar
települések megsegítését célzó kezdeményezéshez.
Karácsony József alpolgármester: Az étkeztetéshez már hozzájárultak, annyira nem áll jól
az önkormányzat anyagilag, hogy minden kérésnek eleget tudjon tenni.
Tóth Tímea képviselő: Egyetért a javaslattal.
Csom Károlyné polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, kéri, döntsenek Karácsony
József alpolgármester javaslatáról.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
33/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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 Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságát értesítse.
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Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A Tatay Sándor Általános Iskola kéri az önkormányzat
támogatását a Tatay –Napok rendezvény költségeihez.
Németh Imréné képviselő: Javasolja a támogatás biztosítását, mivel sok káptalantóti
gyermek jár a badacsonytomaji iskolába. Korábban már beszéltek arról, hogy ünnepségeken
való szereplés miatt is őket kellene felkeresni. A helyi gyermekekkel nagyon nehéz
felkészülni. 10-15 ezer forint támogatást javasol.
Csom Károlyné polgármester: 15 ezer forint támogatást javasol.
Amennyiben nincs más javaslat, kéri, hogy határozatban döntsenek a támogatásról.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
34/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában
megrendezésre kerülő Tatay- Napok rendezvény költségeire
15.000,-Ft, azaz Tizenötezer forint támogatást biztosít.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az iskola igazgatóját
értesítse és a pénzösszeg átutalásáról gondoskodjon a
Badacsony Ifjúságáért Alapítvány számlájára.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület megküldte az
együttműködési megállapodás tervezetet a régiós buszjárat támogatására. A költségvetésben
20 ezer forint támogatást terveztek.
Karácsony József alpolgármester: Többen is megjegyezték, hogy a buszmegállónál lévő
turisztikai térképen Káptalantóti nem szerepel. Javasolja értesíteni őket, hogy Káptalantótit is
jelezzék a térképen.
Csom Károlyné polgármester: A téli intézkedési terv operatív csoportjában szerepel
Horváth Gyula, akinek március 31.-ével megszűnt a munkaviszonya. Az volt a kérése, hogy
ebből a csoportból vegye ki az önkormányzat. Hatos József és Takács Zoltán helyett is kellene
választani, mert ők is jelezték, hogy már nem kívánnak részt venni a munkában.
Németh Imréné képviselő: Takács Zoltán helyett Kalmár Tibort javasolja.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Megkérdezi a férjét, hogy elvállalja-e a munkát.
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Tóth Tímea képviselő: Ő is megkérdezi a párját.
Csom Károlyné polgármester: A hegyi utak tekintetében a kistérség levélben fordult a
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz. A Nemzeti Park kéri azoknak az utaknak a pontos
megjelölését, amelyek valóban nagyon rosszak és járhatatlanok. Hamarosan össze kell jönni
ez ügyben és térkép alapján pontosítani az utakat.
Kérdezi, hogy benevezzenek-e a Kihívás Napja rendezvényre?
Németh Imréné képviselő: Nem javasolja benevezni, most lesz a duatlon, azzal is lesz
munka.
Csom Károlyné polgármester: Már említette, hogy van lehetőség pályázni falugondnoki
autóra. Véleménye szerint a jelenlegi autó még megfelelő. A Gyulakeszi Polgárőrség viszont
pályáz gépjárműre, a pályázathoz kapcsolódó támogatói nyilatkozatot már alá is írta.
Németh Imréné képviselő: Még nagyon jó állapotban van a falugondnoki autó, nem
javasolja pályázni új gépjármű beszerzésére.
Csom Károlyné polgármester: A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének elnöke
támogatást kér az egyesület működéséhez.
Tóth Tímea képviselő: Megkérdezi, hogy van-e kapcsolata a falugondnoknak az
egyesülettel?
Csom Károlyné polgármester: Igen, ők szervezik a továbbképzéseket, ahol a szükséges
kreditpontokat meg lehet szerezni.
Karácsony József alpolgármester: 10 ezer forint támogatást javasol.
Csom Károlyné polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, kéri, hogy döntsenek az
alpolgármester javaslatáról.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
35/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének
működésére 10.000,- forint támogatást biztosít.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét
értesítse és a pénzösszeg átutalásáról gondoskodjon az
egyesület számlájára.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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Csom Károlyné polgármester: Már korábban említette, hogy a hatvani Általános Iskolától
e-mailben megkeresték az önkormányzatot, hogy augusztus 25-én, egy éjszakára, 30 fő
részére szállást és vacsorát szeretnének. Azt már eldöntötték, hogy a sportpálya melletti
területen, vízhasználattal 500,- Ft/fő összegért biztosítanak szállást. Az étkezésről kellene
dönteni.
Németh Imréné képviselő: Javasolja pincepörköltet főzni.
Tóth Tímea képviselő: 10 ezer forintért javasolja a vacsora elkészítését.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy határozatban döntsenek a szállás és a vacsora
díjáról.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
36/2015.(IV.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola kérelmének
megfelelően 2015. augusztus 25-én, a sportpálya melletti
területen, 30 fő részére sátoros szálláslehetőséget biztosít,
vízhasználattal, bruttó 500,- Ft/fő áron. Az önkormányzat
egyszeri meleg étkezést bruttó 10.000,- forint áron biztosít.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Székely Beatrix
szervezőt értesítse.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntésének megfelelően a megállapodást megkösse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Megkereste a képviselő-testületet a Veszprém Megyei
Mozgássérültek Egyesületének tapolcai és térsége csoportja. A csoport elnöke leírja, hogy
lehetőségeikhez mérten próbálják támogatni a térségben a mozgássérülteket. Közös
programokat, kirándulásokat szerveznek. Májusban szeretnék megrendezni az
Esélyegyenlőségi Napot, Káptalantótiból is vannak érintettek. Két csekket küldtek, az egyiket
ő már feladta.
(A képviselők egyhangúan úgy döntöttek, hogy a másik utalványon közösen fizetnek
támogatást.)
Csom Károlyné polgármester: El kell dönteni, hogy mi legyen a gyermeknapi program.
Javasolja, hogy ugráló vár legyen.
Tóth Tímea képviselő: Arcfestést és népi táncot javasol.
Németh Imréné képviselő: Játékos versenyeket is lehet szervezni, csak kellékek kellenek
hozzá.
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Csom Károlyné polgármester: A belterületre vonatkozó tűzgyújtási rendeletet hamarosan
meg kellene alkotni, mert már többen is szeretnének égetni.
dr. Takács Nóra aljegyző: Májusban tervezi a rendelet felülvizsgálatát.
Karácsony József alpolgármester: Több embertől is hallotta, szeretnék, ha szabályozva
lenne, milyen napokon lehet égetni.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy a Rózsadomb utca végén lévő stop táblát
cseréljék ki.
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 20.45 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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