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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-én, 8.00 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Tóth Tímea

képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

Lutár Mária
dr. Takács Nóra

jegyző
aljegyző

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt, dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt.
Bejelenti, hogy Tóth Tímea képviselő igazoltan távol van.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Somodyné Balogh Évát javasolja.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalását úgy, hogy a közterület használatáról szóló rendelet módosítását tárgyalja először a
testület, majd a többi napirendet a meghívóban szereplő sorrendben.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat
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helyi szabályozásáról szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának előkészítése véleményezésre
3. Felkészülés a 2016/17-es téli időszakra
4. Tapolca Környéki Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára - véleményezés
6. Káptalantóti, Petőfi u. 73. ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése
7. Döntés, Káptalantóti, 0307 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
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: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat
helyi szabályozásáról szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Törvénymódosítás miatt szükséges módosítani a közterülethasználati rendeletet. A mellékletben meghatározott díjak közül törölni kell a film, rádió és
televízió felvétel készítéséért meghatározott közterület-használati díjat.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a közterülethasználat helyi szabályozásáról szóló rendeletet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
10/2016. (X.28.) rendelet

A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló
8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának előkészítése véleményezésre
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta, kéri a képviselők
véleményét.
Németh Imréné képviselő: Nem változott a körzetek meghatározása, eddig is így volt.
Csom Károlyné polgármester: A vélemények megérkezése után a képviselő-testület
elfogadhatja a rendelettervezetet.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezet véleményezését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
72/2016.(X.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
rendelettervezetet véleményezésre alkalmasnak tartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző
háziorvos, fogszakorvos, védőnő valamint Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad
tér 2.) részére. A vélemények megérkezését követően a
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő
ülésére terjessze elő.
Határidő: véleményezésre történő elküldés: folyamatos
Rendelet elfogadása: a véleményezés
megérkezését követő soron következő ülés
Felelős: polgármester

3. Felkészülés a 2016/17-es téli időszakra
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A hó-eltakarításra 2 db árajánlat érkezett, Hatos Tibor és
Takács Zsolt vállalkozóktól.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Karácsony József alpolgármester: Javasolja Hatos Tibor árajánlatának elfogadását. Tavaly
is meg voltak elégedve a munkájával és az ő óradíja alacsonyabb is.
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Németh Imréné képviselő: Az is előny, hogy helyben lakik.
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 Hatos
Tibor vállalkozó árajánlatának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
73/2016.(X.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Hatos Tibor 8283 Káptalantóti, Rózsadomb
u. 5. szám alatti vállalkozó téli hó-eltakarításra
vonatkozó ajánlatát 8.000,- Ft/óra+ÁFA, azaz
Nyolcezer forint/óra+ÁFA összegben fogadja el.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

4. Tapolca Környéki Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását módosítani kell, mert 2016. december 31-el Gyulakeszi kilép a társulásból.
Minden érintett önkormányzatnak testületi határozatot kell erről hozni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Társulási
Megállapodás módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
74/2016.(X.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Gyulakeszi Községnek a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulásból 2016. december 31.
napjával történő kilépését tudomásul veszi. A
kilépéssel kapcsolatban a Társulási Megállapodás és
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annak 1. melléklete módosítására vonatkozó javaslatot
a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testületi
határozatot küldje meg a Társulás elnökének.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert,
hogy a módosított Társulási Megállapodást az
önkormányzat képviseletében írja alá.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2016. november 20.

5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára - véleményezés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal a felvételi körzetek
megállapításához minden év november 30-ig beszerzi az illetékességi területén található
települési önkormányzatok véleményét. Már a tavalyi évben is két iskolát jelöltek meg, a
badacsonytomaji és a nemesgulácsi általános iskolát.
Javasolja az idén is e szerint a felvételi körzethatár meghatározásával egyetérteni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Veszprém
Megyei Kormányhivatal által közzétett, kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárának meghatározásával való egyetértést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
75/2016.(X.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal
által meghatározott és közzétett, a Tapolcai Járásban
Káptalantóti településre vonatkozó, kötelező felvételt
biztosító általános iskola (Keresztury Dezső Általános
Iskola és Szakközépiskola 8284 Nemesgulács, József
Attila u. 72. és Tatay Sándor Általános Iskola 8258
Badacsonytomaj, Kert u. 8.) felvételi körzethatár
meghatározásával.
2. A településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma 2 fő, intézmény neve: Tatay Sándor
Általános Iskola 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.)
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3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a
Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
polgármester

6. Káptalantóti, Petőfi u. 73. ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Hóz Jánosné 2005-ben megvásárolta az önkormányzattól a
Petőfi u. 73. szám alatti épületet. Lejárt a törlesztés, szükséges a képviselő-testület határozata
ahhoz, hogy a Földhivatal törölhesse a jelzálogjogot.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a jelzálogjog
törléséhez való hozzájárulást.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
76/2016.(X.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Hóz Jánosné 8283 Káptalantóti, Petőfi. u. 73.
sz. alatti ingatlanjára bejegyzett jelzálogjog törlését
megtárgyalta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Hóz Jánosné sz.: Csuri Mária (szül: Tapolca,
1963.06.14., an: Merse Mária Éva) tulajdonát képező
8283 Káptalantóti,.Petőfi u. 73 számú, 1/2 hrsz-ú
ingatlanra fennálló, 2.500.000 Ft, azaz kettőmillióötszázezer forint és járulékai erejéig bejegyzett
vételárhátralék jelzálogjog törléséhez hozzájárul.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog
törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
4. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hóz
Jánosnét értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

7. Döntés, Káptalantóti, 0307 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Lévai Balázs kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 0307 hrsz-ú területet értékesítsék számára. Ő a szomszédos
területek tulajdonosa.
Sall Csaba elvégezte az értékbecslést, melynek összege 200 ezer forint. Az önkormányzat
ingatlan nyilvántartásában ez a terület 238.000,- forint értéken szerepel.
El kell dönteni, hogy melyik áron értékesítsék.
Javasolja a vagyon nyilvántartás szerinti áron értékesíteni a területet.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Kicsi a különbség a két ár között, e miatt biztosan nem mond le a
vevő a vételi szándékáról. Az önkormányzatnak pedig 38 ezer forint is számít.
dr. Takács Nóra aljegyző: Javasolja kiegészíteni a határozatot azzal, hogy a vevő viseli az
adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségeket.
Csom Károlyné polgármester: Egyetért a javaslattal, hogy a vevő fizesse az adásvételi
szerződés költségeit.
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
Káptalantóti külterület 0307 hrsz-ú terület értékesítését a vagyon nyilvántartás szerinti,
238.000,- forintos áron, azzal a kiegészítéssel, hogy a vevő fizesse az adásvételi szerződéssel
kapcsolatos költségeket.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
77/2016.(X.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Lévai Balázs (8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti
u. 81.) által benyújtott, a Káptalantóti, 0307. helyrajzi
számú ingatlan megvásárlására irányuló kérelmét
megtárgyalta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Káptalantóti 0307 helyrajzi számú ingatlant
238.000,- Ft, azaz Kettőszázharmincnyolcezer forint
összegért értékesíti Lévai Balázs (8257 Badacsonytomaj,
Csigáskuti u. 81.) részére.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Lévai
Balázst értesítse.
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4. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy a közmeghallgatás november 22-én legyen
17 órakor, előtte a testületi ülés 16 órakor.
Tájékoztatásul elmondja, megjelent a pályázat, amelyre a Diszel- Káptalantóti összekötőút
felújítására lehet pályázni. Ezzel kapcsolatban a második tájékoztató is elhangzott
Badacsonytomajon. Első lépésként árajánlatot kért a földmérési és tervezési munkákra. A
pályázatírók megtekintették a helyszínt is, véleményük szerint érdemes pályázni az aszfaltos
felújításra. Az árajánlat ismeretében dönthet a testület a pályázat benyújtásáról.
Levélben megkereste az SMVH Energetika Kft közvilágítási karbantartási árajánlatával.
Jelenleg az E-ON-nal van szerződése az önkormányzatnak, nem javasolja a változtatást.
November 15-én, Veszprémben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége konferenciát szervez.
A jelentkezési lapot elküldte, részt kíván venni a konferencián, ez az Önkormányzatnak nem
kerül pénzébe.
Szintén levélben kereste meg a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft., hogy
megjelent a pályázat a világörökségi és várományosi helyszínek fejlesztésére vonatkozóan.
Lehetősége van arra, hogy az önkormányzatokkal közösen, konzorciumban adják be a
pályázatot. Ezzel kapcsolatban a nyár folyamán, Balatonfüreden egy egyeztetésre is sor
került. Káptalantóti Önkormányzata ezzel kapcsolatban nem tett javaslatot, az egyeztetésen
sem vett részt.
Elmondja továbbá, a rendőrségi fórumon felvetődött, hogy az önkormányzatnak
forgalomszabályozási tervet kell készíteni. Kérdezi, hogy a többi településen van-e ilyen?
Lutár Mária jegyző: Szigligeten készült forgalomszabályozási terv.
Csom Károlyné polgármester: Kéri, hogy a szigligeti mintára, a helyi felmérés után
készítsék el a forgalomszabályozási tervet. Elmondja továbbá, hogy jelentkezett egy
monostorapáti illetékességű festőművésznő, hogy kiállítást szeretne rendezni Káptalantótiban.
Kérdezi a képviselőket, hogy idén vagy jövőre rendezzék-e a kiállítást?
Karácsony József alpolgármester: Év végéig még sok egyéb program is lesz.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Januárban talán többen megtekintenék.
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 9.00 órakor bezárja.
K. m. f.
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