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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 14-én, 18.00 órakor megtartott soron következő
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Káptalantóti Művelődési Ház
(8283 Káptalantóti, Petőfi u. 51.)

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: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalását, valamint 9. napirendi pontként a DRV meghatalmazását tárgyalni a 15 éves
gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1. Káptalantóti
megalkotása

Község

Önkormányzata

2017.

évi

költségvetési

rendeletének
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2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének A hivatali helyiségen
kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
3. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása
4. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. 2017. évi közbeszerzési terv meghatározása
6. Beszámoló a vagyonnyilatkozatok leadásáról
7. Ravatalozó építési, felújítási munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztása
8. Ravatalozó kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére árajánlat kiválasztása
9. DRV meghatalmazása a 15 éves gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésére
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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról szóló
tájékoztatót.
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 2017.
megalkotása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

évi

költségvetési

rendeletének

Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Az előző testületi
üléseken már tárgyaltak a 2017. évi tervekről, amelyek most beépítésre kerültek a
költségvetésbe. Az idén több állami támogatást kap az önkormányzat. A támogatás
elosztásakor figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is.
A bevételek között szerepel a vis maior támogatás is, amelyet a bácsi útra nyertek. Az
ügyintézés folyamatban van, az önerő rendelkezésre áll. A költségvetés bevételi oldala
összesen 56.191.942,- forint.
A kiadások részletezésénél az első oldalon szereplő megbízási díj a honlap karbantartására
vonatkozik. A személyi juttatások megemelkedtek, mert rendezni kellett a dolgozók bérét.
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Utólag be kell még tervezni a költségvetésbe az internet szolgáltatás díját, 6.820,- forint/hó
összeggel. Eddig ingyenes volt, de a gyorsabb internet miatt szolgáltatót váltottak. A Közös
Hivatal működéséhez, ahogy az előző ülésen megszavazták, 2.856 ezer forinttal járul hozzá az
önkormányzat. A Tapolca Környéki Társulásnak fizetendő összeg nagyon megemelkedett a
tavalyihoz képest. Csütörtökön tartanak még ülést, a polgármestereknek voltak javaslatai a
költségek csökkentésére. Ígéretet kaptak arra, hogy a pénzügyi bizottsági ülésre már a
módosított javaslatot terjesztik elő.
A civil szervezetek támogatásain nem változtattak. Az egyéb szervezetek támogatásában
szereplő összegből lehet finanszírozni az évközi kérelmeket.
A rendezési tervet felül kell vizsgálni, ennek költségeire 500 ezer forintot terveztek.
A régi hivatal felújítására 6 millió forintot irányoztak elő, sajnos a pályázatra még nem
érkezett válasz.
A köztemetők karbantartására tervezett összeg hasonló az előző évihez. Beruházások között
terveztek egy konténer vásárlást, hogy ne kelljen a szemetet elégetni, hanem el lehessen
szállíttatni. Felújítások között tervezték a ravatalozó felújítását, amelyre megkapta az
önkormányzat a 6,5 millió forint támogatást. Ma még tárgyalni fognak róla.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra is terveztek 3 főt. Egyelőre még a foglalkoztatási
osztályon nem tudták megmondani, hogy mikor indul a program.
A ravatalozó felújításán kívül más beruházást nem terveztek.
A közutak, hidak előirányzaton szállítási szolgáltatást terveztek arra, ha murvát kell szállítani
a külterületi utak javítására. A felújításoknál került betervezésre a vis maior támogatás.
A közvilágítás összege hasonló a tavalyihoz, a kapott állami támogatásból finanszírozni lehet.
A város-és községgazdálkodás előirányzaton kimaradt a hivatalsegéd jutalmának tervezése, ez
utólag betervezésre kerül. Törvényi változások miatt minden dolgozónak fel kellett emelni a
munkabérét.
Az egyéb beruházásoknál tervezték a faluközpontba kamerák beszerzését, felszerelését.
A háziorvosi ügyeleti ellátásra 547.500,- forintot terveztek.
A sportlétesítmény működtetésének dologi kiadásai hasonló összegben lettek betervezve, mint
tavaly.
A könyvtári szolgáltatásnál szerepel a könyvtáros bére, az ő bérét is emelni kellett a törvényi
előírásoknak megfelelően.
A közművelődési előirányzaton szerepel a kultúrház gázenergia költsége is, 400 ezer forintot
terveztek. Most télen, ebben a fagyos időben volt egypár rendezvény, 2016. december 28-tól
2017. január 27-ig 146 ezer forint volt a gázszámla. Ezen az előirányzaton a beruházások
közé tolókapu készítését tervezték. Zárttá kell tenni az udvart, hogy illetéktelen személyek ne
használhassák.
Az óvoda költségvetését a társulási ülésen elfogadták, egy gyermek költsége 258 ezer forint.
Elhangzott az ülésen, hogy a megemelkedett személyi juttatások miatt emelkedtek a
költségek.
A falugondnoki szolgálatra 2,5 millió forint állami támogatást kap az önkormányzat, ehhez
még hozzá kel tenni, mert az összköltség 4 millió forint.
Az egyéb szociális pénzbeli támogatások között tervezték az iskolakezdési támogatást,
temetési, születési támogatást, BURSA ösztöndíjat, átmeneti segélyt, Arany János Alapítvány
támogatását.
A lakásfenntartási támogatások között tervezték a szemétszállítási díj támogatási összeget. A
szociális rendelet módosítása miatt terveztek 700 ezer forint összeget a lakásfenntartási
támogatásra. Majd a 3. napirendi pontban tárgyalják a rendelet módosítását.
Véleménye szerint a tervezett költségvetés reális, nem tervezték felül, így végrehajtható.
Takarékos gazdálkodással tartalékot tudtak képezni, amiből pályázatok esetében biztosítani
tudják az önrészt.
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Véleménye szerint jól elkészítették a költségvetést. Szeretné
elmondani, hogy a TESCO támogatja a civil szervezeteket. Rendezvényekhez nyújtanak
természetbeni támogatást.
Csom Károlyné polgármester: A képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig meg kell állapítani.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
11/2017.(II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a
2017 évet követő három évre nincs.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
költségvetési rendelet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
2/2017. (II.20.) rendelet Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének A hivatali helyiségen
kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Törvényi változás miatt a rendelet bevezető részében
szerepeltetett rendelkezések már nem hatályosak. A törvény nem biztosít lehetőséget a
bevezető rész módosítására, ezért új rendeletet kell alkotni. Az új rendelet nagyrészt
megegyezik a jelenlegi rendelettel. A külső helyszínen történt házasságkötés esetén nem
javasolja díj megállapítását. Úgyis kevés esküvő van, biztosítsák ingyen a lehetőséget.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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Tóth Tímea képviselő: Egyetért a javaslattal.
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
rendelettervezet elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
3/2017.(II.15.) rendelet A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a 2015. évi szociális rendelet módosítását. A
jelenleg érvényben lévő rendeletben nagyon alacsony az egy főre jutó jövedelem
meghatározása a támogatások igénybevételéhez. Úgy gondolja, hogy a rászorulókat támogatni
kell. Az önkormányzat a szociális feladatok ellátására állami támogatásban részesül. Javasolja
az ápolási támogatás helyett a lakásfenntartási támogatás bevezetését. Új támogatás lenne a
fűtési támogatás is, amelyet számla bemutatása ellenében fizetnének. A gyógyszerköltség
támogatása is hasonlóan, számla benyújtása alapján lenne fizethető. A rendelettervezet
részletesen taglalja a különböző támogatási formákhoz az egy főre jutó jövedelem határát,
annak indokolását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Jónak tartja a rendelettervezetet, mert teljesen leszabályozza,
hogy milyen feltételekkel adható támogatás. A tűzifa támogatásnál nem volt ennyire
egyértelmű a szabályozás.
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 a szociális
rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
4/2017.(II.20.) rendelet A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az előző testületi ülésen már javasolta, hogy 15 ezer
forint/hó összegre emeljék a képviselők tiszteletdíját 2017. január 1-től. Ehhez szükség van a
jelenleg érvényben lévő rendelet módosítására.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Megköszöni a javasolt tiszteletdíj emelést.
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
5/2017.(II. 15.) rendelet A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. 2017. évi közbeszerzési terv meghatározása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Nem javasolja közbeszerzési terv készítését. Ha év közben
mégis szükség lesz rá, akkor készítenek.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
közbeszerzési terv elkészítéséről szóló határozati javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
12/2017.(II.14.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.
§ (1) bekezdésére hivatkozva 2017. évre összesített
közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény merülne
fel, úgy a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor
elkészíti.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
polgármester
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6. Beszámoló a vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Németh Imréné Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Felkéri Németh Imrénét, az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Németh Imréné Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő időben eleget tett.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
13/2017.(II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának
határidőben történő leadásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke

7. Ravatalozó építési, felújítási munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A ravatalozó felújítási munkáinak elvégzésére 3 db árajánlat
érkezett. Már korábban is kértek árajánlatokat, még a kiviteli tervek készítésekor. Most újból
bekérték az ajánlatokat, melyek megegyeznek az előzővel.
Javasolja Nyírő – Bognár Károly építési vállalkozó árajánlatának elfogadását 6.200.864,forint összegről. Az árajánlat részletesen tartalmazza az anyag és munkadíj költségeket.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Az lenne jó, ha a 6,5 millió forint összegbe a műszaki ellenőr díja is
beleférne.
Csom Károlyné polgármester: A pályázatban meghatározták, hogy az összköltség hány
százaléka lehet a műszaki ellenőri díj. Ha lehetséges, akkor beleteszik a költségek közé. Ami
megmarad a 6,5 millió forint támogatásból, azt temetői út felújítására kell fordítani.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
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Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel Nyírő- Bognár
Károly építési vállalkozó árajánlatának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
14/2017.(II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő ravatalozó építési, felújítási
kivitelezési munkálataival Nyírő-Bognár Károly (8319
Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.) építési vállalkozót
bízza meg, a határozat mellékletét képező árajánlat
szerinti 6.200.864,- Ft, azaz Hatmillió-kettőszázezernyolcszázhatvannégy forint összköltséggel.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8. Ravatalozó kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére árajánlat kiválasztása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A ravatalozó felújítás műszaki ellenőri feladatainak
ellátására 2 db árajánlat érkezett. Javasolja az IPM projekt Kft árajánlatának elfogadását 190
ezer forint összegről.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Egyetért a javaslattal.
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 IPM
Projekt Kft árajánlatának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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15/2017.(II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő ravatalozó kivitelezési munkáinak
műszaki ellenőrzésére az IPM Projekt Kft-t (8300
Tapolca, Deák F. u. 7. 1/1.) bízza meg, a határozat
mellékletét képező árajánlat szerinti 190.000,- Ft, azaz
Egyszáz-kilencvenezer forint összköltséggel.
2.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
3.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

9. DRV meghatalmazása a 15 éves gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat
meghatalmazza a DRV-t a 15 éves gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kötelezettségek
teljesítésére. A tervben szerepeltetni kell, hogy milyen fejlesztést szeretne az önkormányzat.
Egy szennyvízszivattyú vásárlása feltétlenül szükséges. Minden évben fizet a DRV az
önkormányzatnak használati díjat, amelyből ezeket a kiadásokat lehet finanszírozni. Az egyik
szivattyú ismét meghibásodott, jelenleg szerelőnél van. Javasolja egy darab tartalék szivattyú
beszerzésének tervezését.
Lutár Mária jegyző: Javasolja külön határozatban rögzíteni a szivattyú beszerzését.
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 a DRV
meghatalmazásáról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
16/2017.(II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a 22-05634-1-001-01-12 MEKH kóddal
rendelkező DRV_S_225 Káptalantóti szennyvízelvezető
mű Ellátásért Felelőse - a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint 10

felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az 1. pontba foglalt
meghatalmazás aláírására.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Csom Károlyné polgármester: Szavazásra teszi a tartalék szennyvízszivattyú beszerzésének
tervezését.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
17/2017.(II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 22-05634-1-001-01-12 MEKH kóddal rendelkező
DRV_S_225 számú Káptalantóti Község víziközmű
rendszerére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv részét
képező beruházási tervben 2018. évre 1 db
szennyvízszivattyú beszerzését irányozza elő 2.200.000
Ft értékben.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Túl vannak két sikeres rendezvényen és egy lakossági
fórumon. Kéri a testületi tagoktól, hogy a nyilvános ülésen tárgyalt témákat, amiről még nem
született határozat, ne eldöntött tényként közöljék a lakossággal. Ha ezt a szabályt betartják,
akkor elkerülhetők a félreértések.
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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 19.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

12

