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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 194/3/2017.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 25-én, 17.00 órakor megtartott soron következő
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Káptalantóti Községháza hivatali helyisége
(8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.)

Jelen vannak:

Csom Károlyné
Karácsony József
Tóthné Luczi Erzsébet
Tóth Tímea

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Németh Imréné

képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

Lutár Mária
Novák László
Karácsony Imre

jegyző
LKE elnöke
falugondnok

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt, Novák Lászlót a Labdarúgó Klub Egyesület elnökét és Karácsony Imre
falugondnokot.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Németh Imréné képviselő igazoltan távol van. 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 annyi módosítással, hogy a 10. napirendi pontot vegyék le a napirendről, mivel az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása a költségvetésben betervezésre került, újabb
döntés nem szükséges.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
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NAPIREND:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról
Nyugdíjas Klub beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Labdarúgó Klub Egyesület beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Falugondnok beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Vis maior támogatással történő úthelyreállítás kivitelezőjéről döntés
Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Pályázat a 2017. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Pedagógusnapi ünnepség támogatásáról döntés
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Ez a napirendi pont az SZMSZ módosításáról szól. Újabb
szociális támogatási forma került bevezetésre, ezért szükséges a rendelet 1. számú
mellékletének módosítása, mely a polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazza. Ezek a
döntések azért kerültek a polgármester hatáskörébe, hogy ne kelljen minden egyes szociális
kérelem beérkezésekor – mivel rövid az elbírálási határidő - testületi ülést tartani.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az SZMSZ
módosításának elfogadását.
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
6/2017. (V.2.) rendelet

Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztésben sok feladatot felsorolt, amit el kell
végezni. Nem kívánja részletesen ismertetni, mert mindenki kézhez kapta az előterjesztést.
Kéri, hogy mindenki pozitívan álljon hozzá a feladatokhoz, próbáljanak segítséget is szerezni
a munkák elvégzéséhez. Jelenleg 2 fő hosszú távon foglalkoztatott közmunkás dolgozik az
önkormányzatnál, rövid távú foglalkoztatásra még egy főt kiközvetít az év során a
Foglalkoztatási Osztály. Több ellátásra szoruló munkanélküli nincs a községben. A
falugondnok rendszeresen besegít a fűnyírási munkákban. A gépek rendelkezésre állnak, az
eszközbeszerzésre, munkaruhára biztosított keretösszeget április 30-ig felhasználták.
Kevesebb dolga lenne az önkormányzatnak, ha a községben minden tulajdonos rendben
tartaná az ingatlana előtti közterületet, amit a törvény előír. Javasolja, hogy a Sabari
templomrom rendbetételéhez szervezzenek társadalmi munkát. Anyák napjára a temetőket is
rendbe kell tenni, sok feladat van. Az idén már elkészült a 308/11 hrsz-ú terület parkosítása is.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Kérdezi: A nyári foglalkoztatott férfi lesz vagy nő?
Csom Károlyné polgármester: Nő lesz a közfoglalkoztatott, nincs több férfi munkaerő, akit
kiközvetíthetnének. Egyrészt szerencsés dolog, mert ez azt jelenti, hogy kevés a
munkanélküli.
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
20/2017.(IV.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési
munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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3. Nyugdíjas Klub beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Nyugdíjas Klub elnöke jelezte, hogy nem tud részt venni a
testületi ülésen. Írásban, röviden beszámolt a klub előző évi tevékenységéről, a támogatás
felhasználásáról. Tavaly 30 ezer forint támogatást kaptak, ebből koszorúkat vásároltak
ünnepségekre, temetésekre, valamint összejövetelek költségét fedezték belőle. Nagyon
elfogytak a tagok, sokan meghaltak, utánpótlás nincs. Ünnepségeken, rendezvényeken aktívan
részt vesznek. Megköszöni a Nyugdíjas Klub tagjainak a 2016. évi munkájukat, kívánja, hogy
még sokáig tudjanak együtt lenni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Nyugdíjas
Klub beszámolójának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
21/2017.(IV.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Nyugdíjas Klub 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

4. Labdarúgó Klub Egyesület beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A beszámolót Novák László elkészítette, mindenki
áttanulmányozhatta. Örül neki, hogy az 1 %-ból is ennyi pénz befolyik. Éves szinten az
önkormányzat 650 ezer forinttal támogatja az egyesület működését, a környező
településekhez képest nagyobb mértékben.
Megkérdezi Novák Lászlótól, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni beszámolóját.
Novák László LKE elnöke: Nem tartja szükségesnek a kiegészítést, a kérdésekre szívesen
válaszol.
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 Labdarúgó
Klub Egyesület beszámolójának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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22/2017.(IV.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2016. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

5. Falugondnok beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A falugondnokunk azon kívül, hogy a rászorulóknak
segítséget nyújt, ügyeiket intézi, rendszeresen nyírja a füvet a sportpályán és a faluban is, ahol
el tud menni a fűnyíró traktorral. Köszöni a rendezvényeken nyújtott segítségét, nem jelent
neki problémát, ha esetleg hétvégén kell helytállni. Mindent meg lehet rugalmasan oldani
vele.
Megkérdezi Karácsony Imrétől, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni beszámolóját.
Karácsony Imre falugondnok: Sok változás nem történt az előző évihez képest azon kívül,
hogy a gondozónők személye többször is változott. Rendkívüli események nem történtek.
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 falugondnok
beszámolójának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
23/2017.(IV.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Falugondnok 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

6. Vis maior támogatással történő úthelyreállítás kivitelezőjéről döntés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A vis maior támogatással történő úthelyreállításra 3 db
árajánlat érkezett. Az önkormányzat 5.284 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban
részesült a bácsi út egy szakaszának és a kápolnai út helyreállítására. Az árajánlatokat
mindenki kézhez kapta. Javasolja a HORVÁTH - ÉP Kft. árajánlatának elfogadását
5. 634.736,- forint összegben.
Kéri a képviselők javaslatait, észrevételeit.
6

Tóth Tímea képviselő: Közelebbi vállalkozó nem volt, akitől árajánlatot lehetett volna kérni?
Csom Károlyné polgármester: Árajánlatot olyan cég adhat, akinek jogosultsága van az ilyen
utak javítására.
Karácsony József alpolgármester: A távolság nem befolyásolja az árakat. Egyszer
kivonulnak a gépekkel, aztán elvégzik a munkát.
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 HORVÁTHÉP Kft árajánlatának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
24/2017.(IV.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő utakban, vis maior
esemény kapcsán keletkezett károk helyreállítási
kivitelezési munkálataival a HORVÁTH-ÉP Közmű-,
Út- és Mélyépítő Kft-t bízza meg, a határozat
mellékletét képező árajánlat szerinti bruttó 5.634.736,forint,
azaz
Ötmillió-hatszázharmincnégyezerhétszázharminchat forint összköltséggel.
2.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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

7. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Tatay Sándor Általános Iskola kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, amelyben támogatást kér a 30. éves jubileumi rendezvényük
megtartásához. Minden képviselő kapott meghívót az ünnepségre.
Kéri a képviselők javaslatait. A legtöbb káptalantóti gyermek ebbe az iskolába jár.
Karácsony József alpolgármester: Minden évben támogatták az iskolát. Javasolja, hogy a
jubileumi rendezvényre 30 ezer forint támogatást nyújtsanak.
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Tóth Tímea képviselő: Javasolja a támogatást, a legtöbb gyermek ebbe az iskolába jár.
Inkább a saját gyerekeiket támogassák, ne az idegeneket.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a 30 ezer forintos támogatást.
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 30 ezer
forint összegű támogatásról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
25/2017.(IV.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tatay Sándor Általános Iskola 8258
Badacsonytomaj, Kert u. 8. támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2017. évi Tatay-napok 30 éves
jubileumi rendezvényét 30.000,- forinttal, azaz
Harmincezer forinttal támogatja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

8. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A családsegítő kolléga jelezte, hogy nem tud részt venni a
testületi ülésen. A beszámolót megküldték, amely részletesen tartalmazza az elvégzett
feladatokat, statisztikai adatokat. Úgy gondolja, hogy az itt dolgozó kolléga lelkiismeretesen
végzi a munkáját, ha probléma van, azonnal teszi a dolgát. Sajnos van egy-két család a
faluban, akikre különösen oda kell figyelni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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26/2017.(IV.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2016. évi átfogó értékelést elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. május 31.

9. Pályázat a 2017. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Minden évben beadta az önkormányzat a pályázatot a
lakossági víz-és csatornadíj támogatására. Az idén is kiírták a pályázatot, javasolja a
támogatási igény benyújtását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a lakossági
víz-és csatornadíj támogatásáról szóló pályázat benyújtását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
27/2017.(IV.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2017. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
polgármester

10. Pedagógusnapi ünnepség támogatásáról döntés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Dobó Zoltán Tapolca polgármestere levelében támogatást
kér a pedagógusnapi ünnepség költségeinek fedezésére. A pedagógusokat meg kell becsülni,
akkor is, ha Káptalantótiban már nincs iskola.
Kéri a képviselők javaslatait.
Tóth Tímea képviselő: 10 ezer forint támogatást javasol.
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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 képviselői
javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
28/2017.(IV.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Város Önkormányzata
szervezésében megrendezésre kerülő pedagógusnapi
ünnepség költségeihez 10.000,- forinttal, azaz
Tízezer forinttal járul hozzá.
2.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: A költségvetésben szerepel a központi elágazóban térfigyelő
kamerarendszer kiépítése. Ahhoz, hogy a kamerákat üzemeltetni tudják, áramra van szükség.
Ehhez kérte Novák László segítségét, aki a Petőfi u. 81. szám alatti ház tulajdonosa. Ő ehhez
a segítségét készségesen megadta. Egy oszlopra lesz felszerelve a 3 db kamera, 45 fokos
szögben.
A rendszer kiépítésére 2 db árajánlat érkezett. Az egyik az ÁbrahámSat Bt-től 974.900,- forint
összegről, a másik a Vellsat Kft-től 1.049.900,- forint összegről. A költségvetésben 1 millió
forintot irányoztak elő, javasolja az ÁbrahámSat Bt. árajánlatának elfogadását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
ÁbrahámSat Bt. árajánlatának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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29/2017.(IV.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a községközpont főúti kereszteződésében
kiépítendő térfigyelő rendszer kiépítésére beérkezett
árajánlatokat megtárgyalta.
2.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a beérkezett árajánlatok közül az
ÁbrahámSat Bt. árajánlatát fogadja el bruttó
974.900,- forint, azaz Kilencszázhetvennégyezerkilencszáz forint összegben.

3. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés
aláírására.
4. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
ÁbrahámSat Bt. ügyvezető igazgatóját értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához kéri az
önkormányzat segítségét. Tavaly is volt ilyen kérés, a falugondnoki gépjárművel szállították a
gyerekeket. Idén is kérik az önkormányzat segítségét a szállításban és anyagi támogatást is
kérnek a táboroztatás költségeinek fedezésére. Káptalantótiban 4-5 gyermeket érint a
táboroztatás.
Tóth Tímea képviselő: Az egy főre eső költség mennyi lehet?
Csom Károlyné polgármester: Biztosan megállapítanak egy főre eső költséget is, a
kérelemben nem írják le.
Lutár Mária jegyző: Van olyan önkormányzat illetve vállalkozó, aki természetben támogatja
a programot, például ingyenes belépőjeggyel.
Csom Károlyné polgármester: Kéri a képviselők javaslatait.
Karácsony József alpolgármester: 10 ezer forint támogatást javasol.
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
alpolgármester javaslatát.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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30/2017.(IV.25.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti
és Háziorvosi Ügyelet Szolgálat által hátrányos
helyzetű gyermekek számára szervezett nyári
táborozás költségeihez 10.000,- forinttal, azaz
Tízezer forinttal járul hozzá.
2.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2017. május 30.
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy Káptalantótiban a
kéményseprési munkákat július 13-án végzik. Már a helyi újságban is megjelent.
A tapolcai Rendőrkapitányságról érkezett egy megkeresés a körzeti megbízott munkájának
szakmai véleményezésével kapcsolatban. Levélben megírta a véleményezést. Telefonon
szinte napi kapcsolatban van a körzeti megbízottal. Jó a munkakapcsolat, azt gondolja, hogy a
rendőri jelenlét a faluban nagyon sokat jelent. Az idősekre fokozottan oda kell figyelni. Kéri a
képviselők segítségét, hogy hívják fel az idősek figyelmét, idegeneket, árusokat még az
udvarukba sem engedjenek be. A rendőrségi fórumokat minden évben megtartják, ott is szóba
kerülnek a települést foglalkoztató problémák.
Tájékoztatja a testületet, hogy megváltozott a duatlon időpontja, május 6-án lesz. Nem a
legszerencsésebb időpont, mert pénteken már ballagások lesznek meg szombaton is. Nem
tudnak mit csinálni, mert az Országos Triatlon Szövetség így határozott.
Május 7-én, vasárnap anyák napja lesz, javasolja a templomban megtartani a köszöntést.
Vesznek virágot és a jelen lévő anyukáknak, nagymamáknak ott átadják egy-két szavalat
kíséretében.
Május 27-én lesz a gyermeknap. Úgy tervezték, hogy Rezibe viszik a gyerekeket. Az
autóbuszra az igényt előrendelésben leadta, a jelentkezők számától függ, hogy milyen busszal
mennek.
Tájékoztatásul elmondja, tegnap kért egy árajánlatot a Rózsadomb utcai csapadékvíz
elvezetési probléma megoldására. Egy szakaszon megsüllyedt az aszfalt és nem folyik el a
csapadékvíz.
A ravatalozó a tervek szerint július végére elkészül, javasolja a felújított épületet
felszenteltetni.
Június 24-én, szombaton lesz a falunap. Tóth Tímea képviselő asszony már rendezte a
zenekart és a hangosítást. Népi fajátékok is lesznek, tavaly nagy sikert aratott. Javasolja, hogy
a helyi csoport is készüljön valamilyen műsorral. A honvédség létre akar hozni egy tartalék
századot, kérték, hogy részt vehessenek egy falusi rendezvényen, ahol toborzást tartanak.

12

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 18.10 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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