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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 28-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
Tóth Tímea
Tóthné Luczi Erzsébet

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 Horváth József rendőr őrnagyot, képviselőtársait és
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.
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. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
2. DRV 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
3. Pályázat kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Tapolcai Rendőrkapitányság elkészítette Káptalantóti
község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolóját, melyet mindenki kézhez kapott. Kérdezi Horváth József rendőr őrnagyot,
kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Horváth József rendőr őrnagy: Pár gondolattal szeretné kiegészíteni a beszámolót. Az
elmúlt évben nagyon sok munkája volt a rendőrségnek, az illegális migráció nagymértékben
érintette Magyarországot. A kapitányság illetékességi területét nem érintette, de az
állományból át kellett csoportosítani a határra. Ettől függetlenül az átcsoportosításoknak
köszönhetően fenn tudták tartani a közbiztonságot. A korábbi évekhez képest a nyári
idegenforgalmi szezonban sem kaptak plusz létszámot, a kapitányságnak a meglévő
állományból kellett gazdálkodni. A közbiztonság terén a kapitányság az elmúlt évben jól
teljesített. Egyetlen negatív dolog van, az ittas vezetések száma megemelkedett. Az ittas
vezetők veszélyt jelentenek a közlekedésbiztonságra, másokra és magukra is, fő baleseti
okként is szerepel. A település életében a legnagyobb gondot a piac miatti közlekedés,
parkolás jelenti. A vagyon elleni bűncselekmények csökkenő tendenciát mutatnak. Ennyit
szeretett volna hozzászólni, köszöni a figyelmet, a kérdésekre szívesen válaszol.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni a kiegészítést, úgy gondolja közös érdekük, hogy a
település biztonságos legyen. Problémát a piaci parkolás jelent, ez ügyben fordultak
segítségért a rendőrkapitánysághoz. A következő lépés az lesz, hogy egy forgalomtechnikai
bejárást kell végezni az érintett szakhatóságok részvételével. Valamilyen megoldást kell
találni, az érkező autóknak parkolót kell biztosítani. Hiába helyeztek ki útbaigazító táblákat,
megállni tilos táblákat, az ideérkezők nem veszik ezeket figyelembe. A rendőri jelenlét
nagyon sokat jelent, tapasztalhatták ezt egyéb rendezvények lebonyolításakor is. A
parkoltatást az önkormányzat nem tudja megoldani, mert nincsenek területei a piac
környékén. A magánterületek szántó művelési ágban vannak, a jelenleg parkolónak használt
területek tulajdonosait is felszólította a hatóság az eredeti állapot visszaállítására. Problémát
jelent még, hogy nem tartják be az autósok a 40 km/óra sebességkorlátozást sem. Kéri a
rendőrkapitányságot, hogy időnként helyezzenek ki sebességmérőt.
Köszöni a rendőrség egész éves munkáját, köszöni a rendezvényeken való megjelenést. A
körzeti megbízottal napi szinten tartja a kapcsolatot telefonon.
Horváth József rendőr őrnagy 8.30 órakor távozik a testületi ülésről.
3

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 közbiztonság
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
46/2017.(VIII.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Rendőrkapitányság 2016. évi
„Káptalantóti község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” szóló
beszámolóját elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

2. DRV 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A DRV elkészítette 15 évre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét.
Problémák vannak a szivattyúk működésével, többször kellett javíttatni. A tervben szerepel
szivattyú beszerzése 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 DRV 15
éves Gördülő Fejlesztési tervének elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
47/2017.(VIII.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint a 22-05634-1-00101-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_225
kódszámú Káptalantóti szennyvízelvezető mű
megnevezésű víziközmű Ellátásért felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § szerint, a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.(a továbbiakban: DRV
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Zrt) által a 2018-2032 időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott,
2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV
Zrt-től megrendeli.
2. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a döntésről a DRV Zrt-t a határozat
kivonat
1
példányának
megküldésével
értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

3. Pályázat kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Megjelent egy pályázati kiírás a kistelepülési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A 2000 lakosságszám alatti és a 12000 forint
egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak
kötelező feladatok ellátására, a pályázatban megjelölt alcélokra. Káptalantóti lakosságszáma
szerint 1.000.000 forintra pályázhat. A pályázat beadási határideje szeptember 7-e.
Javasolja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak, a Rózsadomb és a Petőfi utca több
szakaszának felújítására, kátyúzására pályázni, mivel több helyen is megsüllyedtek ezek az
utak. Az utcák több helyrajzi számon vannak nyilvántartva, a felújítással érintett helyrajzi
számok 2 hrsz-ú, 47 hrsz-ú, 291 hrsz-ú közterület valamint a 118 hrsz-ú, 119 hrsz-ú, 120 hrszú út.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására szóló pályázat benyújtását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
48/2017.(VIII.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
„Kistelepülési
önkormányzatok
alacsony
összegű
fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázat
keretében a) A település belterületén út, híd
vagy
járda
építésére,
felújítására,
karbantartására pályázati alcélra, a
a) 2 hrsz-ú, 47 hrsz-ú, 291 hrsz-ú közterület
b) 118 hrsz-ú, 119 hrsz-ú, 120 hrsz-ú út
kátyúzására, karbantartására
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1.000.000 Ft, azaz Egymillió
támogatási igényt nyújt be.

forint

2. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a pályázati adatlap és
pályázattal
kapcsolatos
nyilatkozatok
aláírására.
3. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
hogy a pályázat benyújtásáról az ebr42
önkormányzati
információs
rendszeren
keresztül gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy folyamatban van a
beiskolázási támogatás kifizetése 68 tanuló részére.
Ma este lesz egy lakossági fórum az arculati kézikönyv készítésével kapcsolatban. Egyelőre
kevés kérdőív érkezett vissza a lakosságtól.
A 2014-2016-os fejlesztési támogatás és a ravatalozó felújítási támogatásának elszámolása
folyamatban van, szeretné, ha még az idén elkészülne.
Javasolja, hogy szeptember 10-én, vasárnap avassák fel, illetve szenteltessék fel az atyával a
ravatalozót. Utána a Bács-hegyi kápolnában lesz Mária napi szentmise.
Mindenki kézhez kapta Németh István kérelmét. Meg fog jelenni a Kisfalum a Dunántúlon –
Káptalantóti című könyve. A könyv gyűjtőmunkáját 15 évvel ezelőtt kezdte. A történelmi
eseményekkel kapcsolatban kiadványokat, levelezést, fényképeket gyűjtött, interjúkat
készített. A kéziratot a lányai készítik, de a könyv kiadása így is sokba fog kerülni. Ehhez kéri
az önkormányzat támogatását.
Javasolja a támogatást, kéri a képviselők javaslatait.
Németh Imréné képviselő: A Tótiért Alapítványtól is kért támogatást, arról is dönteni
fognak. Jó lenne tudni, hogy mennyi a kiadás költsége, hogy annak arányában tudnák
eldönteni a támogatás összegét.
Csom Károlyné polgármester: A nyomdai költségek magasak.
Karácsony József alpolgármester: Mindenképpen javasolja a támogatást, mert Németh
István többször is támogatta az önkormányzatot.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy 150.000 forint támogatást nyújtsanak a
könyv kiadásának költségeihez.
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 a javasolt
támogatási összegről szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
49/2017.(VIII.28.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Németh István 8258
Badacsonytomaj, Béke u. 15. szám alatti lakos
kérelmét megtárgyalta.
2. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete kérelmező „Kisfalum a
Dunántúlon - Káptalantóti” című könyvének
kiadásához 150.000,- forint, azaz Egyszázötvenezer forint összegű támogatást nyújt.
3. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert
a
támogatói
szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Érkezett egy olyan megkeresés, hogy Káptalantótiban az
Ádám háznál filmforgatás lesz szeptember 11-én délután és szeptember 15-én délelőtt. A
forgatáshoz régi Trabant, Skoda, Zsiguli személygépkocsikat valamint statisztákat is
keresnek. Kérte a hölgyet, hogy küldjön egy felhívást a lakosság részére.
A térfigyelő kamerák kiépítésére elkészült a vállalkozói szerződés, október 16-ig elkészül a
munka.
Már korábban beszéltek róla, hogy egy helyszíni bejárás keretében meg kell nézni a hegyi
utak állapotát. A hegyközség is segít az útjavításban, a Bodokról jobbra menő meredekebb
szakaszra szállítanak murvát.
Karácsony József alpolgármester: A sabari utat is javítani kellene.
Csom Károlyné polgármester: Lehet odavitetni murvát, a gazdák pedig vihetik az útba,
ahová szükséges.
Több kérdés, bejelentés nem hangzott el, így a polgármester több napirend, kérdés, észrevétel,
javaslat hiányában megköszöni a részvételt és a képviselő-testület nyilvános ülését 9.00
órakor bezárja.
K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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