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Falugondnoki szolgálat községünkben
Káptalantóti a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésének támogatására beadott pályázatára 8.506.000,- forint támogatást nyert. Ez a pénzösszeg a
falugondnoki szolgálatot teljesítı VOLKSWAGEN 9 személyes mikrobusz ÁFA nélküli árát fedezi,
az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell felvállalni.
Az Önkormányzat a falugondnoki szolgálat mőködését helyi rendeletben köteles szabályozni és a
falugondnoki munkakör betöltésére pedig pályázatot kellett meghirdetni.
Mi a falugondnoki szolgálat feladata?
1. Étkeztetés: a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésrıl gondoskodni a
házhoz történı szállítással.
2. Házi segítségnyújtás: a falugondnoki szolgáltatás biztosítja a rászorultaknak:
- orvosi vizsgálatra, szőrésre stb. történı szállítás,
- gyógyszerkiváltás, bevásárlás,
- kórházi, szociális otthoni látogatás,
temetésre történı szállítás,
- foglalkoztató és rehabilitációra történı szállítás.
3. Családsegítés: a szociális vagy mentális problémák vagy krízis helyzetben lévı személyek, családok
részére történı személyszállítási szolgáltatás.
- családgondozó külterületre történı szállítása,
- külterületen élık közlekedési problémáinak megoldása.
4. Támogató szolgáltatás: a falugondnoki szolgálat feladata a támogató szolgáltatás ellátásban:
- folyamatosan kapcsolatot tart a Balaton-felvidéki Támogató Szolgálattal,
- figyelemmel kíséri a gondozott tartózkodási helyének, elhelyezésének megváltozását,
orvosi vizsgálaton, szőrésen történı megjelenését.
5. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása:
- gyógyszerkiváltás,
- központi rendelıbe történı szállítás,
- orvosi ügyeletre történı szállítás,
- szükség esetén kórházba, szakrendelésre történı szállítás.
6. Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történı szállítása:
- szakköri foglalkozás, nyelvoktatás, úszás, rendezvények, táborok stb. történı
szállítása.
7. Szociális szükségletek: esetében falugondnoki szolgáltatás szállítási feladatai:
-színház, kirándulás, helyi rendezvények,
- bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának intézése,
- táp-, terménybeszerzés,
- árubeszerzés önkormányzati intézmények részére.
(folyt. 2. oldalon)
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8. Személyszállítás: a nem rászorultak is igénybe vehetik a falugondnoki személyszállítást térítési díj
ellenében:
- családi események: esküvı, ballagás, diplomaosztás, tanévzáró, kórházi látogatás,
- temetés stb.
- bevásárló utak szervezése, nagybevásárlás
- különféle ügyintézés.
A felsorolt feladatokból láthatjuk, hogy a helyi szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk
közvetítése kapcsán a falugondnok alapvetıen szállítási, árubeszerzési, kapcsolattartási, tanácsadói,
közvetítıi feladatokat lát el, amikor pedig erre nincs szükség, akkor közterület tisztántartási, park,- temetıfenntartási feladatokat.
A Képviselı-testület megköszöni a 8 fı falugondnoki pályázónak a jelentkezését, a testület a
döntéshozatalnál a személyszállítási gyakorlatot, autóbuszvezetıi jogosítványt értékelte fontosnak és
biztonságosnak, így a pályázók közül Kalamár János Káptalantóti, Petıfi u. 71. szám alatti lakos nyerte el a
falugondnoki állást 2009. február 01-tıl. Gratulálunk! Sok sikert, balesetmentes közlekedést, a lakossággal
szoros, segítıkész, bizalmi kapcsolat kialakítását kívánja a Képviselı-testület és a falu lakossága.
Káptalantóti, 2009. február 14.
Istvándi Ferenc polgármester
Káptalantóti Települési Önkormányzat nyilvános határozatai és rendeletei
(2008. november 24. és 2009. február 3. közötti idıszak)
2008. november 24.
Káptalantóti község Képviselı-testülete megalkotta a 8/2008. (XII. 01.) sz. rendeletét a Falugondnoki
szolgálatról.
A rendelet a falugondnoki szolgálat célját, megalakítását, feladatait és mőködését, továbbá az igénybevétel
rendszerét szabályozza.
A képviselı-testület meghozta 55/2008. (XI. 24.) sz. határozatát, melyben elfogadta az önkormányzat
2008. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselı-testület elfogadta az 56/2008. (XI. 24.) sz. határozatát. A határozatban a képviselı-testület
elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját, mint a költségvetési tervezés alapját.
Az önkormányzat döntött a Bursa Hungarica keretében benyújtott pályázatokról, a döntést az 57/2008. (XI.
24.) sz. határozata testesítette meg. A Bursa Hungarica keretében 12 káptalantóti felsıoktatási
intézményben tanuló diákot támogat, egységesen 5.000.-Ft/hó mértékben. A névsor kifüggesztésre került.
Az önkormányzat az 59/2008. (XI. 24.) sz. határozatával meghirdette a falugondnoki állás betöltésére
pályázatát.
2008. december 08. rendkívüli ülés
Az önkormányzat képviselı-testülete a 61/2008. (XII. 8.) sz. határozatával hozzájárult az alábbi társulások
megszüntetéséhez:
„Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulás
„Szebb gyermekkorért” Gyermekjóléti és Családsegítı Alapszolgáltató Társulás.
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével megkötött, a Gyermekjóléti és Családsegítı
Szolgálatok ellátására vonatkozó szerzıdések.
A képviselı-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a fenti szervezetek által ellátott tevékenységeket
átadja a Tapolca- és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által megalapításra kerülı költségvetési
intézménynek.
62/2008. (XII. 08.) sz. határozat. A képviselı-testület elviekben támogatja a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület pályázati szándékát. (turisztikai információs rendszer fejlesztése tárgyban).
(folyt. 3. oldalon)
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2008. december 19. rendkívüli ülés
A képviselı-testület a 66 és 67/2008. (XII. 19.) sz. határozataival egyetért azzal, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı Káptalantóti, Badacsonyi u. 7. sz. alatti épületet turistaházzá alakítsa
át, és az errıl szóló pályázatot a „Tótiért” Közhasznú Alapítvány nyújtsa be. Amennyiben a pályázat
nyer, az épület üzemeltetését az önkormányzat átadja az alapítványnak, az önkormányzat vállalja a
beruházás elıfinanszírozását. A pályázat megnevezése: Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybevezetı támogatás. Az önkormányzat szintén
döntött a 68/2008. (XII. 19.) sz. határozatával, hogy a Káptalantóti, Petıfi u. 51. sz. alatti kultúrház
felújítását a fent írt kiíráson megpályázza.
2009. január 13. rendkívüli ülés
A képviselı-testület elfogadta a 6/2009. (I. 13.) sz. határozatát, mely határozatban a nemesgulácsi
óvoda részére 20.000.-Ft támogatást nyújtott játék vásárlására.
2009. január 21. rendkívüli ülés
A képviselı-testület a 7/2009. (I. 21.) sz. határozatával egyszerő közbeszerzési eljárást indított a
falugondnoki gépjármő beszerzésére, írásbeli ajánlattételi felhívást küldött három lehetséges
ajánlattevınek.
2009. február 3.
A képviselı-testület a 9/2009. (II. 03.) sz. határozatában a falugondnoki gépjármő beszerzésére
indított egyszerő közbeszerzési eljárásban a beszerzés gyızteseként a Vörös szerviz Kft-t, 9400
Szombathely, Zanati u. 4. nevezi meg.
Az önkormányzat a 10/2009. (II. 03.) sz. határozatával úgy rendelkezett, hogy az önkormányzat
együttmőködési megállapodást kössön a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel.
11/2009. (II. 3.) sz. határozatával az önkormányzat elfogadta 2009. I. negyedévi munkatervét.

Dr. Máté András körjegyzı

Megújul Tapolca belvárosa
Közel egy milliárdos beruházással újítják meg Tapolca belvárosát. A munkálatokhoz több mint 657
millió forint vissza nem térítendı, uniós támogatást nyert el a város.
Ezt sajtótájékoztatón jelentette be Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke,
Lasztovicza Jenı megyei közgyőlési elnök, Sólyom Károly Tapolca alpolgármestere a mővelıdési
házban, február 12-én. A bejelentésen bemutatták a két polgármester jelöltet: Császár Lászlót és Lévai
Józsefet.
Elhangzott: a beruházással szebb lesz a Tópresszó, a Belvárosi irodaház, a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum, a Tamási Áron Mővelıdési Ház. Megújul a Köztársaság tér déli része, parkolót alakítanak ki
a Nagyköz utcánál, valamint a Déli városkapunál. Sétányt hoznak létre a Tapolca-patak mentén.
Sólyom Károly alpolgármester a város bölcs döntésének nevezte a tervezett munkálatokat. Lasztovicza
Jenı elnök egyebek mellett a fejlesztések idegenforgalmi, kereskedelmi jelentıségét emelte ki.
/Megyei Önkormányzat hírei nyomán/
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TEREMTORNÁK
Labdarúgó csapatunk ebben az évben eddig 2 teremlabdarúgó tornán
vett részt.
SZILVER KUPA
Középdöntı:
Káptalantóti Sümeg ABC
büntetıkkel:
6:4
Negyeddöntı:
Káptalantóti Tapolcai fiatalok
3:1
Döntı:
Káptalantóti Herend
1:3
Végeredmény:
I.
Herend
II.
Káptalantóti
III.
Révfülöp
A torna legjobb kapusa Németh László, a torna gólkirálya Szabó
Zsolt.
KÖRZETI KUPA
Öregfiúk:
Káptalantóti Sümeg II.
6:3
Káptalantóti Badacsonytomaj
6:3
Elıdöntı:
Káptalantóti Sümeg I.
7:1
Döntı:
Káptalantóti Tapolca VSE
9:2
Végeredmény:
I.
Káptalantóti
II.
Tapolca VSE
III.
Sümeg II.
A torna legjobb kapusa Németh László, a torna gólkirálya Szabó
Zsolt.
Hajrá Tóti! Puskás Zoltán sportkör elnöke
Február
Február az év második, egyben a legrakoncátlanabb hónapja. Míg a
többi 30 vagy 31 napból áll, a február 28 napos. Illetve négyévenként,
az úgynevezett szökıévben 29 napos. A Föld forog. Egy nap alatt
fordul egyet, egy év alatt pedig megkerüli a Napot. Egy év 365
napból áll, vagyis 365-ször fordul meg a Föld a saját tengelye körül,
amíg megteszi évi útját. Jobban mondva, nem is pontosan egy évig
tart ez a Nap körüli út, hanem 365 meg egynegyed napig. Ezekbıl a
negyedekbıl jön össze négyévenként egy napra való. Ezért kell
minden négy évben egy-egy nappal megtoldani a naptári évet. A
február nemcsak rakoncátlan, de szeszélyes hónap is. A változó
irányú szelek hol enyhe légáramlatokat hoznak, hol erısen szeles
idıt. Február a farsang idıszaka is világszerte: a nagy evés-ivásoké,
vígasságoké. Ezek közül a leghíresebb a riói és a velencei karnevál.
Nálunk a farsang legélıbb hagyománya a mohácsi busójárás, amely a
hagyományoknak megfelelıen a téltemetés Ünnepe.
A február 21-re tervezett színjátszó köri elıadás technikai okok
miatt elmarad.

Színjátszó csoport
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Farsangi
Hozzávalók:

fánk

1 kg finomliszt, kb. 8 dl tehéntej,
3 dkg friss élesztı, 2 evıkanál
kristálycukor, 1 csapott evıkanál
jódozott
só,
1
egész
tojás,
1 evıkanál étolaj és olaj a kisütéshez.
Elkészítés:
2 dl tejet 1 kanál cukorral elkeverünk
és meglangyosítunk, majd a 3 dkg
friss élesztıt belemorzsoljuk és
megfuttatjuk. A lisztet, cukrot sót
elkeverjük, majd ráütünk egy tojást,
hozzáadjuk az élesztıs tejet, és a
maradék 6 dl meglangyosított tejet.
Ráöntünk egy evıkanál olajat és
beledolgozzuk.
Ha
már
jól
összedolgoztuk, egy tál alá tesszük,
és pihentetjük amíg megkel. Ha
megkelt, belisztezzük, gyúródeszkára
borítjuk és kinyújtjuk, majd kerek
pohárral vagy formával korongokat
szaggatunk és forró olajban kisütjük.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük a felnıtt korú
lakosságot, hogy
március 12-én
( csütörtök )
14,00 – 15,30 -ig
VÉRADÁST
szervezünk.
Helye: KULTÚROTTHON
Beteg embertársaink
számítanak az Önök önzetlen
segítségére !
KÖSZÖNJÜK !
Vöröskereszt szervezet

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti 
87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u.
48.
Felelıs kiadó: Istvándi Ferenc polgármester
A Polgármesteri Hivatalban
várjuk észrevételeiket, írjanak
bátran a falu életét bemutató
eseményekrıl.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzık
álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül
egyezik a szerkesztıség véleményével.

