KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 286/7/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről

Határozatok: 50, 51,

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 286/7/2015.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 15-én, 8.00 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
Tóthné Luczi Erzsébet
Tóth Tímea

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 pont tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NAPIREND:
1. Projektötletek benyújtása
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.
Projektötletek benyújtása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
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Csom Károlyné polgármester: Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatot írt ki három
témakörben programok, oktatások, előadások szervezésére. Az első, betegség-megelőző,
sürgősségi betegellátást, valamint mentési tevékenységet segítő, gyógyító, szociális
tevékenységek, illetve az egészséges életmódra nevelés, a második, a közrend, közbiztonság,
vagyonbiztonság, közlekedésbiztonság és a környezet védelmét szolgáló tevékenységek, a
harmadik, diák-és szabadidősport témában. Az első kettőben önkormányzat is pályázhat, a
harmadik témakörben sportegyesületek, szabadidő és tömegsport szervezetek pályázhatnak.
(A pályázati felhívást átadja a képviselőknek áttanulmányozásra.)
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az NKA Kulturális és
Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatot írt ki kulturális, gasztronómiai
rendezvények, programsorozatok támogatására. 2015. július 17-ig lehet pályázni minimum 5
millió forintos költségvetésű rendezvényre.
(A pályázati felhívást átadja a képviselőknek áttanulmányozásra.)
Csom Károlyné polgármester: A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott
projektötleteket megküldték véleményezésre. Az 5 községgel közösen benyújtott
projektötlettel kapcsolatban Krisztin N. László polgármester úr egy összejövetelt tart.
Kérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Ilyen nagy költségvetésű rendezvényekre csak városok, nagyobb
települések tudnak pályázni.
Karácsony József alpolgármester: Most nincs is tervezve nagyobb volumenű rendezvény.
Németh Imréné képviselő: A Generali Alapítvány pályázatára inkább intézményeknek
érdemes pályázni. Egy ilyen kis településen el sem jönnek az előadásokra.
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, az L-W-B Hungary Kft CD-ROMon lévő céginformációs adatbázist ajánl megvételre 46.500,- forintért.
Nem javasolja megrendelni a CD-ROM-ot.
Kérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata? Generali a Biztonságért Alapítvány pályázati felhívását szavazásra teszi fel, mivel
ők visszajelzést kérnek a testület döntéséről, a többi pályázati felhívásról csak tájékoztatni
szerette volna a testületet, hogy ilyen megkeresések érkeztek.
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Generali a
Biztonságért Alapítvány pályázati felhívását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
50/2015.(VII.15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Generali a Biztonságért Alapítvány által
közzétett pályázati felhívásra nem nyújt be pályázatot.
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2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a Tapolcai Rendőrkapitányságot
értesítse.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: polgármester
Vegyes ügyek, képviselői bejelentések
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a háziorvosi rendelés
időpontjának változásáról a lakosok megkapták a szórólapot.
A sáskai Tűzoltó egyesület megkereste az önkormányzatot, hogy az Ausztriából kapott
tűzoltóautót – amit nem használnak – átadnák-e alkatrésznek, mivel nekik is egy ilyen típusú
tűzoltóautójuk van. Megkereste Ángyán Imrét – aki annak idején intézte a tűzoltóautó
adományozását – mi a véleménye a kérésről. Ő egyetértett vele, támogatja a kezdeményezést.
Javasolja az autó átadását, mivel nem használják, nem képezi az Önkormányzat vagyonát.
Kérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Javasolja az autó átadását. Káptalantóti Önkormányzata nem
használja, ők meg fel tudják használni alkatrésznek.
Csom Károlyné polgármester: A II. világháborús emlékművön a betűk megkoptak. Felhívta
egy sümegi lakos – akinek a hozzátartozói feltüntetésre kerültek az emlékművön – hogy
anyagilag támogatja a betűk újra festését. Előre megköszönte a támogatást. Megkérdezi Bodor
Istvántól, hogy vállalja-e a felújítást.
Javasolja, hogy az augusztus 20-i ünnepség augusztus 19-én 18 órakor legyen.
A hatvani általános iskolások augusztus 25-e helyett, augusztus 23-án jönnek táborozni. Majd
a vacsora főzését meg kell szervezni.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Liliomkert piac ügyében a bírósági tárgyalás június 26-án
megtörtént, mindkét fél kérésének megfelelően a tárgyalást elnapolták szeptember 4.-ére.
Karácsony József alpolgármester: Az új szomszédja Vikor András 50 ezer forintot ajánlott
fel közterület szépítésre. Nagyon tetszik neki a közterületek virágosítása, ehhez szeretne
hozzájárulni. Javasolja a helyi újságban megköszönni a támogatást.
Csom Károlyné polgármester: Megkérdezi aljegyző asszonyt, hogyan kell intézni a
támogatás befogadását.
dr. Takács Nóra aljegyző: Testületi határozatban kell dönteni a támogatás befogadásáról.
Támogatói szerződést kell kötni és abban foglaltaknak megfelelően a támogatás
felhasználásáról el kell számolni.
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Polgármester szavazásra teszi fel Vikor András Káptalantóti, Gulácsi u. 11. szám alatti lakos
50.000,- forint összegű adományának befogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
51/2015.(VII.15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Vikor András 8283 Káptalantóti, Gulácsi u. 11.
szám alatti lakos által közterület virágosításra
adományozott 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint összegű
támogatását köszönettel elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a képviselőtestület
köszönetét
levélben
tolmácsolja
az
adományozónak.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatói
szerződés aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: 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 8.30 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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