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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 19-én, 18.00 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
Dézsi János
Novák László

jegyző
aljegyző
Gyulakeszi Polgárőr Egyesület
LKE elnöke

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt, dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt, Dézsi Jánost a Gyulakeszi Polgárőr
Egyesület elnökét és Novák Lászlót, a helyi Labdarúgó Klub Egyesület elnökét.
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 kiegészítését.
8. napirendi pontként javasolja tárgyalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozást, 9. pontként a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat esetében felhatalmazás
biztosítását, 10. napirendi pontként pedig a Helyi Választási Bizottság póttagjának
megválasztását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
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NAPIREND:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítás előzetes véleményezése
3. Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2015. évi beszámolója
4. Gyulakeszi Polgárőrség 2015. évi beszámolója
5. Víziközmű szolgáltatás 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadása
6. Falugondnoki szolgáltatás hatósági ellenőrzéséhez kapcsolódó határozathozatal
7. Döntés Káptalantóti, 245 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
8. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
9. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat esetében felhatalmazás biztosítása
10. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
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: Minden határozat végrehajtásra került, nem kívánja a teljes
tájékoztatót ismertetni.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Szükséges a költségvetési rendelet módosítása a 2016. január
1. és július 31. között beérkezett többletbevétel és kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás miatt. Többletbevétel keletkezett a Sabar-dűlő Borház Kft 50 ezer forint
összegű pénzadományából, a Káptalantóti-Csobánc Hegyközség 300 ezer forinttal járult
hozzá a 0146 hrsz-ú út felújításához, valamint a szennyvízcsatorna hozzájárulás hátralékából
558.345,- forint folyt be. Kiadások között a személyi juttatások és járuléka, az egyéb
működési kiadások, felújítások és finanszírozási kiadások előirányzatát kell módosítani.
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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 az
Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
9/2016. (IX.30.) rendelet Káptalantóti
Község
Önkormányzata
2016.
évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítás előzetes véleményezése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az NHSZ 2016. március 1-jével bevezette a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést. E miatt szükséges a helyi rendelet módosítása. A
rendelettervezetet véleményeztetni kell, a szomszédos településeknek tájékoztatás céljából a
Megyei Önkormányzatnak pedig állásfoglalás céljából kell megküldeni. A székesfehérvári
KDT-től pedig szakmai véleményt kell kérni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: Jó dolognak tartja, hogy a zöldhulladékot is elszállítják.
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
rendelettervezet véleményeztetését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
56/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásról,
valamint a közterületek tisztántartásáról és
használatáról szóló önkormányzati rendelet
módosításának
tervezetét
véleményezésre
alkalmasnak tartja.
2.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a szomszédos települési önkormányzatoknak
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tájékoztatás,
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzatnak állásfoglalás céljából küldje
meg.
3.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felhívja a polgármestert, hogy
a rendelet-tervezetet szakmai vélemény bekérése
céljából a KDT.
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
8002
Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3. Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2015. évi beszámolója
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A többi szervezet már márciusban beszámolt. A Labdarúgó
Klub Egyesület beszámolója júliusban készült el, de a nyár folyamán csak rendkívüli ülések
voltak, ezért most került napirendre. A támogatási összeggel elszámolt az egyesület, a számla
másolatokat csatolták.
Az önkormányzat eddig is megtett mindent, hogy az egyesület működni tudjon és ezután is
támogatni fogja. A szomszédos településeken lényegesen kevesebb támogatást kapnak a
sportegyesületek.
Felkéri Novák Lászlót, ha szükséges, szóban egészítse ki beszámolóját.
Novák László LKE elnök: Köszöni az önkormányzat támogatását és kéri, hogy a következő
évben is biztosítsa a testület, ne csökkentsék az összeget. Itt Káptalantótiban sajnos nincsenek
olyan nagy cégek, vállalkozások, akik támogatni tudnák az egyesületet.
Tóth Tímea képviselő: Keresni kell támogatókat, a kékkúti üzemet is meg lehetne keresni.
Novák László LKE elnök: A csapat jelenlegi kapusa vállalkozó, ő ígérte, hogy támogatni
fogja az egyesületet. A kékkúti üzemet már korábban megkereste, elutasították a támogatást.
Mindenképpen arra törekednek, hogy megoldják az egyesület működését, úgy látja, hogy a
szurkolók száma is növekedett az utóbbi időben. Kéri, hogy a távolabb megrendezésre kerülő
mérkőzésekre az önkormányzat biztosítsa a falugondnoki gépjárművet.
Karácsony József alpolgármester: Csak abban az esetben javasolja a falugondnoki
gépjármű igénybevételét, ha legalább 6 főt kell szállítani. Kevesebb létszám esetén saját
gépjárművel is meg tudják oldani a szállítást.
Csom Károlyné polgármester: Megköszöni Novák László munkáját, reméli, hogy jó
eredményeket ér el a csapat.
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
Labdarúgó Klub Egyesület beszámolójának tudomásul vételét.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
57/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2015. évi
beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

4. Gyulakeszi Polgárőrség 2015. évi beszámolója
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Dézsi János már korábban megküldte a Polgárőr Egyesület
munkájáról szóló tájékoztatót. Csak pozitív dolgokat lehet mondani a polgárőrök munkájáról,
minden eseményen, rendezvényen aktívan részt vesznek, segítik a lebonyolítást.
Káptalantótiból 5 fő csatlakozott a Gyulakeszi Polgárőr Egyesülethez. Hivatalosan is gratulál
Dézsi Jánosnak, aki a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke lett. Jó munkát, erőt, egészséget
kíván a tisztséggel járó feladatok elvégzéséhez. Felkéri, ha szükséges, szóban egészítse ki
tájékoztatóját.
Dézsi János egyesület elnöke: A Gyulakeszi Polgárőr Egyesület pályázott a „250x100
Biztonság” kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramra. A pályázat sikerült, ami plusz
támogatással is jár. Ezért plusz feladatokat is kellett vállalni, többek között a szolgálat
óraszámát növelni. Sajnos új gépjármű szerzésére benyújtott pályázat nem nyert. A jelenlegi
autót fel kell újítani, továbbra is használható. Rendszeresen bejárják a külterületeket,
ellenőrzik a pincéket. Most kapták meg a tagok az új láthatósági mellényeket, felmatricázott
pólókat. Szeretnének létszámot fejleszteni, ami nagyon nehéz. Az ifjú polgárőr kategóriába
hívják a középiskolásokat, hogy a kötelező 50 órás közösségi munkát a polgárőr egyesültben
töltsék el. A káptalantóti tagok is tevékenyen részt vesznek a munkában. Ezután is szívesen
közreműködnek a rendezvények biztosításában. A helyi Labdarúgó Klub Egyesülettel
megállapodást kötnek a mérkőzések rendjének biztosítására. Köszöni az önkormányzat
támogatását, hamarosan elkészíti az elszámolást.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni a kiegészítést, természetesen az önkormányzat
továbbra is támogatni fogja az egyesület működését. Szeretettel várja az egyesület tagjait az
évi végi záró összejövetelre, a kultúrházba.
Dézsi János egyesület elnöke: Köszöni a felajánlást. 25 éves lesz a Gyulakeszi Polgárőr
Egyesület, ezt mindenképpen meg kell ünnepelni.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Karácsony József alpolgármester: A tiszteletdíjából felajánl 10 ezer forintot az egyesület
benzinköltségére. Sok sikert kíván a további munkához.
Dézsi János egyesület elnöke: Köszöni a támogatást.
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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
Gyulakeszi Polgárőr Egyesület beszámolójának tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
58/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyulakeszi Polgárőrség 2015. évi beszámolóját
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Dézsi János és Novák László 18,45 órakor távozik a testületi ülésről.
5. Víziközmű szolgáltatás 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A DRV-nek el kell készíteni a 15 éves Gördülő Fejlesztési
Tervet. Ebben leírják, hogy a 2017. évi használati díj 382 ezer forint. 2017.évi pótlásra,
felújításra 764 ezer forintot terveztek, ami a K-3 átemelőbe 1 db szivattyú beszerzését jelenti.
Hosszú távra szivattyú cseréket a K-1, K-2 átemelőkbe és egyéb felújítási munkákat
irányoztak elő.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a DRV Zrt
által elkészített, 2017-2031 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
59/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint a 12-18421-1-03501-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_226
sorszámú Káptalantóti szennyvízelvezető mű
Ellátásért felelőse a vízközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 20172031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogadja.
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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

Csom Károlyné polgármester: Javasolja a DRV Zrt felhatalmazását a Gördülő Fejlesztési
Tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
60/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint a 12-18421-1-03501-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_226
sorszámú 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 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

6. Falugondnoki szolgáltatás hatósági ellenőrzéséhez kapcsolódó határozathozatal
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: 2016. augusztus 1-jén a Veszprém Megyei Kormányhivatal
hatósági ellenőrzést végzett a Falugondnoki Szolgálatnál. Hiánypótlásban kötelezték az
önkormányzatot, írásban döntsön arról, hogy a szolgáltatást igénybevevők mentesüljenek az
igénybevételt igazoló aláírás alól. Ezt a mentesítést kell határozatba foglalni és szeptember
23-ig megküldeni a Kormányhivatalnak.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
61/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Káptalantóti Falugondnoki Szolgálat
fenntartója nyilatkozik, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Főosztálya által a Káptalantóti Falugondnoki
Szolgálatnál végzett hatósági ellenőrzés során feltárt
hiányosság megszüntetésére a szükséges intézkedést
megteszi és a falugondnoki szolgáltatást igénybe
vevő személyeket az igénybevételt igazoló aláírás
alól mentesíti.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat
kivonat 1 példányát a Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Gyámügyi
és
Igazságügyi
Főosztálya részére küldje meg.
Határidő: 2016. szeptember 23.
Felelős: polgármester

7. Döntés Káptalantóti, 245 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Már korábban tárgyaltak róla, Czanka Dezső kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő belterület 245 hrsz-ú terület
egy részét értékesítsék számára. A terület megosztásra került, melyből 68 m2-t kíván
megvásárolni. A saját területéből, a 244/4 hrsz-ú ingatlanból pedig a szükséges részt az
önkormányzatnak ajánlotta fel. Sall Csaba elvégezte az értékbecslést, mely szerint a
megvásárolandó terület értéke 117.640,- forint.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztés szerinti terület értékbecslésnek megfelelő értékesítésének elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
62/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Czanka Dezső, a Czanka és Társa Bt.
vezetője által benyújtott, a Káptalantóti, 245.
helyrajzi
számú
ingatlan
egy
részének
megvásárlására irányuló kérelmét megtárgyalta.
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2.

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Káptalantóti 244/5 és 245 helyrajzi számú
területek határrendezését követően, 68 m2 nagyságú
területrészt 117.640,- Ft, azaz száztizenhétezerhatszáznegyven forint összegért értékesíti a Czanka
és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
(Káptalantóti, Badacsonyi út 14.) részére.

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
Czanka Dezső cégvezetőt értesítse.

4.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A második határozat pedig azért szükséges, hogy a
Földhivatalnál átvezetésre kerüljön a 245 hrsz-ú út terület kivett közterületté.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
63/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete 244/5 és 245 helyrajzi számú területek
határrendezését, a Tapolcai Járási Hivatal
Földhivatali Osztályának telekalakítási engedélye, és
az ügyben készült telekalakítási helyszínrajz alapján
megtárgyalta.

2.

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Káptalantóti 244/5 és 245 helyrajzi számú
területek határrendezését követően létrejövő, 245
helyrajzi számú út területet kivett közterületként
kívánja fenntartani és kéri a Tapolcai Járási Hivatal
Földhivatali Osztályát annak kivett közterületként
történő átvezetésére

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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8. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat a szociálisan rászorult,
felsőoktatásban tanuló diákok támogatását szolgálja. Javasolja, hogy ismét csatlakozzanak a
pályázathoz úgy, mint az előző években. Valószínű, hogy 2 fő fog pályázni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
64/2016.(IX. 19.)

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
2017. évi pályázati fordulójához.

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére
kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. 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
2017. 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: 2016. október 3.
Felelős:
polgármester
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9. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat esetében felhatalmazás biztosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A szigligeti Önkormányzat, mint székhelytelepülés pályázni
fog az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges eszközökre, szakértői díjakra, adatbázis
felmérés és adattisztítás költségeire, maximum 7 millió forint összegre. Ehhez szükséges
felhatalmazni Szigliget Község Önkormányzatát.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel Szigliget
Község Önkormányzat felhatalmazását a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
65/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
annak érdekében, hogy az önkormányzat – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.
31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a
Szigliget település, mint a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja Káptalantóti Község Önkormányzata, mint a
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében
és javára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

10. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Csom Károlyné polgármester: Kövessi Lászlóné lemondott választási bizottsági tagságáról.
Helyére Kalmárné Albert Veronika póttag került be tagként. Most a képviselő-testületnek
még egy póttagot kell választani. Javasolja Hatosné Slam Szabinát megválasztani a Helyi
Választási Bizottság 2. számú póttagjává.
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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 Hatosné Slam
Szabina megválasztását a Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjává.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi Kövessi Lászlóné, 8283
Káptalantóti, Petőfi u. 46. szám alatti lakos lemondását a
helyi választási bizottsági tagságáról.
2.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörben
eljárva a Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjának
Hatosné Slam Szabina, Káptalantóti, Rózsadomb u. 5.
szám alatti lakost választja meg.
3.
A változást követően a Helyi Választási
Bizottság tagjai:
a)
Tag: Mondli Katalin, Káptalantótit, Badacsonyi
u. 11.
b)
Tag: Horváth Lászlóné, Káptalantóti, Rózsadomb
u. 9.
c)
Tag: Kolop Gáborné, Káptalantóti, Rózsadomb u.
43.
d)
Tag: Baloghné Tölli Valéria, Káptalantóti,
Csobánc u. 3/1.
e)
Tag: Kalmárné Albert Veronika, Káptalantóti,
Rózsadomb u. 30.
f)
Póttag: Steierlein Gizella Ibolyka, Káptalantóti,
Badacsonyi u. 16.
g)
Póttag: Hatosné Slam Szabina, Káptalantóti,
Rózsadomb u. 5.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a hirdetőre kifüggesztésre
került a vízlétesítmények engedélyeztetéséről szóló felhívás, ami a fúrt kutakra vonatkozik. A
Járási Hivatal felhívást küldött még a külterületi utak karbantartásával kapcsolatban is, ez is
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kifüggesztésre került. Javasolja, hogy a testület egy helyszíni bejárás alkalmával nézze meg a
hegyi utak állapotát.
Elmondja továbbá, hogy a központi épület ablakainak cseréjére az anyag árajánlatot már
elfogadta a testület, megrendelték a gyártását. Az ablakok beépítésének munkadíjára érkezett
egy árajánlat László Tibor vállalkozótól, 320 ezer forint összegben. A munkadíj szintén a
fejlesztési támogatásból kerül kifizetésre.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: Elég egy árajánlat?
Csom Károlyné polgármester: Nem kell több, mivel kisösszegű árajánlatról van szó.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi az
ablakcsere munkadíjáról szóló 320 ezer forint összegű árajánlat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
67/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a központi épület (Káptalantóti, Petőfi u. 48.)
nyílászárói cseréjének munkadíjára érkezett árajánlatot
megtárgyalta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete László Tibor (8285 Kisapáti, Kossuth u.)
vállalkozó árajánlatát elfogadja bruttó 320.000,- forint
összegben.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A kultúrház karbantartási munkáira is érkezett árajánlat. A
bejárati ajtót javítani kell, mert akkora a rés, hogy a szél behordja a szemetet, havat. Át kell
vizsgálni a többi nyílászárót is. Az árajánlat 120 ezer forint összegű.
Németh Imréné képviselő: Addig kell elvégezni a javítást, amíg nagyobb kár nem
keletkezik.
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 a
kultúrház karbantartási munkáiról szóló 120 ezer forint összegű árajánlat elfogadását.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
68/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a kultúrház (Káptalantóti, Petőfi u. 51.)
karbantartási munkáira érkezett árajánlatot megtárgyalta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete László Tibor (8285 Kisapáti, Kossuth u.)
vállalkozó árajánlatát elfogadja bruttó 120.000,- forint
összegben.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A kultúrház nem használt kéményei bomlásnak indultak,
veszélyessé váltak. Korábban már beszéltek róla, hogy ezeket a kéményeket le kellene
bontani. Kért egy árajánlatot Samu Géza vállalkozótól a 3 db kémény lebontására és a tető
visszajavítására, melynek összege 200 ezer forint lett.
Karácsony József alpolgármester: A konténer költsége az önkormányzaté lesz?
Csom Károlyné polgármester: Igen, azt majd az önkormányzat fizeti.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi a
kultúrház kéményeinek bontásáról szóló 200 ezer forint összegű árajánlat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
69/2016.(IX. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a kultúrház (Káptalantóti, Petőfi u. 51.)
kéményeinek bontására, tető javítására érkezett
árajánlatot megtárgyalta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Samu Géza (8300 Tapolca, Vajda János u. 60.)
vállalkozó árajánlatát elfogadja bruttó 200.000,- forint
összegben.
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3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A sportöltözőben a bojler nappali áramon működik. Beszélt a
villanyszerelővel, az oszlopról kell egy vezetéket behúzni az épületbe és felszerelni a
bojlerórát. Ez most sok pénzbe fog kerülni, de idővel megtérül.
Németh Imréné képviselő: Ez most derült ki?
Csom Károlyné képviselő: Már régóta így van. Ha beindul a Nomád Tábor, akkor több
meleg víz fog fogyni és a nappali árammal nagyon sokba kerül. A sportöltözőre tervezett
dologi kiadás fedezi az éjszakai áram kiépítésének költségeit.
Tájékoztatásul elmondja, a gázkazánok felülvizsgálata folyamatban van. A beiskolázási
támogatás kifizetésre került 68 tanuló részére.
A hegyi utak javításával kapcsolatban elmondja, sikerült a bácsi utat is rendbe tenni abból az
anyagból, ami még a Csobánc utcai lerakóhelyen volt. A Bács-hegyi állandó lakosok így két
úton is meg tudják közelíteni lakóhelyüket.
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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