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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 23-án, 16.00 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
Tóth Tímea

Igazoltan távol maradt:

-

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
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.
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: Kéri a képviselő-testületet, hogy egy perces néma felállással
adózzanak a veronai magyar buszbaleset áldozatainak emlékére.
(Képviselő-testület egy perces néma felállással emlékezik a buszbaleset áldozataira.)
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalását, valamint 4. napirendi pontként a DRV adósságkezelési, adatszolgáltatási
együttműködési megállapodásának tárgyalását.
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. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
2. Polgármester illetményének megállapítása
3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás beszámolója 2016. évi tevékenységéről
4. DRV adósságkezelési, adatszolgáltatási együttműködési megállapodás megtárgyalása
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Törvényi változás miatt módosítani kell a 11/2015. (VI.30.)
számú önkormányzati rendeletet, mely a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szól. A
településen bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A zöldhulladék
összegyűjtése és elszállítása évente 10 alkalommal, előre meghirdetett időpontban történik.
A rendelettervezet több módosítást is tartalmaz, azokat most nem részletezi, mindenki
áttanulmányozhatta az előterjesztést. A rendeletmódosításnak megfelelően elkészült az
egységes szerkezetbe foglalt rendelettervezet is.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és
használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
1/2017. (I. 31.) rendelet

A
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról
és használatáról szóló 11/2015. (VI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Karácsony József alpolgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Bejelenti, hogy érintettség okán nem kíván részt venni a
döntéshozatalban.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
1/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. 49. § (1) bekezdésére
hivatkozással Csom Károlyné polgármestert a
polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról szóló döntéshozatalból kizárja.

( A polgármester átadja az ülés vezetését Karácsony József alpolgármesternek.)
Karácsony József alpolgármester: Nagyon jó dolognak tartja, hogy a törvény lehetőséget
biztosít arra, hogy az 500 lélekszám alatti települések társadalmi megbízatású
polgármestereinek tiszteletdíját rendezhessék. A korábbi és a megemelt tiszteletdíj
különbözetét az állam a központi költségvetésből biztosítja. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
2/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése
értelmében Csom Károlyné polgármester tiszteletdíját
2017. január 1. napjától havi 149.600 Ft, azaz
Száznegyvenkilencezer-hatszáz forintban állapítja meg.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése
értelmében Csom Károlyné polgármester költségtérítését
2017. január 1 napjától havonta 22.430 Ft, azaz
Huszonkettőezer-négyszázharminc forintban állapítja
meg.
Megbízza az alpolgármestert, hogy intézkedjen a
polgármester havi járandóságának rendszeres kifizetése
érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Karácsony József alpolgármester
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(Karácsony József alpolgármester átadja az ülés vezetését Csom Károlyné polgármesternek.)
Csom Károlyné polgármester: Javasolja az alpolgármester tiszteletdíjának emelését.
Karácsony József alpolgármester: Bejelenti, hogy érintettség okán nem kíván részt venni a
döntéshozatalban.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
3/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 49. § (1) bekezdésére hivatkozással
Karácsony József alpolgármestert az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
szóló döntéshozatalból kizárja.

Csom Károlyné polgármester: Jelenleg az alpolgármester tiszteletdíja 52.400 forint,
költségtérítése 7.860 forint. Javasolja a tiszteletdíj emelését 60.000 forintra, a költségtérítést
pedig 9.000 forintra. A korábbi és a megemelt tiszteletdíj közötti különbözetet az
önkormányzat költségvetéséből kell kigazdálkodni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Egyetért a javaslattal.
Németh Imréné képviselő: Úgy gondolja, a jelenlegi tiszteletdíj összegéhez képest nem
olyan nagy az emelés, ezt az önkormányzat költségvetéséből ki lehet gazdálkodni.
Csom Károlyné polgármester: 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 elhangzott
javaslatnak megfelelően az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. §-a értelmében Karácsony
József alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1.
napjától havi 60.000 Ft, azaz Hatvanezer forintban
állapítja meg.
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Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az
alpolgármester havi járandóságának rendszeres kifizetése
érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csom Károlyné polgármester
Csom Károlyné polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatnak megfelelően az
alpolgármester költségtérítésének megállapítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
5/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. §-a értelmében Karácsony
József alpolgármester költségtérítését 2017. január 1.
napjától havi 9.000 Ft, azaz Kilencezer forintban állapítja
meg.
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az
alpolgármester havi járandóságának rendszeres kifizetése
érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csom Károlyné polgármester

Csom Károlyné polgármester: Kéri Jegyző asszonyt, hogy a következő testületi ülésre
készítse elő a képviselők tiszteletdíját szabályozó rendelet módosítását. Javasolja, hogy 12 ezer
forintról 15 ezer forintra emeljék a képviselők tiszteletdíját.
3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás beszámolója 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Mindenki kézhez kapta, áttanulmányozhatta a társulás
tevékenységéről szóló beszámolót. Minden évben megküldik az érintett önkormányzatoknak.
Az önkormányzat határozat kivonat megküldésével értesíti a társulást a beszámoló tudomásul
vételéről.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
beszámolójának tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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6/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás
Elnökét a határozat kivonat megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csom Károlyné polgármester

4. DRV adósságkezelési, adatszolgáltatási együttműködési megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A DRV levélben megkereste az önkormányzatot, melyben a
jelentős nagyságrendű tartozások kezelésére, a fizetési hajlandóság előmozdítására tesz
javaslatot. Egy együttműködési megállapodás keretében rendszeresen tájékoztatná az
önkormányzatot a településen nyilvántartott, víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó
tartozásokról. Az információ birtokában az önkormányzatnak lehetősége lenne segíteni
ezeknek a családoknak.
Ehhez kapcsolódóan a szociális rendeletet is módosítani kell. Ez a megállapodás nem azt
jelenti, hogy az önkormányzatnak ki kell fizetni a lakosság összes tartozását. Lehetőséget
biztosít arra, hogy a legrászorultabb családokon segítsen az önkormányzat.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
7/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó felhalmozott
vízdíj tartozások rendezése érdekében a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-vel (Siófok, Tanácsház utca 7.) a
jegyzőkönyv mellékletét képező adatszolgáltatási
megállapodást köti.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: polgármester
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Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, levélben megkereste Rig Lajos
országgyűlési képviselő úr, amelyben kéri, hogy 2017-ben is jelezze az önkormányzat
fejlesztési céljait, terveit, elsősorban útjavításra, csatornázásra, önkormányzati épületek
felújítására, közlekedés javítására vonatkozóan. Az információk birtokában költségvetési
módosító javaslatot fog benyújtani az Országgyűlésnek.
A községben nagyon fontos lenne a közlekedésbiztonsági felmérés, erre a közútkezelő fel is
hívta az önkormányzat figyelmét. Felül kell vizsgálni a belterületi önkormányzati utak
biztonságát közlekedési szempontból, a kihelyezett táblák állapotát. Ezt szakember
segítségével el kell végezni a tavasz folyamán. Sok táblát ki kell cserélni.
Javasolja képviselő úrnak továbbítani ezt az igényt, valamint az útjavítási munkálatokat is.
Kérdezi a képviselőket, hogy kinek van még javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Jó lenne játszóteret kialakítani. Állandóan kérdezik a kisgyermekes
szülők, hogy mikor lesz játszótér a faluban.
Csom Károlyné polgármester: A játszótér létesítésének nagyon szigorú feltételei vannak. A
játékoknak EU szabványosnak kell lenni, minden nap ellenőrizni kell, hogy a játékok
megfelelő műszaki állapotban vannak-e és ezt dokumentálni kell.
Karácsony József alpolgármester: A játszótér létesítés már nagyon régi téma. Úgy látja,
hogy a szomszéd községekben sincsenek kihasználva ezek a játékok.
Csom Károlyné polgármester: Kiírásra került az a pályázat, amelynek keretében a
Káptalantóti – Diszel összekötőút felújítására lehetne pályázni. Már tárgyaltak pályázatíróval,
tervezővel. A pályázat sajnos csak 75 %-os támogatottságú, 25 % önrészt igényel. Készültek
számítások, elkészült a tervezői ajánlat, amelynek összege 1.667.510,- forint. A becsült
költségvetés szerint az út felújítás költsége 33 millió forint, a műszaki ellenőr díja 1.600 ezer
forint, a pályázati anyag összeállítása 530 ezer forint. Így a 25 %-os önrész 9.166 ezer forint.
Úgy gondolja, hogy egy 40 milliós költségvetéssel gazdálkodó önkormányzat ezt pénzügyileg
nem tudja megvalósítani. Úgy gondolja, ha lesz egy 100 %-os támogatottságú pályázat, akkor
meg lehet próbálni.
Kéri a képviselők véleményét, javaslatait.
Karácsony József alpolgármester: Még mindig jobb, ha minden évben fél millió forintot
költenek az út javítására, mint egyszerre 10 millió forintot kifizetni. Inkább költsék el ezt az
összeget a régi hivatal felújítására.
Csom Károlyné polgármester: 10 millió forintból 15 évig tudják javítani az utat. Tavaly is
hozzájárult a hegyközség is, ha kérik, ezután is adnak támogatást.
Németh Imréné képviselő: Lehet, hogy idővel lesz majd más lehetőség is.
Csom Károlyné polgármester: A pályázatírók már érdeklődtek a döntésről. A képviselőtestületnek nincs kötelezettsége, mert egyelőre semmilyen szerződést nem írtak alá. Majd
közli velük, hogy úgy döntött a testület, jelenleg nem kíván pályázni az út felújítására.
Elmondja továbbá, levélben megkereste az önkormányzatot a Vulkánok Völgye Egyesület,
amelyben anyagi támogatást kérnek. Úgy gondolja, hogy egy ilyen kis önkormányzat nem tud
támogatást biztosítani. Született egy egyesületi határozat, amelyben a lakosságarányosan
számított éves tagdíjat megemelték. Káptalantóti esetében 30 ezer forintról 48.100,- forintra
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emelkedett ez az összeg. Ezt javasolja kifizetni. Kéri a képviselőket határozatban döntsenek a
kifizetésről.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
8/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vulkánok Völgye Egyesület (8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.)
részére éves tagdíjat fizet, melynek összege 48.100,- Ft,
azaz Negyvennyolcezer-egyszáz forint.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzösszeg átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Csom Károlyné polgármester

Csom Károlyné polgármester: A képviselő-testület meghatározta a közterület-használati
díjakat. Beszéltek arról, hogy a piacnál lévő önkormányzati területen – ahol jelenleg autók
parkolnak – alkalmi árusítóhelyeket alakítana ki az önkormányzat 500,- forint/m2/nap
közterület-használati díj ellenében. Egy információs táblát kellene kihelyezni, amin
tájékoztatják az árusokat, hogy milyen szabályok szerint lehet igénybe venni a területet
alkalmi árusításra.
Kéri jegyző asszonyt, hogy az információs szöveget fogalmazza meg, amely jogilag is
alátámasztja, hogy az önkormányzat kiadhatja a területet árusításra.
Természetesen csak őstermelők és kézművesek árusíthatnának. Az árusítóhelyen semmilyen
építményt, tárgyat nem lehet otthagyni, az árusítás befejezésekor mindent össze kell pakolni.
Elmondja továbbá a Balaton Felvidék Neked kiadvány ez évben is megjelenik, ehhez kérik az
önkormányzat támogatását. 100 db kiadványért, amelyben Káptalantóti is szerepel, 50 ezer
forint +ÁFA összeget kérnek. Tavaly 30 ezer forint támogatást kértek. A 2016-os kiadványból
is van még itt a hivatalban.
Tóth Tímea képviselő: Támogassák a kiadványt a helyi vállalkozók, akiket megjelentetnek a
könyvben.
Csom Károlyné polgármester: Ők az önkormányzattól függetlenül, külön támogatják a
kiadvány megjelentetését.
Tóth Tímea képviselő: Nem javasolja a támogatást, az önkormányzatnak nincsenek olyan
programjai, amit ebben a kiadványban meg kellene jelentetni.
Csom Károlyné polgármester: A honlapon is minden információ megtalálható.
Németh Imréné képviselő: Nem javasolja a támogatást. A tavalyi kiadványban is nagyon
kevés információ van Káptalantótiról.
Csom Károlyné polgármester: Kéri, hogy döntsenek az elhangzott javaslatokról. Aki nem
támogatja a Balaton Felvidék Neked című kiadvány megjelentetésének anyagi támogatását,
kézfeltartással jelezze.
9

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
9/2017. (I. 23.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balaton Felvidék Neked elnevezésű kiadvány
megjelentetéséhez anyagi hozzájárulást nem nyújt.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Csom Károlyné polgármester

Csom Károlyné polgármester: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
Polgárdy Imre azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy testvérmegyénk, Kovászna
megye Kommandó települését a lehetőségekhez mérten támogassa az önkormányzat, mivel
leégett a település iskolája.
Tóth Tímea képviselő: Nem támogatja a kérelmet.
Németh Imréné képviselő: Ha már támogatnak, akkor javasolja inkább azokat az iskolákat
támogatni, ahol a káptalantóti gyerekek tanulnak.
Csom Károlyné polgármester: 10 ezer forint támogatás kifizetését javasolja. Kéri, hogy
döntsenek a javaslatról.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül nem hozott döntést a javasolt támogatásról.
Csom Károlyné polgármester: Van egy Színes Dunántúl kiadvány, melynek
megvásárlásával 3 db kuponfüzetet adnak. Ezeket a kuponokat különböző szolgáltatásoknál
lehet igénybe venni 2017. május 31-ig. A kiadvány támogatásból került megvásárlásra.
Javasolja, hogy a káptalantóti gyerekeket a rezi Dínó Parkba vigyék el kirándulni. Összesen
72 db belépőt adnak ezekért a kuponokért.
Tóth Tímea képviselő: Javasolja ezt a kirándulást összekapcsolni a gyermeknappal.
Tóthné Luczi Erzsébet: Nagyon jó ez a Dínó Park, mert minden korosztály számára élményt
nyújt.
Tóth Tímea képviselő: Már korábban érdeklődött a Dínó Park szolgáltatásairól. Lehet kérni
egyedi árakat, akár étkezni is lehet.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja május 27-ére szervezni a kirándulást. Felkéri Tóth
Tímea képviselőt, hogy egyeztessen ez ügyben.
Elmondja továbbá, a kistérségi társulás megküldte az előzetes költségvetési adatokat az
önkormányzati költségvetés elkészítéséhez. Káptalantóti részéről összesen 1.543.395,- forint
támogatást terveztek. Ez az összeg a családgondozást és az orvosi ügyeleti hozzájárulást
tartalmazza.
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Kéri jegyző asszonyt, hogy a szociális rendeletet vizsgálják felül. Módosításként szerepeltetni
kellene a kultúrház használatát temetések esetében. Sajnos az utóbbi időben többször volt rá
szükség. Valamint a civil szervezetek is évente egyszer ingyen vehessék igénybe a
kultúrházat. Felül kellene vizsgálni támogatások esetében az egy főre jutó jövedelem felső
határát is. Úgy kellene módosítani a rendeletet, hogy több támogatást tudjanak nyújtani a
lakosságnak.
A költségvetés készítésekor tervezni kell a vis maior önrészre, a belterületi és hegyi utak
karbantartására, a közlekedési táblák cseréjére, a régi hivatal felújításához szükséges önrészre.
A ravatalozó felújítására megkapta az önkormányzat a 6,5 millió forintot. Tavasszal neki lehet
állni az építkezésnek.
Javasolja tervezni a kultúrház eltolós kapuinak elkészítését is. Így zártabbá lehetne tenni az
udvart.
Javasolja, hogy legalább az egyik temetőbe vásároljanak egy szemétgyűjtő konténert. Ne
kelljen égetni a szemetet.
Korábban már pályáztak térfigyelő kamera vásárlására, de nem nyertek a pályázaton.
Javasolja, hogy a faluközpontban helyezzenek el 2 db kamerát. Itt megy át az összes
forgalom, a rendőrség munkáját is tudnák ezzel segíteni.
Tóth Tímea képviselő: Nagyon fontos, hogy jó felbontású kamerákat vásároljanak, hogy a
felvett anyag használható legyen.
Csom Károlyné polgármester: Több helyről is kérni fog árajánlatot.
Kéri a képviselőket, hogy gyűjtsék javaslataikat a költségvetés tervezéséhez.
Elmondja továbbá, hogy márciusban kiállítást szerveznek a galériában egy monostorapáti
művész alkotásaiból.
Tájékoztatja a testületet, hogy egy festőművész stációkat készít a templomba, ahol jelenleg
csak kis keresztek jelzik a keresztutat. Ennek költségét adományból fedezik. Előreláthatólag
virágvasárnap kerülne felavatásra.
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 17.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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