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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 286/10/2015.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 29-én, 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

polgármester
alpolgármester
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Tóthné Luczi Erzsébet
Tóth Tímea

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 és Szalay Szabó Anita ügyintézőt. Tóthné Luczi Erzsébet
és Tóth Tímea képviselők igazoltan távol maradnak.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 3 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Somodyné Balogh Évát javasolja.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
kiegészítését 9. pontként családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának
felülvizsgálatát, 10. pontként pedig bírósági per szüneteltetéséről döntés tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NAPIREND:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési
díjról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása
2. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása
3. Döntés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
önkormányzati önrészéről
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4. Káptalantóti község bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának elfogadása
5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
6. Víziközmű szolgáltatás 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadása
7. Kultúrház bérleti díjának megállapítása
8. HÉSZ értelmezése
9. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának felülvizsgálata
10. Bírósági per szüneteltetéséről döntés
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.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló önkormányzati rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A talajterhelési díj rendelet adatszolgáltatásra és mentességre
vonatkozó szabályait módosítani szükséges.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a talajterhelési
díjról szóló rendelettervezet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
12/2015.(IX.30.) rendelet A talajterhelési díjról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: A következő két napirendi pont összekapcsolódik, javasolja,
hogy együtt tárgyalják. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be szociális
tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, akkor rendeletben kell szabályozni a
szociális tűzifa juttatást.
2. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása
3. Döntés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
önkormányzati önrészről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Még eddig egyik évben sem igényelték a támogatást. A
rendelettervezet szerint az aktív korúak ellátására, az időskorúak ellátására jogosultak, a
lakásfenntartási támogatásra jogosultak és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
előnyt élveznek a támogatás elbírálásakor. Akik igazából rászorulók, nem tartoznak ebbe a
körbe. Káptalantóti maximum 32 m3 tűzifa vásárlására pályázhat, 40.640,- forint önrésszel.
Véleménye szerint ezt a kevés mennyiséget nem lehet igazságosan elosztani. Ezért nem
pályáztak az előző években sem.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: Egyetért polgármester asszony véleményével. Aki
rászorult, kérhet rendkívüli települési támogatást tűzifa vásárlására is.
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 az elhangzott
javaslatokat, miszerint az önkormányzat nem nyújt be pályázatot szociális tűzifa vásárlására.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
62/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a belügyminiszter által 2015. augusztus hónapban
közzétett, a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag
vásárláshoz
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati kiírásra nem nyújt be
igényt. A szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet
tervezetet leveszi a napirendről.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4. Káptalantóti község bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: Felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2010-ben
készült Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepciót meg kell újítani. Ezt tartalmazza az
előterjesztés. A koncepcióból kitűnik, hogy a község közbiztonsága megfelelő, nagyobb
bűncselekmények nem történtek. Nagy súlyt kell fektetni a megelőzésre. Ide kapcsolódik,
hogy október 12-én rendőrségi fórum lesz a kultúrotthonban.
Az elmúlt napokban volt egy illegális lakásfoglaló az egyik eladó ingatlanban. Sikerült tetten
érni az illetőt, kihívták a rendőrséget.
A közterület rendjének biztosítása kapcsán elmondja, hogy a felső temetőben ismeretlen
személyek szemetet raknak le, ruhákat és egyéb hulladékot tettek a konténerbe, illemhelyként
használják a területet. Kihelyeztek egy táblát, amin felhívják a figyelmet, hogy a temető nem
szemétlerakó hely és illemhely.
Németh Imréné képviselő: Véleménye szerint vasárnaponként a piac látogatói hordják oda a
szemetet.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
63/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Káptalantóti Község bűnmegelőzési és
közbiztonsági koncepcióját elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
Tapolcai Rendőrkapitányságot (8300 Tapolca, Ady
Endre u. 2.) a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az önkormányzat minden évben csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Tavaly 3 tanuló pályázott. Javasolja a csatlakozást,
segítsenek a szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanuló diákoknak.
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 Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
64/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint
a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben
rögzíti.
4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek és a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és „B”
típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős:
polgármester

6. Víziközmű szolgáltatás 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Ez a napirendi pont a Káptalantóti szennyvízelvezető mű 15
éves Gördülő Fejlesztési Tervéről szól. Személyes egyeztetés alapján a jövő évre 365 ezer
forintot terveztek, középtávon, a 2017-2020 közötti időszakra 1.200 ezer forintot,
hosszútávon, a 2021-2030 közötti időszakra 3.050 ezer forintot. A koncessziós díjat külön
kezeli az önkormányzat, csak a szennyvízelvezető rendszerre fordítják.
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Kettő határozatot kell hozni. Az egyik a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról szól, a
másikban pedig az önkormányzat felhatalmazza a DRV-t az ezzel kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Gördülő
Fejlesztési Terv elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

65/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014.
iktatószámú működési engedély módosítása iránti
kérelemben szereplő Nyugat-Balatoni regionális
vízmű északi ág Ellátásért felelőse a vízközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által
2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogadja.
2.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a DRV Zrt-t a határozat kivonat 1
példányának megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a DRV meghatalmazását a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos feladatok ellátására.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
66/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014.
iktatószámú működési engedély módosítása iránti
kérelemben szereplő Káptalantóti szennyvízelvezető
mű Ellátásért Felelőse a vízközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint
felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő
fejlesztési
tervvel
kapcsolatos
feladatok
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elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t
hatalmazza meg.
2.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a DRV Zrt-t a határozat kivonat 1
példányának megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

7. Kultúrház bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A kultúrház szép lett a felújítás során, eddig mindenki
ingyen használhatta. Igény mutatkozik különböző tánc, torna foglalkozások rendezésére. A
nyári időszakban nem voltak jelentősebb költségek a használattal kapcsolatban, de a téli
időszakban fűteni kell. Javasolja, hogy használat céljától függően állapítsanak meg bérleti
díjat. Elkészült egy házirend is. Javasolja, hogy a 15. pontban a polgármester szó helyett
képviselő-testület legyen. Egyedül nem szeretne dönteni ez ügyben.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Ki lesz függesztve a házirend?
Csom Károlyné polgármester: Igen, a kultúrházban, jól látható helyen kifüggesztésre kerül.
Az újságban is közzéteszik a bérleti díjakat és a házirendet is.
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 kultúrház
bérleti díjának megállapítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
67/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Káptalantóti Kultúrház bérleti díját 2015.
október 1. napjától kezdődően – április 16. és október 14.
közötti időszakra vonatkozóan - az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) kereskedelmi célra történő igénybevétel esetén:
4.000,- Ft/alkalom
b) családi események céljára történő igénybevétel esetén:
8.000,- Ft/alkalom
c) sport és szabadidős tevékenység céljára történő
igénybevétel esetén: 1.000,- Ft/alkalom
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d) báli rendezvény céljára történő igénybevétel esetén:
30.000,- Ft/alkalom
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Káptalantóti Kultúrház bérleti díját 2015.
október 1. napjától kezdődően – október 15. és április 15.
közötti időszakra vonatkozóan - az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) kereskedelmi célra történő igénybevétel esetén:
7.000,- Ft/alkalom
b) családi események céljára történő igénybevétel esetén:
10.000,- Ft/alkalom
c) sport és szabadidős tevékenység céljára történő
igénybevétel esetén: 1.200,- Ft/alkalom
d) báli rendezvény céljára történő igénybevétel esetén:
35.000,- Ft/alkalom.
3. Káptalantóti lakhellyel rendelkezők részére 20 %
kedvezmény kerül megállapításra.
4. Helyi civil szervezetek részére évi egy alakommal a
használat ingyenes.
5. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kultúrház házirendjét elfogadja, mely a
helyiségbérleti szerződés szerves részét képezi.
6. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a bérbevevővel
kötendő helyiségbérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. október 1.
polgármester

8. HÉSZ értelmezése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Verebélyi József a tulajdonában lévő belterület 251 hrsz-ú
ingatlant szeretné értékesíteni. A vevő tájékoztatást kért az ingatlan beépítési feltételeiről. A
rendezési terv 2007. évi módosítása során ez a terület zöldterületi szabályozás alá került, ezért
csak 1 %-os beépítés lehetséges. A földhivatali nyilvántartás szerint lakóház és kert. A vevő a
meglévő épületet szeretné átépíteni. Felvette a kapcsolatot a rendezési terv készítőivel, hogy
küldjék meg az állásfoglalásukat. Véleményük szerint beszélni kellene az állami főépítésszel,
hogy hibajavítás címén – mivel magántulajdont sért –át lehetne-e sorolni a területet. A
Balaton törvény csak a terület felét engedi átsorolni akkor, ha az önkormányzat saját
tulajdonából biztosít másik zöldterületet helyette. Várja Czene Éva hívását, hogy sikerült-e
telefonon beszélni a főépítésszel. A 2007. évi rendezési terv módosításakor ezt a területet csak
a tulajdonos hozzájárulásával lehetett volna átsorolni zöldterületté. Akkor az ingatlan
tulajdonosa a gyermeksegítő alapítvány volt. Az alapítvány képviselőit ezekben az években
már sem személyesen, sem levélben nem lehetett elérni, mivel ténylegesen nem működtek.
Kirendelt képviselő pedig még nem volt. Nem érti, hogy a rendezési terv készítésekor erre
egyetlen hatóság sem figyelt fel. A jelenlegi tulajdonos a vásárlás előtt megkérte a tulajdoni
lapot, de arra nem gondolt, hogy a szabályozási tervben másként szerepel. Ha a jogszabályok
engedik, akkor a Z.É. Műhely Kft. elvégzi a módosítást, a költség az önkormányzatot terheli.
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Az is megoldás lehetne, hogy az önkormányzat megveszi a területet és maradhatna
zöldterület, de az ingatlan ára sokkal több, mint a rendezési terv módosításának költsége.
Felkéri Szalay Szabó Anitát, mondja el véleményét a napirenddel kapcsolatban.
Szalay Szabó Anita ügyintéző: A rendezési terv készítésekor a területek átsorolása valakinek
a javaslatára történik. A rendezési terv módosítása minden esetben kifüggesztésre kerül.
Egyenként nem keresik meg az érintett ingatlantulajdonosokat. Ha a tulajdonosok a kihirdetés
időszakában nem tesznek észrevételt, akkor ők egyetértőnek tekintendők a későbbi eljárás
folyamán. Ilyen szempontból az önkormányzat nem hibás az ügyben. Ha valaki egy ingatlant
megvásárol, azzal tisztában kell lennie, hogy egy földhivatali állapot nem az építési jogokat
tükrözi. Az a Helyi Építési Szabályzatban kerül rögzítésre. Mindenképpen meg kell kérni a
főépítész állásfoglalását, hogy a jelenlegi módosításhoz kiegészítésként hozzá lehetne-e
csatolni, mert úgy tudja, hogy a decemberi jogszabály módosítás után erre már nem lesz
lehetőség. Amennyiben lehetséges a módosítás, javasolja árajánlat kérését a Z.É. Műhely Kfttől. Ezután tud dönteni a képviselő-testület.
Csom Károlyné polgármester: Ezen az ülésen akkor semmiképpen sem tudnak döntést
hozni. Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Z.É. Műhely Kft-vel annak érdekében, hogy
egyeztessenek az Állami Főépítész Irodával.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az első
határozati javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
68/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Z.É. Műhely Kft-vel annak érdekében,
hogy az Állami Főépítészi irodával a szükséges
egyeztetést lefolytassa, valamint a Főépítészi Iroda
válaszát figyelembe véve kérjen árajánlatot a
településrendezési terven Z/1 övezeti jellel lehatárolt
251 hrsz-ú ingatlan módosítása tárgyában.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A napirend második része arról szól, hogy a Helyi Építési
Szabályzat zöldterületre vonatkozó előírása nem egyezik a tervlapon lévő jelöléssel. Ezt kell
értelmezni határozatban és megküldeni az Építéshatósági Irodának.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a második
határozati javaslatot.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
69/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 12/2007 (XI.20.) számú rendeletével elfogadott
Káptalantóti község Helyi Építési Szabályzat 18. §
előírásait az alábbiak szerint értelmezi:
A HÉSZ 18. § (1) bekezdése, -„A Zöldterület (közkert) a
szabályozási terven „Z” jellel szabályozott növényzettel
fedett közterület”- elírásra került. A helyes megfogalmazás:
A Zöldterület (közkert) a szabályozási terven „Z/1” jellel
szabályozott növényzettel fedett közterület. Káptalantóti
valamennyi Z/1 jellel ellátott építési övezetével, így a 251
hrsz-ú ingatlan beépíthetőségével és egyéb építési
előírásaival kapcsolatban a HÉSZ 18. § Z jelű építési
övezetre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Irodáját
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

9. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Csom Károlyné polgármester: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás működteti.
Javasolja, hogy 2016. január 01-től továbbra is a Társulás keretében a Balaton-felvidéki
Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat lássa el a feladatot. Az
önkormányzatnak arra nincs kapacitása, hogy a feladatok ellátására külön intézményt,
személyt bízzon meg. Véleménye szerint jól működik így a rendszer. Fogadóórákon felhívja a
családgondozók figyelmét, hogy melyik családra kell fokozottan figyelni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a családsegítés
és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében
a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat által lássa el 2016. január 01-től az Önkormányzat.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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70/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
– figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel
módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
136.§ (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra – felülvizsgálta az
önkormányzat
kötelezően
ellátandó
családsegítés
és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját,
szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási
szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak
szerint dönt.
2.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló, a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel módosított
1997. évi XXXI. törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) pontjában
foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére
vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás keretében, a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat,
(8300 Tapolca, Nyárfa u.3.) keretében az önkormányzat és a
társulás között létrejött ellátási szerződés alapján, társulás
keretében kívánja ellátni.
3.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Elnökét (8319 Lesenceistvánd,
Kossuth u.145.) a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

2015. október 20.
polgármester

10. Bírósági per szüneteltetéséről döntés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Csom Károlyné polgármester: Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd e-mailben megkereste Jegyző
asszonyt, hogy Harmathy Ildikó új budapesti jogi képviselője kéri a per szüneteltetését. A
szünetelés azt jelenti, hogy 6 hónapon belül lehet kérni az eljárás folytatását. Amennyiben ez
nem történik meg, az eljárás megszűnik. Ebben az esetben a felperesnek csak az illeték felét
kell megfizetni.
Javasolja, hogy járuljanak hozzá a per szüneteltetéséhez azzal a feltétellel, hogy az
önkormányzat perrel kapcsolatban felmerült költségeit, 444.500,- forintot a felperes fizesse
meg. Ha elfogadja a testület, akkor a határozat kivonatot megküldik az ügyvéd úrnak, aki
továbbítja a bíróság felé.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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Németh Imréné képviselő: Akkor november 06-án nem lesz tárgyalás?
Csom Károlyné polgármester: Ha ezt így elfogadják, létrejön az egyezség, akkor a bíróság
dönt a per szüneteltetéséről.
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 bírósági per
szüneteltetéséhez való hozzájárulást az elhangzott feltétellel.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul Harmathy Ildikó Mária felperes
7.P.20.301/2015/6.
ügyszámon,
eredeti
állapot
helyreállítása és kártérítés megfizetése iránt Káptalantóti
Község Önkormányzata, mint alperes ellen indított
perének szüneteltetéséhez, amennyiben felperes az
önkormányzat perrel kapcsolatban felmerült költségét,
444.500,- forintot, azaz Négyszáznegyvennégyezerötszáz forintot megfizet 2015. október 31. napjáig
Káptalantóti Község Önkormányzata 1174805215427906-00000000 költségvetési számlájára.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről az önkormányzat jogi képviselőjét, dr.
Gelencsér Mihály ügyvédet értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Vegyes ügyek, képviselői bejelentések
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy döntsenek a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai felvételi körzethatárról és küldjék meg a Kormányhivatal részére. Javasolja,
hogy a nemesgulácsi iskola mellett kérjék a badacsonytomaji általános iskolát is, mivel oda
több gyermek jár iskolába a községből. Beszélt a KLIK képviselőjével, aki azt a tájékoztatást
adta, hogy a Kormányhivatal megkeresése esetén nem fogja támogatni Káptalantóti
Önkormányzatának kérelmét. Ennek ellenére javasolja, hogy határozatban döntsenek mindkét
iskoláról és kérjék a Kormányhivatal hozzájárulását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a kötelező
felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzethatárról szóló döntést.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
72/2015.(IX.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete kéri a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, hogy
a kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi
körzethatárok meghatározásakor vegye figyelembe a
képviselő-testület
kérését
és
Káptalantóti
vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító általános
iskolai felvételi körzethatárt bővítse ki az alábbi
iskolával:
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola
8258. Badacsonytomaj, Kert u. 8.
2. Indokolás: A káptalantóti lakosú általános iskolás korú
gyermekek nagy része a Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola tanulója.
3. A településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek nincs.
4. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármester, hogy a határozatot a
Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A Megyei Önkormányzat e-mailben megküldi a megjelent
pályázati kiírásokat. Ezek között szerepel a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat is. Jelenleg a
többi kiírás iskoláknak, szociális intézményeknek szól.
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet szervezésében lehetőség nyílik arra, hogy a
kisebb települések számára is ingyenesen elérhetők legyenek a különböző torna, tánc, jóga
foglalkozások. Badacsonytomajon, Monostorapátiban, Mindszentkállán, Lesenceistvándon és
Tapolcán lesz erre lehetőség. Káptalantóti Önkormányzatát is megkérdezték a lehetőségről, de
itt már működnek ezek a foglalkozások.
Október 12-én, 17 órakor rendőrségi fórum lesz a kultúrházban. A meghívót a jövő héten
kapják meg a lakosok.
Tájékoztatja a testületet, hogy holnap 11 órakor Alsóörsön lesz a „Tiszta virágos Veszprém
megyéért” verseny díjátadó ünnepsége.
A fejlesztési támogatással
Belügyminisztériumból.

kapcsolatos

válaszlevél

még

nem

érkezett

meg

a
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Mindenki tudja, hogy Istvándiné Zsuzsa meghalt. Október 03-án, szombaton 13 órakor az
Istvándy Pincészetnél lesz a búcsúztató. Javasolja, hogy a testületi ülés után egy szál rózsával
és gyertyával emlékezzenek rá Badacsonytomajon a házuknál. Az utcabeliek is egy mécsessel
emlékeztek a ház előtt.
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 16.00 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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