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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 11-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:

Lutár Mária

jegyző

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait és tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt.
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. Fejlesztési támogatás igénybevétele
2. Tapolca
Környéki
Önkormányzati
létszámleépítésével kapcsolatos döntés

Társulás

Háziorvosi

Ügyelet

Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Fejlesztési támogatás igénybevétele
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Csom Károlyné polgármester: A nem konszolidált önkormányzatok ismét támogatásban
részesülhetnek. A 300 és 500 fő közötti települések 6,5 millió forint támogatást kaphatnak.
Természetesen erre pályázni kell. A pályázati kiírás tartalmazza azokat a célokat, amire fel
lehet használni a támogatást. A tavalyi 6,5 millió forintból a szélfogó sajnos nem készül el,
mert csak rendezési terv módosítással építhető meg. A rendezési terv nem fog elkészülni év
végéig. A belügyminiszternek írt egy levelet, amiben kérte a szélfogó építésére betervezett
összeg átütemezését a ravatalozó felújítására. Ha ebben az évben nem tudja az önkormányzat
a támogatást felhasználni, akkor vissza kell fizetni. Várja a választ, hogy a szélfogó építésre
tervezett 2,6 millió forintot, illetve a rendezési terv módosításra betervezett 500 ezer forintot
átcsoportosíthassák.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megpályázható 6,5 millió forintot a ravatalozó
felújítására fordítsák. A támogatásból lehetne építeni urnafalat is, mivel ez a temető nem
bővíthető.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: Támogatja a javaslatot, mivel 3 millió forint nem elég a
felújításra. Az urnafal építését is jó dolognak tartja.
Németh Imréné képviselő: Fontosnak tartja a ravatalozó felújítását. A környező
településeken már szinte mindenhol átépítették.
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 fejlesztési
támogatásra kiírt pályázat benyújtását köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása alcélra.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
59/2015.(VIII.11.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete az adósságkonszolidációban nem részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázat keretében köztemető
felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása,
temetőközlekedési utak építése, felújítása pályázati
alcélra 6.500.000 Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer forint
támogatási igényt nyújt be.
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2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati
adatlap és pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
aláírására.
3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat
benyújtásáról az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
2.

2015. szeptember 1.
polgármester

Tapolca
Környéki
Önkormányzati
Társulás
létszámleépítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Háziorvosi

Ügyelet

Csom Károlyné polgármester: A Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt
felmentésre kerül 1 fő gépkocsivezető. A megüresedett álláshelyet nem tervezik betölteni.
Mivel az önkormányzat is tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak, szükséges
testületi határozatban dönteni a létszámleépítésről.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
létszámleépítésről szóló határozati javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
60/2015.(VIII.11.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja
a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra,
hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő
közalkalmazottat (1 fő gépkocsivezető) a fenntartói
körén belül működő intézményénél a meglévő üres
álláshelyeken,
az
előreláthatólag
megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a
felmentéssel érintett személy jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának
megszakítása
nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz
történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
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3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatkivonatot a Tapolca Környéki Társulás (8319
Lesenceistvánd, Kossuth u.145.) részére küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 30.
Vegyes ügyek, képviselői bejelentések
Csom Károlyné polgármester: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnökétől kapott egy levelet, amelyben írja, hogy segítik a fejlesztési pályázati projektek
előkészítését és megvalósítását. Július 28-ig kellett jelezni, ha az önkormányzat igényli a
segítségnyújtást. A levélre válaszolt, az önkormányzat természetesen kéri a megyei
önkormányzat szolgáltatásnyújtását a projektek előkészítésében és megvalósításában.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye megkereste az önkormányzatot,
hogy képviseltesse magát a szeptember 13-án megrendezésre kerülő szüreti felvonuláson.
Kérdezi a képviselőket, hogy a meghívással kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Javasolja, hogy vegyenek részt a felvonuláson. Az előző
években is nagyon jó hangulatú felvonulások voltak.
Tóth Tímea képviselő: Az lenne jó, ha minél többen részt vennének a faluból.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja Hatosnéval felvenni a kapcsolatot, és jelezzék
vissza a részvételt.
Ehhez kapcsolódik az a levelük, amelyben a szüreti rendezvényre sörpad garnitúrát kérnek.
Javasolja, hogy 10 db sörpad garnitúrát biztosítsanak a rendezvényre.
Érkezett egy levél az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettől. Az egyesület
eltűnt személyek felkutatásával foglalkozik. Kutató-kereső drón vásárlásához kérnek anyagi
támogatást.
Kérdezi a képviselőket, hogy a kérelemmel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Inkább közelebbi szervezet támogatását javasolja.
Képviselő-testület nem támogatja az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület
kérelmét.
Csom Károlyné polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatást kér a
Tapolca Mentőállomás mentőautói felszereltségének korszerűsítéséhez.
Kérdezi a képviselőket, hogy a kérelemmel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: A mentőszolgálatnak javasolja a támogatást.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Inkább ezt a közelebbi szervezetet támogassák.
Csom Károlyné polgármester: 10 ezer forint támogatást javasol.
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Kérdezi a képviselőket, hogy a kérelemmel kapcsolatban kinek van még kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Tapolca
Mentőállomás támogatását a javaslatnak megfelelően.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
61/2015.(VIII.11.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
kérelmét megtárgyalta.
A Tapolcai Mentőállomás részére, korszerűbb
mentéstechnikai eszközök vásárlására 10.000,- forint,
azaz Tízezer forint támogatást biztosít.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a pénzösszeg
átutalásáról gondoskodjon az alapítvány CITI Bank
10800007-68164029 számú számlájára.
3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Kálmánháza község polgármestere és jegyzője kér segítséget
hivatali dolgozójukat ért tragédia ügyében. A hivatalsegédnek leégett a háza, az
önkormányzat december 31-ig tudja biztosítani a lakhatásukat.
Németh Imréné képviselő: Próbáljon meg segíteni a helyi önkormányzat.
Tóth Tímea képviselő: Helyben is vannak olyan emberek, akiknek segíteni kell.
Képviselő-testület nem támogatja a kálmánházai polgármester kérelmét.
Csom Károlyné polgármester: Augusztus 23-án jönnek sátorozni a hatvan általános
iskolások. Kérdezi, hogy ki vállalja a vacsora főzését.
Németh Imréné képviselő: Vállalja az alapanyagok beszerzését és a főzést is.
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy Hatosné Adrián Éva
besorolása módosult, a bére bruttó 91.500,- forint lett. A könyvtár, teleház nyitva tartásának
módosításával több ideje maradt a szervezésre, egyéb munkákra. Elkészítette az új munkaköri
leírását, amely tartalmazza többek között a hivatalsegéd helyettesítését szabadság esetén,
pályázatok figyelését, készítésében való részvételt, rendezvények szervezését, árajánlat kérést,
költségvetés készítést, közművelődési statisztika elkészítését.
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Tájékoztatja a testületet, hogy Badacsonytördemicre hivatalosak augusztus 15-ére,
szürkemarha gulyásfőző versenyre.
Képviselő-testület nem kíván részt venni a főzőversenyen.
A templomdombi virágosítás elkészült Vikor András káptalantóti lakos által felajánlott 50
ezer forint támogatásból.
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 9.00 órakor bezárja.
K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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