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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 23- án, 15.00 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Tóthné Luczi Erzsébet

képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Takács Nóra
Horváth József

aljegyző
rendőr százados

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt és Horváth József rendőr századost.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Tóthné Luczi Erzsébet igazoltan távol van. Jegyzőkönyvvezetőnek
Somodyné Balogh Évát javasolja.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NAPIREND:
1. Káptalantóti község Önkormányzata Képviselő-testületének A települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek
tisztántartásáról és használatáról szóló …./2015. (IV. ….) önkormányzati
rendeletének elfogadása
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2. Káptalantóti község Önkormányzata Képviselő-testületének Az avar és kerti
hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet
tervezetének elfogadása
3. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről, és a nyári időszakra történő
felkészülésről
4. Környezeti vizsgálat készítésének szükségessége
5. Káptalantóti csatorna közmű vagyonértékelés
6. Feladat-ellátási szerződés módosítása (Háziorvos)
7. Pályázat a 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
8. Készülő rendezési tervhez szükséges földmérési alaptérképek megrendelése
9. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
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. Az április 10-i határozathoz annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a
megbízási szerződés aláírásra került 350 ezer forint plusz ÁFA összegről. Az ügyvéd úr
képviselni fogja az önkormányzatot a pénteki napra kitűzött tárgyaláson. Benyújtott a
bíróságra egy ellenkérelmet, amiben leírta, hogy az önkormányzat nem ért egyet Harmathy
Ildikó követelésével. Az ügyvéd úr kérte a tárgyalás elnapolását külföldi tartózkodása miatt,
de eddig még nem érkezett válasz a bíróságtól. Harmathy Ildikó illetékmentességet kért a
bíróságtól, ennek eredményéről sem tájékoztatták az önkormányzatot, illetve az ügyvéd urat.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Csom Károlyné polgármester: Az előző képviselő-testületi ülés óta átruházott hatáskörben
döntés nem volt.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.
Káptalantóti község Önkormányzata Képviselő-testületének A települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és
használatáról szóló …./2015. (IV. ….) önkormányzati rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: Már korábban tárgyaltak a szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló
rendelettervezetről. A szakhatóság, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat véleményezte a
rendelettervezetet, észrevételt nem tettek.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: A kérelem nyomtatványt mindenkinek ki kell tölteni?
Csom Károlyné polgármester: Csak akkor kell kitölteni, ha valaki kisebbre akarja cserélni a
gyűjtőedényt. A számlát csatolni kell a kérelemhez. Az önkormányzat leigazolja, hogy
valóban ezt a gyűjtőedényt használja az ingatlantulajdonos.
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 települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és
használatáról szóló rendelettervezet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
11/2015.(VI.30.) rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,
valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.
Káptalantóti község Önkormányzata Képviselő-testületének Az avar és kerti
hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet
tervezetének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Ezt a rendelettervezetet még véleményeztetni kell a
Kormányhivatallal és a szakhatósággal, utána lehet a rendeletet elfogadni.
Javasolja, hogy nyári időszakra is biztosítsanak lehetőséget a kerti hulladék elégetésére.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Javasolja, hogy az ünnepnapok mellett vasárnap is tiltsák meg az
égetést.
Tóth Tímea képviselő: Úgy kellene meghatározni, hogy munkaszüneti nap kivételével, tehát
hétfőtől szombatig lehessen égetni a hulladékot.
Karácsony József alpolgármester: Véleménye szerint nyáron is engedélyezni kellene az
égetést meghatározott napokon.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy a nyári időszakban heti egy alkalommal,
szombaton lehessen égetni. Pontos órát nem határozna meg, mert például éppen akkor eshet
az eső is.
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Tóth Tímea képviselő: Ha nem határoznak meg időt, akkor egész nap eltüzelgetnek, mindig,
amit éppen összegyűjtöttek.
Karácsony József alpolgármester: Javasolja meghatározni, hogy szombatonként 8-16 óráig
lehessen égetni a nyári időszakban, április 15-től október 15-ig.
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 a
rendelettervezet véleményeztetésre megküldését az alábbi módosítással, hogy április 16. és
október 15. közötti időszakban minden szombaton 8-16 óra között történhet a nem
komposztálható, komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése, illetve
munkaszüneti napokon az égetés tilos.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
39/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete az avar és kerti hulladék égetéséről szóló
önkormányzati
rendelet-tervezetet
véleményezésre
alkalmasnak tartja az alábbi kiegészítéssel:
Április 16. és október 15. közötti időszakban minden
szombaton 8-16 óra között történhet a nem
komposztálható, komposztálásra alkalmatlan avar és
kerti hulladék égetése.
Munkaszüneti napokon az égetés tilos.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos
települési önkormányzatoknak tájékoztatás, a Veszprém
Megyei Önkormányzatnak állásfoglalás céljából küldje
meg.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhívja a polgármestert, hogy a rendelettervezetet szakmai vélemény bekérése céljából a Fejér
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Főosztálya (8002 Székesfehérvár Pf.
137.) valamint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének
(8400 Ajka, Liliom u. 10/b) küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről, és a nyári időszakra történő felkészülésről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester/Tapolcai Rendőrkapitányság
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A beszámolóból is kitűnik, hogy Káptalantóti a „nyugalom
szigete”. Ennek ellenére az idős emberekre fokozottan kell figyelni, fontos a rendőri jelenlét.
A rendőrség a polgárőrséggel együtt rendszeresen részt vesz az önkormányzati rendezvények
zavartalan lebonyolításában. Ezúton is szeretné megköszönni. Az önkormányzat és a
rendőrség kapcsolata jó, bármikor fordulhatnak hozzájuk, mindig segítenek.
Kéri százados urat, hogy pár gondolattal egészítse ki a beszámolót.
Horváth József rendőr százados: Köszönti a képviselő-testületet és aljegyző asszonyt.
Káptalantóti a közrendvédelmi osztályhoz tartozik közbiztonsági szempontból. Bognár Zsolt
látja el a körzeti megbízotti feladatokat kellő ambícióval, odafigyeléssel. Nyomon kíséri az itt
élő problémás emberek életét is. Ha jól együttműködik az önkormányzat, a rendőrség, a
polgárőrség és a lakosság, akkor hatékony eredményeket lehet elérni. Közbiztonsági
szempontból a település nagyon jó helyzetben van. Feladatként jelentkezik piaci napokon a
közlekedésbiztonság javítása. A parkolók kialakítása sokat segített, de még mindig problémát
jelentenek a szabálytalanul parkolók. Köszöni az önkormányzat és a polgárőrség segítségét,
hogy hozzájárultak a közbiztonság színvonalának emeléséhez. Szívesen válaszol a felmerülő
kérdésekre.
Csom Károlyné polgármester: Megköszöni százados úr hozzászólását. Reméli, hogy a
továbbiakban is jól fog működni az önkormányzat és a rendőrség közötti kapcsolattartás.
Szeretettel várja a rendőrség képviselőit a szombaton megrendezésre kerülő falunapon.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
40/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Rendőrkapitányság 2014. évi
„Káptalantóti község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
2.) Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

(Horváth József rendőr százados távozik a testületi ülésről.)
4. Környezeti vizsgálat készítésének szükségessége
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Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Három területen szükséges a belterületi rendezési terv
módosítása. A múlt héten voltak itt a rendezési terv készítői. Megtekintették a helyszíneket.
Nem tartják indokoltnak a környezetvédelmi munkarészen túlmenő környezetvédelmi tárgyú
munkarészek elkészítését. Erről határozatban kell dönteni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a környezeti
vizsgálat szükségességéről szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
41/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet
alapján, az abban foglaltakat mérlegelve úgy dönt, hogy
Környezeti
vizsgálatot
Káptalantóti
Község
Településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a
szabályozási terv módosítása részterületekre című terv
kapcsán nem kíván készíttetni.

2.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

5. Káptalantóti csatorna közmű vagyonértékelés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Káptalantóti Önkormányzata és a DRV által kötött
szennyvízelvezetés üzemeltetési szerződése 2019-ben jár le. A törvény mégis előírja, hogy
2015. december 31-ig vagyonértékelést kel végeztetni, melynek költsége a használati díj
terhére elszámolható.
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő 3 cégtől kérjenek árajánlatot.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az árajánlatok
megkérését.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
42/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 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.
2. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

6. Feladat-ellátási szerződés módosítása (Háziorvos)
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A háziorvos szeretné módosítani a rendelési időket a
körzetéhez tartozó településeken. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Káptalantótiban
nem változna a rendelési idő, csak a csütörtöki rendelés szerdán lenne 10.30 órától 12.00
óráig. Az új rendelési idővel jobban igazodnának az ügyelethez, elkerülnék a zsúfoltságot.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Megfelelőnek tartja az új rendelési időt. Időben kell értesíteni a
lakosokat a változásról.
Karácsony József alpolgármester: Egyetért a módosítással. Ha szükséges, a többi napokon
Nemesgulácsra lehet menni rendelésre a reggeli órákban.
Csom Károlyné polgármester: Addig nem küldik ki az értesítőt a lakosságnak, amíg a többi
testület is el nem fogadja a módosítást.
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
háziorvosi rendelési idő módosításának támogatását.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
43/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Dr. Maczó Bt. képviseletében eljáró Dr.
Maczó Szilárd háziorvos rendelési idő módosítására
benyújtott kérelmét támogatja.

2.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Dr. Maczó Bt-vel 2012. június 29-én
kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés 1.
számú mellékletét módosítja és Káptalantóti
községben a háziorvosi rendelési időt 2015. július 1.
napjától kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg:
Hétfő:
Szerda:

13.00 - 14.00 óra
10.30 - 12.00 óra

3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert
a
szerződésmódosítás aláírására és egyben felkéri,
hogy a döntésről az érintetteket a határozat kivonat 1
példányának megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

7. Pályázat a 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az önkormányzat pályázni szeretne a lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás díjának támogatására.
Javasolja a pályázat benyújtását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a pályázat
benyújtásáról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
44/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz.
melléklet I/1. pontja alapján a 2015. évi lakossági víz- és
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csatornaszolgáltatás díjának támogatására pályázatot
nyújt be.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert az
állami támogatás igénylésének benyújtására és a
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

2015. július 08.
polgármester

8. Készülő rendezési tervhez szükséges földmérési alaptérképek megrendelése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A rendezési terv módosításához az érintett ingatlanokra
szükséges megvásárolni a földmérési alaptérképet. Először úgy volt, hogy digitális térképet
kell vásárolni, de a rendezési terv készítői szerint a szakhatóságok elfogadják a papíralapú
térképeket is. A digitális térkép 44.800,- forintba került volna, a papíralapú viszont csak
3.000,- forint helyrajzi számonként.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a földmérési
alaptérképek beszerzéséről szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
45/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv
készítéséhez szükséges térképek beszerzésére, és
egyben felkéri a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

9. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintették, az
önkormányzatnak jelenleg nem kell felülvizsgálnia. A következő felülvizsgálat ideje: 2017.
június.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának szükségességéről szóló döntést.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
46/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013.június 25 – én az 55/2013(VI.25) számú
határozattal elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot
(a továbbiakban: HEP) áttekintette, felülvizsgálatát nem
tartotta szükségesnek, a HEP-et változatlan formában
hatályában fenntartja.
A következő felülvizsgálat ideje: 2017. június.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, ill. 2017. június
polgármester

Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, a Köztársasági Elnök úrtól kapott
egy levelet, amelyben kéri a klímavédelmi kezdeményezéshez való csatlakozást. A honlapon
lehet támogatni a kezdeményezést. Az aláírásgyűjtéshez Magyarország az elsők között
csatlakozott. Már regisztrált a honlapon, körbe adja a levelet a testület tagjainak is.
A tervezői szerződés aláírásra került az IPM Projekt KFT-vel a ravatalozó kiviteli terveinek és
a régi hivatal belső átalakítás terveinek elkészítéséről. A tervezésről már korábban döntött a
testület.
Tájékoztatásul elmondja, a tegnapi napon megnyílt a Szent György ifjúsági tábor, amit a
Veszprém Megyei Érsekség egyik alapítványa fog működtetni. A tábort pályázati pénzből
alakították ki. Szépen felújították a volt tornaterem és számítástechnikai terem épületét. Az
udvaron két sátorhelyet alakítottak ki 10-10 fő részére. Egy időben összesen 30 főnek tudnak
szállást biztosítani egész évben. Balogh Árpád atyától értesült arról, hogy a helyi
egyházközség tulajdonában lévő iskolaépületeket átadják ingyen az érsekség tulajdonába.
Későbbiek során ezekben az épületekben is ifjúsági szállást alakítanak ki.
Kövessi Lászlóné munkaviszonya június 16-tal megszűnt. Már korábban tárgyalt a testület
arról, hogy nem vesznek fel senkit, hanem Hatosné Adrián Éva napi munkaidejét
megnövelnék 8 órára és ő elvégezné a hivatalsegédi feladatokat. Beszélt Hatosnéval, kérte
tőle, hogy a testületi ülésig adjon választ. A mai napig nem adott választ.
Németh Imréné képviselő: Javasolja meghirdetni az állást a hivatalsegédi és takarítói
munkakörre. Olyan ember kellene, aki ezt a munkát magáénak érzi, úgy végezné, mint ahogy
Iboly végezte.
Karácsony József alpolgármester: Úgy érzi, hogy Hatosnét nem lehet jobban terhelni, nem
képes több munkát végezni.
Németh Imréné képviselő: Hatosnét meg kell hagyni abban a munkakörben, amiben most
dolgozik.
Karácsony József alpolgármester: Javasolja meghirdetni az állást.
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dr. Takács Nóra aljegyző: Milyen feltételekkel hirdeti meg az Önkormányzat az állást?
Németh Imréné képviselő: 6 órás munkaidővel javasolja meghirdetni az állást.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy a jelentkezési határidő július 10.-e legyen.
Tóth Tímea képviselő: Javasolja, hogy július 15-től lehessen betölteni az állást. A postán
feladott jelentkezés is megérkezik addig az önkormányzathoz.
Németh Imréné képviselő: Javasolja, hogy kézzel írott önéletrajzot kérjenek.
Tóth Tímea képviselő: Egyetért a képviselő javaslatával.
Németh Imréné képviselő: Javasolja, hogy 8 általános iskolai végzettséghez kössék az állás
betöltését.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja csak a faluban meghirdetni az állást a
hirdetőtáblákon.
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
hivatalsegédi, takarítói állás meghirdetését az alábbi feltételekkel 6 órás munkaidő,
határozatlan idejű jogviszony, 8 általános végzettség, kézzel írott önéletrajzot kérnek, 2015.
július 10-ig lehet pályázni és 2015. július 15-től betölthető az állás, bővebb felvilágosítást a
polgármester ad. Aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
47/2015.(VI.23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete álláspályázatot hirdet hivatalsegéd és takarítói
munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:
a) Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
jogviszony
b) Foglalkoztatás jellege: 6 órás munkaidő
c)
Munkavégzés
helye:
Káptalantóti
Község
Önkormányzata közigazgatási területe
d)
Munkabér
és
egyéb
juttatások:
Munka
törvénykönyvéről 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 betölthetőségének időpontja: A
munkakör a pályázatok elbírálását követően 2015. július
15. napjától betölthető.
h) A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.
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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 Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy az álláspályázat
helyben szokásos kihirdetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

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 17.00 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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