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XIII. évfolyam 3. szám
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Emlékezzünk
Az 1956-os szabadságharcról emlékezni
60 év múltán is igencsak nehéz és
fájdalmas: ennyi idő alatt elhalványul,
átformálódik az emlékezet. Rárakódik a
közbe eső múlt, a változó idő hordaléka, a
jelen, az átalakulás minden terhe. Ennyi idő
múltán a történteket, a lázas napok
valóságát elfedi az egymást követő
„megemlékezések” pora.
56’ történelemformáló napjainak levegője,
véres pátosza csak ott és akkor volt hiteles.
Nagy
szavakkal,
rikító
jelzőkkel
felidézhetetlen. 1956 októberében az előző
rendszer elutasítása csak rövid időre volt
képes olyan nemzeti egységet teremteni,
amelyre évtizedek múltán is pátosszal lehet emlékezni.
Magyarországon ma teljes a függetlenségünk, s tegyük hozzá: felelősségünk is abban, hogy hazánk hosszú
idő után visszanyert politikai szabadságát mire használjuk, s hogyan élünk vele. Elindultunk az egyetlen
elképzelhető úton, mely Európába vezet, de ez az út keskeny és göröngyös. A múlt rajta hagyta az
országon a nyomát: még itt él az elmúlt sok-sok esztendő erkölcsi hagyatéka, amit hosszú időbe telik
önmagunkból és a társadalom egészéből kigyomlálnunk. Itt él a félelem a múltból és a jövőtől. Mint
ahogy mindezekkel együtt itt él a közös cél, a remény, az összefogás igénye.
Ha hideg fejjel végiggondoljuk, hogy milyen értékeket kell óvnunk, - mint a szemünk fényét - hogy miről
kell lemondanunk és mit nyerünk vele. Mi az, amit a múltunkból érdemes magunkkal vinnünk, mi az,
amiről tudatosan lemondhatunk, sőt le kell mondanunk. Harcunk ma is közös és oszthatatlan, csak éppen
beláthatatlanul bonyolultabb. Az ellenség ma a szegénység réme, a létbizonytalanság, az átszervezéssel
járó munkanélküliség és annak hozadékai. Ne egymásból faragjunk ellenséget. Ennek a harcnak ma
éppúgy a jövőnk, a társadalmi szolidaritás a tétje, mint volt ötvenhatban.
Éljünk hát bátran jogos örökségünkkel, 56 szellemével, mely arra tanít, hogy egy nép, ha talpra áll
önmaga védelmében, ha közösnek érzi a haza ügyét, képes legyőzni előítéletet és ellenszenvet. Képes
felülemelkedni a kicsinyes érdekeken, képes közösen nemzetté nemesedni. Ötvenhat forradalma a jövőre
irányult. Az az út, amire 1989-ben léptünk, tudatosan vállalta 56 emlékét és szellemét. Demokratikus
Magyarország felé vezet és egységet követel a kemény viták ellenére is, mert nem engedhetjük meg
magunknak, hogy történelmileg ismét lemaradjunk.
1956-ban beírtuk a magyar nevet a világ történelmébe, s talán száz évnyinél is nagyobbat léptünk előre.
Most kicsinyek a lépteink, ráadásul sokakkal – Európa többségével – egyszerre kell lépnünk, de higgyük
el, hogy a végén megint csak beírhatjuk nevünket a történelembe: ezúttal nem a vérünkkel, hanem
tudásunkkal, verejtékünkkel, az eredményeinkkel.
Most, amikor a forradalom mártírjai előtt kegyelettel fejet hajtunk, merítsünk erőt és útravalót ötvenhat
emlékéből.
Csom Károlyné polgármester
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Októberi és novemberi jeles napok
Október 13. Szent Kálmán
Ír lovagként a Szentföldre zarándokolt. Ausztriába érve kémnek nézték, elfogták és felakasztották.
Október 15. Teréz
Ávilai Szent Teréz 1515. március 28-án született Ávilában, Spanyolországban. 1582. október 4-én halt meg.
Halálának napján a katolikus egyház Assisi Szent Ferencről emlékezett meg, ezért a következő napra tették az ő
emléknapját. Azonban a naptárreform miatt október 4-ét október 15-e követte, így Szent Teréz ünnepe is október 15-e
lett. K rendi római katolikus szerzetesnő. Magyar nyelvterületen hívják még Nagy Szent Teréznek is,
megkülönböztetendő ugyanazon szerzetesrend 19. századi nagy alakjától, Lisieux-i Szent Teréztől, akit viszont Kis
Szent Teréznek szokás nevezni.
Október 17. Hedvig
Meráni grófnő, a mi Szent Erzsébetünk nagynénje. Az Árpád-házzal úgy került rokonságba, hogy II. András
feleségének testvére volt. Krakkó hercegéhez, Henrikhez ment férjhez. Hat gyermeket szült, utána megtartóztatást
fogadott. Nagy Lajos királyunk kisebbik leányának, Hedvignek is ő volt a védőszentje, aki később Lengyelország
királynője lett. E szentéletű királynő sírját Krakkóban ma is sok magyar felkeresi.
Október 18. Szent Lukács evangélista
Művelt, római pogány orvos volt megtérése előtt. Szent Pál apostol útitársa. Ő írta le legrészletesebben Mária életét,
Jézus gyermekkorát evangéliumában. Az orvosok és a kórházak védőszentje.
Október 20. Vendel
A XVII. század elején ír királyfi volt. Legendája szerint Rómába zarándokolt, majd hazafelé jövet a Rajna vidéken
egy urasághoz szegődött és legeltette a nyáját. Feljegyezték róla, hogy imájával megszüntette a dögvészt.
A pásztoroknak és a jószágoknak a patrónusa. Bárányos útszéli szobrai jelzik a tiszteletét.
Október 21. Orsolya
Jámbor életű apáca. A kerti vetemények és a káposzta betakarításának napja.
Október 28. Simon Júdás napja
A áruló Júdástól megkülönböztetve Júdás Haddeus (Tádé) volt a teljesebb neve. Jézus tanítványa és rokona volt.
Hasonlított hozzá. Kezében vándorbottal, Jézus képmásával szokták ábrázolni. Tisztelete országszerte elterjedt.
Segítségét kétségbeesés, tanácstalanság idején szokták kérni.
Napján országos vásárokat tartanak. A első télkezdő nap. Ettől a naptól kezdve előbb alkonyodik. Elterjedt szólás: „Itt
vagyon már Simon Júdás, jaj neked te pőre gatyás.” Azaz melegebben kell öltözni.
November 11. Márton napja

Szent Márton 316-ban született Pannóniában. Apja római százados volt, Márton is katonaként került a mai
Franciaország földjére, ahol keresztény hitre tért, és kolostort alapított. 371-ben püspökké szentelték Tours-ban, így
Franciaországban is igen népszerű. A legenda szerint Szent Márton nem akart püspök lenni szerénysége miatt, ezért
elbújt a libák óljában. Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja
elnevezés. Ezen a napon hagyományosan libát ettek a paraszt családok, úgy tartották, aki ezen a napon libát nem
eszik, egész évben éhezni fog. Általában erre a napra forr ki az újbor, a kicsit még csípős ízű nedűt Szent Márton
boraként is emlegetik. A legenda szerint Márton egy napon koldussal találkozott. Megszánva a didergő embert
köpenyét kardjával kettévágta, és felét a koldusra terítette. Másnap ugyanazon az úton Krisztus jött Mártonnal
szemben, vállán az előző nap kettévágott köpeny. Márton püspököt gyakran ábrázolják a vállán átdobott fél köpennyel
e történet alapján.
Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartották. A liba
csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid,
akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy
kalendáriumi regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” „A bornak
szent Márton a bírája” – tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el,
hogy milyen lesz a bor.
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KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATOK
46/2016. (VI.17.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium
által kiírt HUNG-2016 kódszámú, „A nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására.”
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízta Pető Piroska 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.
szám alatti lakost a pályázat elkészítésével és
benyújtásával.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés,
valamint
a
pályázat
benyújtásához
szükséges
dokumentumok aláírására.
47/2016. (VI.30.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet
9. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Tóti
Nomád Tábor szolgáltatás díját 2016. július 1. napjától
határozatlan ideig 500,- forint + ÁFA összegben határozta
meg.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy az új szolgáltatási díjat tegye
közzé.
48/2016. (VIII.03.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő–testülete a
Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatát elfogadta.
49/2016. (VIII.03.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
falugondnok munkakörre vonatkozó munkaruha juttatási
szabályzatot elfogadta.
50/2016. (VIII.03.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Balogh Árpád plébános részére 39 évi szolgálat után,
végleges nyugállományba vonulása alkalmából díszpolgári
címet adományozott.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy az oklevél és emléktárgy
elkészíttetéséről gondoskodjon.
51/2016. (VIII.23.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
vis maior támogatásra pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint: A káresemény
megnevezése: Káptalantóti, 2016. június 13-i nagy
mennyiségű esőzés. A káresemény helye: Káptalantóti
külterület 0179 és 618 helyrajzi számú utak. A káresemény
forrásösszetétele:
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 5.871.866 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
Az alább felsorolt, károsodott utak az önkormányzat
településüzemeltetési kötelező feladatának ellátását
szolgálják:
Külterület 0179 hrsz.-ú út
Külterület 618 hrsz.-ú út
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A káreseménnyel érintett utak Káptalantóti Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen
vagyoni körbe tartozó ingatlanok.
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási

2016. év
587.187

%
10

5.284.679

90

Források összesen

5.871.866

100

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Amennyiben
releváns, Káptalantóti Község Önkormányzata vállalta a
károsodott, kötelező feladatot ellátó épületrészre az
értékkövető biztosítás megkötését.
Káptalantóti Község Önkormányzata vállalta a károsodott
ingatlannak a költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 587.187
Ft, azaz ötszáznyolcvanhétezer száznyolcvanhét forint
összegben biztosította Káptalantóti Község Önkormányzata
a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) számú
költségvetési
rendeletében
az
általános
tartalék
előirányzata terhére.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
52/2016. (VIII.23.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
Káptalantóti
Szabályozási tervéről és az Építési Szabályzatról szóló
12/2007. (XI. 20.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: HÉSZ) miatt tett VEB/005/2550/2016.
számú törvényességi felhívását tudomásul vette, azzal
egyetértett.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
hiányosságok megszűntetése érdekében felkérte a
polgármestert, hogy a felhívásban szereplő jogszabálysértő
rendelkezések megszűntetése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a HÉSZ
módosításához (adott esetben új HÉSZ megalkotásához)
szükséges költségek tervezéséről a 2017. évi
költségvetésben.
53/2016. (VIII.23.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárult a Káptalantóti 1280 helyrajzi számú
területének Dr. Lassu Gábor részére történő hosszú távú
bérbe adásához.
Dr. Lassu Gábor 2016. szeptember 01. napjától 2017.
szeptember 01. napjáig használhatja Káptalantóti Község
Önkormányzatának forgalomképtelen vagyoni körébe
tartozó 1280 helyrajzi számú ingatlanát, a határozat
mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételek
szerint.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.
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54/2016. (VIII.23.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatosné Adrián Éva könyvtáros betegsége miatt a feladat
ellátására megbízási szerződéssel helyettest foglalkoztat.
A helyettesítéssel 2016. szeptember 01-től 2016. december 31ig Ács Istvánné Varga Renáta Káptalantóti, Rózsadomb u. 77.
szám alatti lakost bízta meg heti 6 órás foglalkoztatással, havi
bruttó 30.000,- forint megbízási díjjal.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
55/2016. (VIII.23.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
központi épület (Káptalantóti, Petőfi u. 48.) nyílászáróinak
cseréjére érkezett anyag árajánlatokat megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szaliz Kft (8741 Zalaapáti, Arany János u. 16.) árajánlatát
elfogadta bruttó 871.220,- forint összegben.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a nyílászárók legyártásáról és
szállításáról szóló szerződés aláírására.
56/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,
valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló
önkormányzati
rendelet
módosításának
tervezetét
véleményezésre alkalmasnak tartotta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a szomszédos települési
önkormányzatoknak tájékoztatás, a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak állásfoglalás céljából küldje meg.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhívta a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai
vélemény bekérése céljából a KDT. Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137.
küldje meg.
57/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2015. évi
beszámolóját tudomásul vette.
58/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gyulakeszi Polgárőrség 2015. évi beszámolóját tudomásul
vette.
59/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
a 12-18421-1-035-01-13 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 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogatja.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
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60/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
a 12-18421-1-035-01-13 MEKH kóddal rendelkező
DRV_S_226 sorszámú Káptalantóti szennyvízelvezető mű
Ellátásért Felelőse a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazta a polgármestert,
hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza
meg.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
61/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
a Káptalantóti Falugondnoki Szolgálat fenntartója nyilatkozott,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya által a Káptalantóti Falugondnoki
Szolgálatnál végzett hatósági ellenőrzés során feltárt
hiányosság megszüntetésére a szükséges intézkedést megtette
és a falugondnoki szolgáltatást igénybe vevő személyeket az
igénybevételt igazoló aláírás alól mentesítette.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a határozat kivonat 1 példányát
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.
62/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Czanka Dezső, a Czanka és Társa Bt. vezetője által benyújtott,
a Káptalantóti, 245. helyrajzi számú ingatlan egy részének
megvásárlására irányuló kérelmét megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Káptalantóti 244/5 és 245 helyrajzi számú területek
határrendezését követően, 68 m2 nagyságú területrészt
117.640,- Ft, azaz száztizenhétezer- hatszáznegyven forint
összegért értékesíti a Czanka és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt., (Káptalantóti, Badacsonyi út 14.) részére.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről Czanka Dezső
cégvezetőt értesítse.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
63/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 244/5
és 245 helyrajzi számú területek határrendezését, a Tapolcai
Járási Hivatal Földhivatali Osztályának telekalakítási
engedélye, és az ügyben készült telekalakítási helyszínrajz
alapján megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Káptalantóti 244/5 és 245 helyrajzi számú területek
határrendezését követően létrejövő, 245 helyrajzi számú út
területet kivett közterületként kívánja fenntartani és kérte a
Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát annak kivett
közterületként történő átvezetésére.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
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64/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánította csatlakozási szándékát a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.
évi pályázati fordulójához.
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
elfogadta, és kötelezettséget vállalt 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.
Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 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.
A Képviselő-testület megbízta 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.

2016. OKTÓBER
testülete 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
választotta meg. A változást követően a Helyi
Választási Bizottság tagjai:
Tag: Mondli Katalin, Káptalantótit, Badacsonyi u. 11.
Tag: Horváth Lászlóné, Káptalantóti, Rózsadomb u. 9.
Tag: Kolop Gáborné, Káptalantóti, Rózsadomb u. 43.
Tag: Baloghné Tölli Valéria, Káptalantóti, Csobánc u.
3/1.
Tag: Kalmárné Albert Veronika, Káptalantóti,
Rózsadomb u. 30.
Póttag: Steierlein Gizella Ibolyka, Káptalantóti,
Badacsonyi u. 16.
Póttag: Hatosné Slam Szabina, Káptalantóti,
Rózsadomb u. 5.
67/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a központi épület (Káptalantóti, Petőfi u. 48.)
nyílászárói
cseréjének
munkadíjára
érkezett
árajánlatot megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete László Tibor (8285 Kisapáti, Kossuth u.)
vállalkozó árajánlatát elfogadta bruttó 320.000,- forint
összegben.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.
68/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a kultúrház (Káptalantóti, Petőfi u. 51.)
karbantartási
munkáira
érkezett
árajánlatot
megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete László Tibor (8285 Kisapáti, Kossuth u.)
vállalkozó árajánlatát elfogadta bruttó 120.000,- forint
összegben.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.

65/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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-VEKOP16 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.

69/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a kultúrház (Káptalantóti, Petőfi u. 51.)
kéményeinek bontására, tető javítására érkezett
árajánlatot megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Samu Géza (8300Tapolca, Vajda János u.
60.) vállalkozó árajánlatát elfogadta bruttó 200.000,forint összegben.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.

66/2016. (IX.19.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul vette Kövessi Lászlóné, 8283
Káptalantóti, Petőfi u. 46. szám alatti lakos
lemondását a helyi választási bizottsági tagságáról.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-
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FELHÍVÁS !
Márton napi újbor ünnepére
Káptalantóti Község Önkormányzata attól tartva, hogy a népi jóslás beválik, miszerint:
„ Aki Márton napján újbort nem iszik, egész évben szomjazik.”
„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.”
Ezért 2016. november 11-én (péntek ) 17,00 órai kezdettel megrendezi a
Márton napi újbor ünnepét!
A helyi borosgazdák bemutathatják új boraikat!
Akik nemcsak a szomjazástól, hanem az éhezéstől is „félnek” bejelentkezéskor megvehetik a
„libator” jegyeket 1.500,- Ft-os áron, hogy részesei lehessenek az
újbor kóstolásnak és a „szerény” libavacsorának!
Rendezvény helyszíne: Kultúrotthon nagyterme
Bejelentkezés az Önkormányzatnál: 2016. november 05-ig !
Teremtsünk újra hagyományt a Márton napi vigadalomnak!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Képviselőtestület
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újjá. A tornya 1803-ban villámcsapás miatt
ledőlt. A ma is látható oltárképét Johann
Nepomuk Kugler festette 1828-ban. Márton
római katonai öltözetben állva, elvágott vörös
köpenyét a földön ülő koldusnak nyújtja. A
kép a győri káptalan egyik kanonokjának
adományaként került a templomba, mely
örökké őrizni fogja az 1700 évvel ezelőtt
született Szent Márton emlékét.
A vulkáni tanúhegyek, szőlőskertek, erdők és
legelők
övezte
kisfalunk
temploma
nagyszerűen illeszkedik a festői tájba.
__________________________________

Szent Márton temploma
A legenda szerint Európa egyik legnépszerűbb
szentje 316-ban született a pannóniai
Saváriában, a mai Szombathelyen. Tizenöt
évesen katonának állt és a római császár
katonájaként szolgáló Márton egy különösen
hideg téli estén francia honban lovagolva
megosztotta köpönyegét egy nélkülöző
koldussal. Aznap éjszaka álmában megjelent
Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve nem
a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Felvette
a keresztséget, elhagyta a hadsereget, és
hagyomány szerint Saváriába hazatérve,
édesanyját megkeresztelte. Jóságáról még
életében legendák keringtek. A legelterjedtebb
monda
szerint
Mártont
szerénysége
méltatlannak tartotta a püspöki címre, ezért
elbújt egy libaólban. A libák azonban hangos
gágogásukkal elárulták, így megtalálták és
Tour városában 371-ben a tours-i keresztény
közösség
püspökké
választotta.
Emberszeretete, jósága és kiváló szónoki
képességei igen népszerűvé tették Márton
püspököt. Nyolcvan évesen halt meg, a tour-i
sírja zarándok hellyé vált, a frank királyok és
Galliai védőszentként tisztelték. Szent Márton
a kereszténység egyik legnépszerűbb szentje,
Európában és az egész világon települések
százai viselik a nevét és több ezer templomnak
Ő a patrónusa.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a
község lakóit az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
60. évfordulója alkalmából
a 2016. október 23-i,
11 órakor kezdıdı
szentmise keretében
megrendezésre kerülı
ünnepi megemlékezésre.

Az 1272-ben már oklevelek említik Szent
Márton tiszteletére szentelt tóti templomot.
Tótit a török többször felégette, de a község a
XVII. században újratelepült. A falu közepén
álló, romossá vált középkori templomot
1765—73 között barokk stílusban építették
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Véradók napja
November 27 a Véradók Napja, különleges ünnep.
Az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti
szeretet ünnepe. Ha felebaráti szeretetről beszélünk,
akkor Önökről, véradókról kell beszélnünk.
A
vér
a
véremből,
mondjuk
szeretteinkről,gyermekeinkről, és Önök nemcsak
elvont, hanem fizikai értelemben is önmaguk egy
részét, vérüket áldozzák fel
embertársaikért.
Könnyebb adni barátnak, rokonnak, könnyű segíteni
annak, akit szeretünk. Önök az embert szeretik,
ismeretlen embertársaikat. Ez az igazi humánum.
Önzetlenül, köszönetet nem várva - nem ismerve kik
Ők
- vérükkel segítenek embereknek életben
maradni.
A véradók erkölcsi győztesei egy olyan világban,
amikor sokak szemében a győzelem, siker, pénz
vagy hatalom helyeződik előtérbe.
Önök, tisztelt hölgyeim és uraim és minden véradó,
példái az összetartásnak és a segítőkészségnek,
egymás tiszteletének és elfogadásának. Hálás
köszönet az áldozatért, amit embertársaik érdekében
hoztak.
Köszönet mindannyiunk nevében.
Csom Károlyné

Fehérköpenyes orvosok jönnek,
Műszer csendül, pulzus kihagy…….
Járok és mondom, sírva kiáltom:
„ embertársam, életet adj !
Kapuja nyílt a szív nedűjének,
jaj, már cseppenként elpereg…..
járok és mondom, sírva kiáltom:
„ ember, hozd hát a véredet !
Áradjon széles, lüktető folyóvá
az érben duzzadó patak!
Járok és mondom, bízva kiáltom:
„ ki vért ad, az életet ad! „
Napsugarat és termékeny erőt,
szellőt, mely zúg a kerten át,
fényt búcsúzó,megtört szemekbe,
a bőr pirosló bársonyát.
Járok a kórház szűk folyosóján.
Már csend van , tiszta nyugalom…
de járok s mondom, szívből kiáltom:
„ kezetekben a hatalom !
Vagytok a béke szent katonái,
halállal küzdő hadsereg.
Áldás, dicséret s hála tinéktek,
hisz vért adtatok, s é l e t e t ! ”

Bujdosó Ágnes: Véradóknak
(részlet )
Tegnap még csupa napfény és derűma viharverte pusztaság.
Tegnap ragyogó, lombos kikeletma villámsújtott, csonka ég.
Tegnap boldog, élettől duzzadóma fénytelen szem, néma száj.
Tegnap anyám volt,társam,vagy fiam –
ma köztünk lebeg a halál.
…Órákká nőnek a rémült percek
s nincs, ki hangom hallaná.
Pedig mondom az iszonytól dermedt
lázas-cserepes ajkam ég:
„tegnap enyém volt, szeretet, játszott…………..
Megállj, Halál ! Ne még! Ne még!”

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283.
Káptalantóti, Petőfi u. 48.
Felelős kiadó: Csom Károlyné polgármester
A Polgármesteri Hivatalban várjuk
észrevételeiket, írjanak bátran a falu életét
bemutató eseményekről.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzők álláspontját tükrözik,
amely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével.

Járok és mondom, sírva kiáltom:
„ hát nincs segítség, emberek?!
Kapuja nyílt a drága életnek,
jaj, már cseppenként elpereg!
Tíz lépés fel és tíz lépés vissza
- mint cellájában árva rab –
járok és mondom, sírva kiáltom:
„hát nincs, ki segítséget ad ?!”
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