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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 24-én, 17.00 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
Tóthné Luczi Erzsébet
Tóth Tímea

Igazoltan távol maradt:

-

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

Lutár Mária
dr. Takács Nóra
Domonkos Zsolt
Magyar Tibor
Konkoly Károlyné
Puskás Zoltán
Karácsony Imre

jegyző
aljegyző
százados
ENERIN Kft részéről
Vöröskereszt szervezet vezető
Nyugdíjas Klub elnök
falugondnok

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt, dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt, Domonkos Zsolt századost a
rendőrség részéről, Magyar Tibort, az ENERIN Kft képviselőjét, Konkoly Károlynét a
Vöröskereszt szervezet vezetőjét, Puskás Zoltánt, a Nyugdíjas Klub 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 meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének
módosítását. Napirend előtt hallgassák meg Magyar Tibort, az ENERIN Kft képviselőjét, a 6.
napirendi pont legyen az első, az 5. napirendi pont a második, a 15. napirendi pont a
harmadik, a 7. napirendi pont pedig a negyedik, utána a többit a meghívó szerintit sorrendben
tárgyalják.
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Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1. Vöröskereszt helyi szervezetének beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
2. Nyugdíjas Klub beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
3. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről és a nyári időszakra történő felkészülésről
4. Falugondnok beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
5. Káptalantóti Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
6. Káptalantóti Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadása
7. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
8. Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról
9. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
10. Nomád táborhely kialakítása
11. Káptalantóti, Petőfi u. 48. sz. épületben manikűr-pedikűr tevékenység céljára
használt helyiség bérleti szerződésének felmondása
12. Tapolca Környéki Társulás létszámcsökkentésének támogatásáról ismételt
határozathozatal
13. Megkeresés Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos
Óvodai Ellátását biztosító Intézményi Társuláshoz való csatlakozásra
14. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
15. Fejlesztési támogatás igénylése (adósságkonszolidáció)
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: Ebben az évben egy soros ülést tartottak és kettő rendkívülit.
Nem kívánja egyenként felsorolni a határozatokat. Minden határozat végrehajtásra került,
vagy folyamatban van.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a régi hivatal épületének felújítására készülő pályázat
csütörtök éjfélig nyújtható be. A pályázatírók folyamatosan töltik fel az anyagot. Ez egy 38
millió forintos pályázat lesz 75 %-os támogatottsággal.
A 0146-os helyrajzi számú önkormányzati út felújítására olyan megoldást találtak, hogy
bazalt kavics terítéssel és tömörítéssel járhatóvá teszik. Az útjavítás a héten el is készül.
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.
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Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Csom Károlyné polgármester: Felkéri Magyar Tibort, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a
közvilágítás korszerűsítésének lehetőségéről. Tavaly a novemberi testületi ülésen már tartott
egy tájékoztatót.
Magyar Tibor: Tisztelettel köszönt mindenkit. Két dolgot szeretne kiemelni. Közvilágítás
felújítására nem lesz pályázati kiírás. Ez egy utolsó lehetőség, hogy az önkormányzat
hitelfelvétel nélkül megvalósíthassa a korszerűsítést. Tavaly 150 településen valósult meg a
beruházás, az idén 100 településre jut forrás. A közvilágítást előbb-utóbb mindenképpen
korszerűsíteni kell. A kérdés az, hogy az önkormányzat saját forrásból valósítja-e meg, vagy
kihasználja azt a lehetőséget, amit az ENERIN Kft ajánl, egy fillér önrész nélkül
megvalósulhat a korszerűsítés, 50 %-os energia megtakarítással.
Magyar Tibor video felvételen bemutatja a jelenleg használt és a LED világítás közötti
különbséget.
Magyar Tibor: Köszöni a tájékoztatási lehetőséget, a kérdésekre szívesen válaszol.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni az ismertetőt.
Kérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: A környéken van már ilyen LED-es világítás?
Magyar Tibor: A környéken 100 településen megvalósult már, átküldi a listát. A Balaton
déli partja teljesen elkészült.
Karácsony József alpolgármester: A televízióban látta, hogy Dunaújvárosban nem
megfelelő a LED-es világítás.
Magyar Tibor: Dunaújvárosban nem LED-es világítás készült, hanem indukciós lámpákra
cserélték a régieket. Egy pályázat keretében, olcsó áron ajánlották a városnak ezt a
lehetőséget, nem megfelelő teljesítményű lámpatesteket helyeztek el.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, még egyszer megköszöni a tájékoztatót, a testület
döntéséről tájékoztatni fogja.
Magyar Tibor 17,25 órakor távozik a testületi ülésről.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Vöröskereszt helyi szervezetének beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: Felkéri Konkoly Károlynét, amennyiben szükségesnek tartja,
szóban egészítse ki beszámolóját.
Konkoly Károlyné Vöröskereszt szervezet vezetője: Nem kívánja kiegészíteni, az előző
évekhez hasonlóan működött a szervezet.
Csom Károlyné polgármester: Ez az a szervezet, amely évtizedek óta végzi a közösségi
munkát, reméli, hogy ezután is így lesz, még ha nem is Vöröskereszt szervezetnek hívják
őket, hanem önkéntes segítőknek. Sajnálja, hogy a vöröskereszt szervezet megszűnt. 1979ben ő maga szervezte újjá Káptalantótiban 43 fővel. A gond az, hogy nehéz a fiatalokat
bevonni a közösségi munkába. Köszöni a szervezet munkáját, reméli, hogy a jövőben is
segítenek a rendezvények lebonyolításában.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Vöröskereszt
szervezet beszámolójának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
32/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vöröskereszt Szervezet 2015. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

2. Nyugdíjas Klub beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Felkéri Puskás Zoltánt, amennyiben szükségesnek tartja,
szóban egészítse ki beszámolóját.
Puskás Zoltán Nyugdíjas Klub elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A rövid beszámolóban is
jelezte, hogy sajnos egyre jobban öregszik a nyugdíjas tagság. Az idősek nehezen mozdulnak
ki, komoly szervezést már nem tudnak megvalósítani. Itt helyben még többször összejönnek,
a rendezvényeken részt vesznek. Kéri a testületet, hogy segítsenek a fiatalításban, jó lenne, ha
a nyugdíjas testületi tagok is csatlakoznának. Köszöni a támogatást, igyekeznek úgy
felhasználni, hogy a szabályoknak megfeleljen.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Szeretné megköszönni mindkét szervezet munkáját, mindig
mindenhol ott vannak, aktívan részt vesznek a munkában.
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Csom Károlyné polgármester: Jó lenne, ha sikerülne fiatalabbakat is beszervezni a
Nyugdíjas Klubba. Az idősebbek átadhatnák tapasztalataikat, a régmúlt történéseit,
hagyományait. Köszöni a Nyugdíjas Klub tagjainak az egész éves segítséget.
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 beszámolójának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
33/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nyugdíjas Klub 2015. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

3. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről és a nyári időszakra történő felkészülésről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Felkéri százados urat, amennyiben szükségesnek tartja,
szóban egészítse ki a beszámolót.
Domonkos Zsolt százados: Köszönti a jelenlévőket. Neki jutott a megtisztelő feladat, hogy
beszámolhat a tavalyi évről.
A tapolcai Rendőrkapitányság területén Káptalantóti nem tartozik a bűnügyekkel fertőzött
települések közé. Az elmúlt 5 év távlatában stagnálás jellemző, az elmúlt 3 évre
visszamenőleg viszont csökkenés tapasztalható. Tavaly összesen 6 bűncselekmény történt a
településen, ebből kettő személy elleni, kettő pedig vagyon elleni. Közlekedési
bűncselekmény 2 történt ittas vezetés miatt. Az idei évben nagy hangsúlyt helyeznek az ittas
vezetők kiszűrésére a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A közlekedési balesetek száma
sajnos emelkedő tendenciát mutat az elmúlt 3 év távlatában. 2015-ben 8 közlekedési baleset
volt, amelyek elsősorban a forgalmas külterületi utakon történtek.
Úgy gondolja, összességében a kedvező számadatok annak is köszönhetőek, hogy az itt lakók
jobban odafigyelnek egymásra, valamint Káptalantóti egy agilis körzeti megbízottat kapott
Bognár Zsolt személyében, aki gyakori jelenlétével erősíti a közbiztonságot.
Köszöni Polgármester asszony és a képviselő-testület támogatását, a sikeres együttműködést.
Kéri a beszámoló elfogadását. Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Véleménye szerint a beszámoló
részletesen tartalmazza a tavalyi év történéseit és a jövő célkitűzéseit. A körzeti megbízotton
keresztül napi kapcsolatban van a rendőrséggel. Nagyon fontosnak tartja a rendőri jelenlétet a
településen, a lakosság is hozzászokott már és jónak tartja. Köszöni, hogy segítik a
rendezvények biztonságos lebonyolítását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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Karácsony József alpolgármester: Kéri, hogy vasárnaponként a piac környezetében
továbbra is felügyeljék a parkolást. Fontosnak tartja, hogy biztonságosan lehessen közlekedni
ebben az időszakban is, szükség esetén a tűzoltók, mentők szabadon vonulhassanak.
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
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
34/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Rendőrkapitányság 2015. évi
„Káptalantóti község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” szóló
beszámolóját elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Domonkos Zsolt és Konkoly Károlyné 18,00 órakor távozik a testületi ülésről.
4. Falugondnok beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A beszámoló részletesen tartalmazza a falugondnok napi
tevékenységét. Úgy gondolja, hogy Karácsony Imre becsületesen ellátja a feladatát. Felkéri
Karácsony Imre falugondnokot, amennyiben szükségesnek tartja, szóban egészítse ki
beszámolóját.
Karácsony Imre falugondnok: Annyi változás történt, hogy a gondozónő nem kísérheti a
betegeket az orvoshoz különböző vizsgálatokra. Ő nem mindig ér rá, mert időhöz kötött
feladatai is vannak. A családgondozónak engedélyt kell kérni arra, hogy elkísérhesse a
betegeket.
Csom Károlyné polgármester: Megszigorították ezt az ellátást, a gondozásba vett időseket
különböző szempontok szerint pontozták, és aki nem érte el a határértéket, kikerült a
gondozás alól. Véleménye szerint vannak olyan idős emberek, akik a pontértékek ellenére is
segítségre szorulnak. Bízik benne, hogy megoldódnak ezek a dolgok. A falugondnok
igyekszik minden problémát megoldani, olyat is, ami esetleg nem tartozik szorosan a
munkájához.
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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
falugondnoki beszámoló elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
35/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Falugondnok 2015. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

5. Káptalantóti Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A rendelet módosítására elsősorban a 2015. november 1-jétől
2015. december 31-ig beérkezett többletbevétel és kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás miatt került sor, illetve a közhatalmi bevételek esetében a hátralékok előírása
miatti előirányzat emelés miatt. A rendelet módosítás szerint a bevételek és kiadások
főösszege 46.137 ezer forint.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési
rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
6/2016. (V.30.) rendelet

Káptalantóti
Község
Önkormányzata
2015.
évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Káptalantóti Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A táblázatban részletesen bemutatásra került a 2015. évi
költségvetés teljesítése.
A közhatalmi bevételek jól alakultak, az adó bevételek teljesítése jó. A bevételek között
szerepel 542 ezer forint összegben a DRV által fizetett koncessziós díj. Az idén a koncessziós
díjból javíttatta meg az önkormányzat a 3 db szennyvízszivattyút. A 2015. évi 79,14 %-os
teljesítés a takarékos gazdálkodást igazolja.
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A beszámoló tartalmazza a közüzemi díjak alakulását, az egyéb nem intézményi ellátások
teljesítését, valamint az államháztartáson belülre és kívülre fizetett támogatásokat.
A felhalmozási kiadások felújítások között szerepel a ravatalozó terveinek elkészítése,
számítógép vásárlás, Séd meder felújítás, rendezési terv módosítás. Ezek a munkák a
fejlesztési támogatásból valósultak meg. A fennmaradó összeget még ebben az évben
felhasználják.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
7/2016. (V.30.) rendelet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A jelenleg érvényben lévő közterület használat rendjéről
szóló rendelet 2002. évi, aminek számos pontja módosítást igényelne, ezért célszerű a
rendeletet hatályon kívül helyezni és új rendeletet alkotni, melybe a filmforgatási célú
közterület-használat szabályai is beépítésre kerülnek. A rendelet 3. számú mellékletében
kerülnek meghatározásra a közterület-használati díjak. Meg kell határozni a díjakat.
Kéri a képviselők javaslatait.
Karácsony József alpolgármester: A tájékoztató táblák kihelyezésére 500,- Ft/m2/hó
összeget javasol, a közterületbe benyúló kirakat vagy kitelepülés díjára 200,- Ft/m2/hó
összeget.
Csom Károlyné polgármester: Transzparens kihelyezésére 200,- Ft/m2/nap összeget
javasol.
Németh Imréné képviselő: Az ideiglenes és alkalmi árusításra 500,- Ft/m2/nap összeget
javasol.
Csom Károlyné polgármester: Az ideiglenes és idényjellegű árusításra 500,- Ft/m2/nap
összeget javasol. Film, rádió és televízió felvétel ritkán fordul elő.
Németh Imréné képviselő: A felvételek készítésére 2000,- Ft/m2/nap díjat javasol.
Csom Károlyné polgármester: Javaslatokat kér a 72 órán túli építési anyag tárolás,
állványozás, konténer, tüzelő elhelyezés díjára. Az anyagtárolást javasolja havi összegben
megállapítani. Javasolja, hogy a 8. pontban szereplő közterület használatokat vegyék külön,
úgy állapítsák meg a díjakat.
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Tóth Tímea képviselő: Nem javasolja állványozásért közterület-használati díjat kérni, mivel
ezzel a munkával a közterületet használó szépíti a környezetét.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Egyetért a javaslattal.
Csom Károlyné polgármester: 72 órán túli építési anyag tárolására 1000,- Ft/hó közterülethasználati díjat javasol.
Tóth Tímea képviselő: Konténer elhelyezésre napi 1000,- forint díjat javasol. Általában 72
órán belül el szokták szállítani a konténert.
Csom Károlyné polgármester: A tüzelő elhelyezéséért nem javasol közterület-használati
díjat megállapítani.
Németh Imréné képviselő: Elég a tüzelőt is kifizetni, ne sújtsák további költséggel.
Csom Károlyné polgármester: Mutatványos és egyéb tömegszórakoztató tevékenység,
cirkusz, búcsú közterület-használati díjára alkalmanként napi 1000,- forintot javasol. A portré
rajzolást javasolja kivenni.
Javaslatot kér a hatósági engedéllyel nem rendelkező, vagy üzemképtelen jármű elhelyezés
díjára.
Karácsony József alpolgármester: Mindenképpen fizettetni kell érte.
Tóth Tímea képviselő: Havi díj megállapítását javasolja, minden megkezdett hónapra 10
ezer forintot.
Csom Károlyné polgármester: Belépődíjas rendezvény esetében 200,- Ft/m2/nap díjat
javasol.
Németh Imréné képviselő: Zöldkár okozás esetében 100 %-ban térítse meg a kárt a
károkozó.
Tóth Tímea képviselő: Egyetért a javaslattal.
dr. Takács Nóra aljegyző: A 32. § (2) pontjában meghatározott minimális díjat állapítsa még
meg a testület.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja 200,- forintot meghatározni, de lehet 500,- forint is.
Tóth Tímea képviselő: A táblázatban a legkisebb díj 200,- forint, ezt az összeget javasolja
megállapítani.
Németh Imréné képviselő: Egyetért a javaslattal.
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 az
elhangzott javaslatoknak megfelelően a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló
rendeletet elfogadását.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
8/2016. (V.31.) rendelet

A közterület-használat helyi szabályozásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztésben szerepel a 0146 hrsz-ú út felújítása. Erről
már döntött a testület, az útjavítás a héten elkészül. A többi felsorolás a szokásos feladatok
elvégzéséről szól. A lomtalanítás megtörtént. A II. világháborús emlékművet kell
megtisztíttatni a nyáron.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a tavaszi,
nyári falurendezési munkákról szóló tájékoztató elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
36/2016.(V.24.)

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

folyamatos
polgármester

9. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól sajnos nem
érkezett senki a testületi ülésre. A beszámoló részletesen tartalmazza az elvégzett feladatokat.
A családsegítő szolgálat segítségével sikerül egy nehéz körülmények között élő családot (apa,
fia) elhelyezni szociális otthonban.
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 feladatokról, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
37/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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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:

2016. május 31.
polgármester

10. Nomád táborhely kialakítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: 2016. április 04-i ülésen döntöttek arról, hogy a Káptalantóti
057 hrsz-ú ingatlanon nomád táborhelyet létesítenek. Ez egy külterület, amelyből 400 m2-t
kivonattak a termelésből. A terület és felszereltsége minden kritériumnak megfelel. Van WC,
fürdő, étkezőhely a lábas ház alatt, még egy tűzrakóhelyet kell kialakítani. Minősítést nem
kell kérni, önminősítést végez az önkormányzat. A tábor májustól szeptemberig üzemelne.
Meg kell hirdetni a honlapon, házi rendet, üzemeltetési utasítást kell készíteni. A
jelentkezőkkel szolgáltatási szerződést kell kötni, ennek a díját meg kell állapítani. Meg kell
határozni a tábor nevét is. Javasolja, hogy Tóti Nomád Tábor legyen a neve. A tábor 25 fő
befogadására alkalmas.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
dr. Takács Nóra aljegyző: Szolgáltatási díjat úgy lehet megállapítani, hogy abból nyeresége
nem származhat az önkormányzatnak. Erre a költséghelyre havi szinten 2.600,- forint összegű
költséget lehet jelenleg kimutatni.
Tóth Tímea képviselő: Javasolja sátorhelyre megállapítani, nem főre lebontva.
dr. Takács Nóra aljegyző: A kormányrendelet szolgáltatási díjról szól, így szolgáltatási díjat
kell megállapítani.
Tóth Tímea képviselő: Költségként jelentkezik a víz, villany használat, fűnyírás, takarítás,
szemétösszeszedés. Lehetne 4 órában foglalkoztatni valakit, az ő bére és járulékai is
költségként jelentkeznének.
dr. Takács Nóra aljegyző: Most abból lehet kiindulni, ami jelenleg költségként felmerül.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy Némethné Lakos Csilla 6 órás
foglalkoztatását módosítsák 8 órásra. Ő elláthatná ezt a feladatot.
Tóth Tímea képviselő: Ebben az időszakban van a legtöbb munka a faluban is. Javasolja,
hogy 4 órában foglalkoztassanak egy személyt, aki – ha nincs a táborban munka – tud segíteni
a közterületek rendezésében.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy júniusban bevezető ár legyen, 100,- Ft/fő. Az
egy havi költség ismeretében július 01-től lehet módosítani a szolgáltatási díjat.
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A házirendben rögzíteni kell, hogy mikor lehet elfoglalni a szálláshelyet, illetve hány óráig
kell elhagyni.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Javasolja, hogy 14 óra után lehessen elfoglalni a
táborhelyet és 10 óráig kelljen elhagyni.
Csom Károlyné polgármester: Az üzemeltetési utasításban rögzíteni kell, hogy ki nyitja,
zárja a tábort. Némethné Lakos Csillát javasolja felelősnek megjelölni és az ő telefonszámát
szerepeltetni.
Lutár Mária jegyző: Némethné Lakos Csilla részére lehetne flottás telefont biztosítani.
Csom Károlyné polgármester: Ezt is fel lehetne számolni költségként.
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
nomád táborhely kialakításáról szóló döntést a fent elhangzott javaslatokkal.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
38/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete – figyelembe véve a 27/2016. (IV. 05.)
képviselő-testületi határozatát - a nem üzleti célú
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 3. §
(2) bekezdés b) 1. pontjában foglaltak alapján a
Káptalantóti Község Önkormányzat tulajdonában
lévő Káptalantóti 057 hrsz. alatti 400 m2-es
művelés
alól
kivont
területén
nomád
táborhelynek minősülő szálláshely szolgáltatást
létesít.
2. A nomád tábor elnevezése: Tóti Nomád Tábor

A szálláshely szolgáltatás szezonális jellegű, a
szezon május 1 napjától szeptember 30. napjáig
tart és 25 fő egyidejű befogadására alkalmas.
3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete - mint Szolgáltató - nyilatkozik arról,
hogy a hivatkozott Kormányrendelet 2. sz.
melléklete
III.
pontjában
meghatározott
minősítési követelményeknek megfelel.
4. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a kormányrendelet 9. § (1)
bekezdésében
foglaltakra
figyelemmel
a
szolgáltatás díját a következők szerint határozza
meg:
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2016. június 1. napjától 2016. június 30. napjáig
bevezető szolgáltatási díjat állapít meg 100,forint + ÁFA összegben.
5. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Kormányrendelet 10. §-ában foglaltak
szerint a szálláshely igénybevétele előtt írásbeli
szerződést köt. A szolgáltatási szerződést – a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja.
6. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a határozat 2. mellékletét képező
házirendet és a 3. mellékletét képező üzemeltetési
utasítást – az abban foglalt tartalommal elfogadja, melyek a szolgáltatási szerződés
szerves részét képezik.
7. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert
szolgáltatási szerződés aláírására.

a

8. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert
szükséges intézkedések megtételére.

a

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Puskás Zoltán és Karácsony Imre 18,45 órakor távozik a testületi ülésről.
11. Káptalantóti, Petőfi u. 48. sz. épületben manikűr-pedikűr tevékenység céljára
használt helyiség bérleti szerződésének felmondása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Lázár Csabáné felmondta a helyiség bérletet, megszünteti
pedikűr és manikűr tevékenységét.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a helyiség
bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
39/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete a Káptalantóti Polgármesteri Hivatal
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épületében (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48 szám alatt
(hrsz: 59) lévő, Lázár Csaba Márkné (székhelye:
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 60. A/1/1a.) vállalkozó
által manikűr és pedikűr tevékenység céljára bérelt
20 m2 nagyságú helyiség bérleti jogviszonyát a bérlő
kérelmére – közös megegyezéssel - 2016. május 1.
napjától megszünteti.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete
felhatalmazza
a
polgármestert
a
helyiségbérlet
megszüntetésével
kapcsolatos
intézkedések megtételére.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő
testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
bérlőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

12. Tapolca Környéki Társulás létszámcsökkentésének támogatásáról ismételt
határozathozatal
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Tavaly már hoztak egy határozatot, de a 2016. évben
megváltozott pályázati feltételek miatt a korábbi határozatok nem felelnek meg a MÁK-tól
igényelhető költségvetési támogatáshoz.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
40/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 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
a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatott - jogviszonyban vagy munkaviszonyban
töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására
a települési önkormányzat által alapított más szervnél,
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
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feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz
történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a
döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016.május 31.
polgármester

13. Megkeresés Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos
Óvodai Ellátását biztosító Intézményi Társuláshoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A badacsonytomaji Óvodai Társulás levélben megkereste az
önkormányzatot, hogy csatlakozzon a társuláshoz, mivel Káptalantóti gyerekek is járnak a
badacsonytomaji óvodába.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Nem javasolja a csatlakozást, a nemesgulácsi társuláshoz már
csatlakoztak.
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 az
első határozati javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
41/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Badacsonytomaj, Ábrahámhegy,
Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai
Ellátását biztosító Intézményi Társuláshoz (8258
Badacsonytomaj, Kert u. 14.) nem kíván
csatlakozni.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Képviselő-testület döntéséről a Társulás elnökét a
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határozat-kivonat 1 példányának megküldésével
értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

14. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Tatay Napok rendezvényt támogassa. Ezt a
rendezvényt már lebonyolították, de még vannak kifizetetlen számlák.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Tavaly 15 ezer forint támogatást fizettek.
Tóth Tímea képviselő: Egyetért vele, hogy a badacsonytomaji iskolába járó káptalantóti
gyermekeket támogassák, 20 ezer forint kifizetését javasolja.
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 az
első határozati javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
42/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tatay Sándor általános iskola 8258
Badacsonytomaj, Kert u. 8. támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2016. évi Tatay-napok
színvonalasabb megrendezését 20.000,- Ft-tal, azaz
Húszezer forinttal támogatja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

15. Fejlesztési támogatás igénylése (adósságkonszolidáció)
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
számára ismét kiírásra került a pályázat. A lakosság száma szerint Káptalantóti 6,5 millió
forintra pályázhat. Korábban már tárgyaltak róla, hogy a ravatalozó felújítására nyújtsák be a
pályázatot. Ehhez szükséges a képviselő-testület határozata.
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
benyújtását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
43/2016.(V.24.)

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.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati
adatlap és pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
aláírására.
3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31.
polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: A vegyes ügyek keretében dönteni kellene a közvilágítás
felújítása tárgyában.
Kéri a képviselők javaslatait.
Tóth Tímea képviselő: Ezt már egyszer megvitatták, akkor úgy döntöttek, hogy nem végzik
el a felújítást. Biztosan lesz lehetőség egy-két év múlva is, most nem javasolja a lámpák
cseréjét. A LED fény fehér, de csak egy pontot világít meg, a jelenlegi lámpák jobban szórják
a fényt.
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Karácsony József alpolgármester: Az a probléma, hogy a jelenlegi lámpáknál egyre
gyakoribb a meghibásodás. El kell gondolkodni a lehetőségen.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Sok panaszt hallott a LED-es világításra.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy nézzenek meg egy-két települést, ahol
elkészült a LED lámpás közvilágítás és utána döntsenek a felújításról.
Dönteni kell Némethné Lakos Csilla foglalkoztatásáról is. Javasolja, hogy június 01-től 8
órában foglalkoztassák, munkaköri leírását pedig módosítsák. Ki kell egészíteni a nomád
tábor üzemeltetésével kapcsolatos feladatokkal.
Karácsony József alpolgármester: Javasolja Némethné Lakos Csilla munkaidejét 8 órára
felemelni, ő el tudná látni a táborral kapcsolatos feladatokat.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel Némethné
Lakos Csilla munkaszerződésének módosítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
44/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 1. napjától - a hivatalsegéd és
takarítói feladatok ellátásával megbízott - Némethé
Lakos Csilla 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 19. szám
alatti lakost 8 órában foglalkoztatja, aki 2016. június 1.
napjától ellátja a Tóti nomád táborhely takarítói
feladatait is.
2.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
3.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2016. július 01.

polgármester

Csom Károlyné polgármester: Tapolca Város Önkormányzata pedagógusnapot rendez,
ehhez kérik az önkormányzat támogatását.
Javasolja 15 ezer forint támogatás biztosítását.
Kérdezi a képviselőket, hogy kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a támogatásról
szóló döntést.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
45/2016.(V.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Város Önkormányzata
szervezésében megrendezésre kerülő pedagógusnapi
ünnepség költségeihez 15.000,- forinttal, azaz
Tizenötezer forinttal járul hozzá.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
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 19.30 órakor bezárja.
K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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