KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 470/15/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 13-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről

Rendeletek: 12/2016. (XII. 14.)
Határozatok: 88,89

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 470/15/2016.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 13-án, 8.00 órakor megtartott rendkívüli
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

jegyző

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt. Tóth Tímea képviselő igazoltan távol maradt.
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.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
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2. Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti és Nemesgulács községek önkormányzatai
között védőnői szolgálatra vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötése
3. Káptalantóti 0307 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről hozott 77/2016. (X.27.)
határozat módosítása
1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A törvény előírja, hogy az önkormányzatoknak rendeletet
kell alkotni az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról. Ide tartozik a háziorvosi,
a fogorvosi, a védőnői és az iskola-egészségügyi alapellátási körzetek meghatározása.
Káptalantóti Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás útján látja el, melynek székhelye: Tapolca, Ady E. u. 1.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
12/2016. (XII. 14.) rendelet Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti és Nemesgulács községek önkormányzatai között
védőnői szolgálatra vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az önkormányzatok az egészségügyi alapellátási körzeteket
rendeletben határozzák meg. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az
érintett önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. A védőnői ellátásról
Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti és Nemesgulács közösen gondoskodik. Az
önkormányzatok eddig nem kötöttek feladat ellátási szerződést, erre vonatkozóan készült egy
szerződéstervezet.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a védőnői
szolgálatra vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötéséről szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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88/2016. (XII. 13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja a Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti és
Nemesgulács községek önkormányzatai között a védőnői
feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi feladat
ellátási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Csom Károlyné polgármester

3. Káptalantóti 0307 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről hozott 77/2016. (X.27.)
határozat módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Lévai Balázs írásban kérte az önkormányzattól, hogy a
Káptalantóti 0307 hrsz-ú önkormányzati területet szeretné megvásárolni. A képviselő-testület
77/2016. (X.27.) számú határozatában döntött az értékesítésről. Az adásvételi szerződés
viszont két névre szól, ½-ed, ½-ed arányban Lévai Balázs és Lévainé Janecskó Ildikó nevére.
Ezért szükséges a határozat módosítása.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 77/2016.
(X.27.) számú határozat módosítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
89/2016. (XII. 13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 77/2016. (X. 27.) számú határozatának 2.
pontját a következők szerint módosítja:
„2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Káptalantóti 0307 helyrajzi számú ingatlant
238.000 Ft, azaz Kettőszázharmincnyolcezer forint
összegért ½ - ½ arányban értékesíti Lévai Balázs (8257
Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 81.) és Lévainé
Janecskó Ildikó (2030 Érd, Ürmös u. 60.) részére.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a
vevőt terhelik.”
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a határozat kivonat megküldésével az
adásvételi szerződést készítő ügyvédet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Csom Károlyné polgármester
Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: A mindenki karácsonya ünnepség vasárnap lesz. Csütörtökön
délután 2 órakor díszítik a fát, kéri a képviselők segítségét.
Tájékoztatja a testületet, hogy a 6,5 millió forint összegű fejlesztési támogatás megérkezett az
önkormányzat számlájára. Tavasszal indulhat a ravatalozó felújítása.
A Diszel – Káptalantóti összekötőút pályázati ügyintézése folyamatban van. Megérkezett az
árajánlat az út tervezésére, de addig nem tudja elfogadni a testület, amíg a pályázatírók nem
készítik el a költségvetést. Utána tud dönteni a testület a pályázat benyújtásáról.
Tájékoztatásul elmondja, a szociális kereten van még egy kis tartalék pénz, amit december 31ig el kell költeni. A falugondnoki szolgálat működtetésére biztosított 2,5 millió forinton felüli
költségeket is a szociális keretből finanszírozzák. Javasolja a fennmaradó összegből eszközök
vásárlását.
A 2017. évi költségvetésbe javasolja betervezni térfigyelő rendszer kiépítését. A múlt
hétvégén az egyik karácsonyi világítás csatlakozóját valaki kitépte és elvitte. Már korábban
pályáztak térfigyelő kiépítésére, de sajnos nem nyert a pályázat.
A rendkívüli testületi ülés keretében több kérdés, bejelentés nem hangzott el, így a
polgármester több napirend, kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszöni a részvételt és
a képviselő-testület nyilvános ülését 8.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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