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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 194/5/2017.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 26-án, 18.00 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
Tóth Tímea

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Tóthné Luczi Erzsébet

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 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Tóthné Luczi Erzsébet 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.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NAPIREND:
1. 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 3/2017. (II. 15.)
önkormányzati rendeletének módosítása
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2. Döntés Rózsadomb utca 49-67. házszámok közötti vízelvezetés kivitelezőjéről
3. Döntés a 0265 helyrajzi számú út és Zánkai út útcsatlakozás felújításának
kivitelezőjéről
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
1. 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 3/2017. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: 2017. februárban a testület megalkotta a hivatali helyiségen
kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről, az anyakönyvvezető
díjazásáról szóló rendeletet. A Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében
felülvizsgálta a rendeletet. A szakmai állásfoglalás szerint az az önkormányzati rendelet,
amelyik egyéb, törvényben nem szereplő „családi eseményre” is kiterjeszti a tárgyi hatályát,
túlterjeszkedik a törvényi felhatalmazás keretein. Ha az önkormányzat ilyen eseményeket
szabályozni szeretne, azt az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói
hatáskörében teheti meg.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a rendelet
módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
7/2017. (V.29.) 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 szóló 3/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Döntés Rózsadomb utca 49-67. házszámok közötti vízelvezetés kivitelezőjéről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Már többször szó volt róla, hogy a Rózsadomb utcában a 49.
és 67. számú házak közötti útszakaszon probléma van a csapadékvíz elvezetéssel.
Szakemberrel megvizsgáltatták a helyszínt, mindenképpen ki kell építeni a csapadékvíz
elvezetést. Esőzések után egy nagy tó alakul ki az úton, mert nagyok a szintkülönbségek, a
csapadékvíz nem tud elfolyni. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére 3 db árajánlat
érkezett. A költségvetésben terveztek a belterületi utak javítására is.
Javasolja a HORVÁTH-ÉP Kft. árajánlatának elfogadását, amely bruttó 978.306,- forintról
szól. Az árajánlat részletesen tartalmazza a beépítendő elemeket.
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van 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:
32/2017. (V. 26.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő, Rózsadomb utca 4967. házszámok előtti vízelvezetés kivitelezési
munkálataival, a HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és
Mélyépítő Kft-t (8360. Keszthely, Sömögyei út 1.)
bízza meg, a határozat mellékletét képező árajánlat
szerinti bruttó 978.306,- forint, azaz bruttó
Kilencszázhetvennyolcezer-háromszázhat
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

3. Döntés a 0265 helyrajzi számú út és Zánkai út útcsatlakozás felújításának
kivitelezőjéről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Szintén útjavításról szól az előterjesztés, a 0265 hrsz-ú út
zánkai útra való csatlakozásának felújításáról. Ezt az utat még a szövetkezet kövezte ki, de a
lecsatlakozás része teljesen tönkrement, nagyon balesetveszélyes. A közútkezelő
szakembereivel helyszíni szemlét tartottak és megállapították, hogy közlekedésbiztonsági
szempontból nagyon veszélyes az útról való kihajtás. A kivitelezésre 3 db árajánlat érkezett.
A költségvetésben terveztek a hegyi utak javítására, valamint kérte a hegyközséget is, hogy
járuljon hozzá az útjavításhoz.
Javasolja a HORVÁTH-ÉP Kft. árajánlatának elfogadását, amely bruttó 599.948,- forintról
szól.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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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:
33/2017. (V. 26.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
0265. helyrajzi számú út és Zánkai út útcsatlakozás
felújításának
kivitelezési
munkálataival,
a
HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út-és Mélyépítő Kft-t
(8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) bízza meg, a
határozat mellékletét képező árajánlat szerinti
bruttó
599.948,forint,
azaz
Ötszázkilencvenkilencezerkilencszáznegyvennyolc 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

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: A piac melletti belterületi telken nem lehet építkezni, mert a
rendezési terv szerint a lakótelek mellett van egy feltáró út. A telek szélessége összesen 22
méter. Eddig nem derült ki ez a probléma, mert az előző és a mostani tulajdonos ez idáig nem
kért építési engedélyt. A külterületen, a 06 hrsz-ú szántón is betervezésre került egy községet
kikerülő út. Feltétlen módosításra szorul a szabályozási tervlapon, mert későbbiekben ez is
problémát fog jelenteni. Javasolja, hogy mindenképpen szakemberekkel tárgyaljanak a
probléma megoldása tárgyában.
Már tájékoztatta a testületet arról, hogy a régi hivatal felújítására benyújtott pályázat nem
nyert. Június közepén indul a TOP 3.2.1. pályázat, amely önkormányzati tulajdonban lévő
épületek energetikai felújításáról szól. Lehetne pályázni a nyílászárók cseréjére és a külső
szigetelésre. Beszélt Lantai Ákossal, aki az előző pályázatot készítette. Ő elkészíti az új
pályázatot azért a díjért, amit már megszavazott a testület az előző pályázat készítésére. Ez
egy 100 %-os támogatottságú pályázat, egyelőre zárolva van, június közepén indul újra. Ettől
függetlenül a héjazat cserére árajánlatokat kért, amik még nem érkeztek meg.
Már szintén említette a testületnek, aki a boltot felújítja, bérbe szeretné venni az
önkormányzattól a régi hivatal épületében lévő volt szolgálati lakás részt. A dolgozóit
szeretné elszállásolni, 4-5 főről lenne szó. Megtekintette az ingatlant, neki így megfelel.
Június 6-tól bérelné szeptember 30-ig.
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Karácsony József alpolgármester: Havi 30 ezer forint körüli bérleti díjra gondol.
Tóth Tímea képviselő: Azt kell eldönteni, hogy ez a díj tartalmazza-e a rezsiköltséget, vagy
azt külön számolják. Azért 4-5 ember használja a vizet, villanyt. Javasolja 25 ezer forint
bérleti díj megállapítását, rezsivel együtt.
Németh Imréné képviselő: Ha a bérleti díj a rezsiköltséget is tartalmazza, akkor 25 ezer
forintot javasol.
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 a régi
hivatal épületében lévő volt szolgálati lakás bérbeadását havi 25 ezer forint bérleti díj
ellenében.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
34/2017. (V. 26.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Badacsonyi u. 7. szám alatti épületében
lévő volt szolgálati lakás lakrészt 2017. június 15-től
2017. szeptember 30-ig bérbe adja Szilágyi Pál
1025. Budapest, Battai út 12/B. szám alatti lakosnak.
A bérleti díj összege rezsi költséggel együtt 25.000,Ft/hó.

2.

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

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Csom Károlyné polgármester: A Duna Televíziótól érkezett egy megkeresés, hogy a
Balatoni Nyár című műsorban szeretnék bemutatni a környező háttér településeket.
Káptalantótiban is szeretnének forgatni, illetve vendégeket hívni a révfülöpi stúdióba. Ehhez
kérik az önkormányzat segítségét.
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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 19.00 órakor bezárja.
K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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