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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. szeptember 26-án, 8.00 órakor megtartott soron
következő nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Csom Károlyné
Karácsony József
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 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 meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára - véleményezés
3. Támogatási kérelem megtárgyalása
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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: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót mindenki
kézhez kapta, áttanulmányozhatta, részletesen nem kívánja ismertetni. A legfontosabb, amiről
várják az eredményt, a régi hivatal felújítására benyújtott pályázat. A nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésére benyújtott pályázat nyert, tegnap reggel volt itt Pető Piroska a
pályázat készítője. A ravatalozó műszaki átadása és felszentelése is megtörtént. A
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatására is benyújtották a
pályázatot a belterületi utak felújítására. Várják az eredményt.
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. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi
ösztöndíjpályázathoz eddig minden évben csatlakozott az önkormányzat. Az utóbbi években
1-2 fő tanuló pályázott. A csatlakozási nyilatkozatot október 2-ig kell visszaküldeni a
képviselő-testület döntésével együtt. Az előző években 5.000,- Ft/fő/hó támogatást
biztosítottak, ezt kiegészítheti a megyei önkormányzat, illetve a felsőoktatási intézmény
támogatása megegyezik az önkormányzat által megállapított összeggel.
Javasolja, hogy az idén is csatlakozzanak az ösztöndíjpályázathoz.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Bursa
Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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50/2017.(IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
Hungarica
Felsőoktatási
létrehozott
Bursa
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek
és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatnak
megfelelően az „A” és „B” típusú pályázati kiírást
készítse el és tegye közzé.
Határidő: csatlakozási
szándék
EPER-Bursa
rendszerben történő rögzítésére: 2017.
október 2.
pályázati kiírás önkormányzati hirdetőtáblán
és egyéb helyben szokásos módon történő
közzétételére: 2017. október 3.
Felelős:
polgármester

2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára - véleményezés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák
felvételi körzetét. Az önkormányzatnak minden év október 31-ig meg kell küldeni a
körzethatárokra vonatkozó tervezetről alkotott véleményét. A megyeszékhely szerinti
Veszprémi Járási Hivatal a nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános Iskolát és a
badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolát határozta meg kötelező felvételt biztosító
iskolaként, amellyel tavaly is egyetértettek, mivel kérték, hogy a badacsonytomaji iskola is
legyen benne a kötelező felvételt biztosító általános iskolák között. Tájékoztatja a testületet,
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hogy a körzethatáron kívüli iskolákba járó diákoknak az önkormányzat az idén is
megvásárolta az éves tanulói bérleteket.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a kötelező
felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
51/2017.(IX.26.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által
meghatározott és közzétett, a Tapolcai Járásban
Káptalantóti településre vonatkozó, kötelező
felvételt biztosító általános iskola (Keresztury
Dezső Általános Iskola és Szakközépiskola 8284
Nemesgulács, József Attila u. 72. és Tatay Sándor
Általános Iskola 8258 Badacsonytomaj, Kert u.
8.) felvételi körzethatár meghatározásával.
2. A településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos
helyzetű gyermek nincs.
3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a
határozatot a Veszprémi Járási Hivatal részére
küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
polgármester

3. Támogatási kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Csom Árpádné kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,
hogy autista gyermeke részére, - aki tehetségesen fest – a festék és a vászon megvásárlásához
nyújtson anyagi támogatást.
Karácsony József alpolgármester: Javasolja, hogy 20 ezer forint összegben vásároljon az
önkormányzat festéket és vásznat.
Németh Imréné képviselő: A Tótiért Alapítvány részéről is lehetne támogatást nyújtani,
mivel az alapítvány céljai között szerepel a művészeti tevékenység támogatása. Most kapta az
értesítést, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ából több, mint 150 ezer forint folyt be az
alapítvány számlájára.
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Csom Károlyné polgármester: Értesíti a kérelmezőt, hogy az alapítványhoz is nyújtson be
kérelmet.
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 20 ezer
forint összegű anyagi támogatásról szóló javaslatot.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
51/2017.(IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Csom Árpádné 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 55.
sz. alatti lakos kérelmét megtárgyalta és autista
gyermeke festői tehetségének támogatására 20.000,- Ft,
azaz Húszezer forint összegben anyagi támogatást
nyújt, festéket és vásznat vásárol.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Megjelent egy pályázati kiírás a népi építészeti emlékek
helyreállítására. A támogatás mértéke 50 %, a beadási határidő 2017. október 9-e. A
minimum támogatás 2 millió forint, a maximum 20 millió forint. A Sabari templomrom
helyreállítására lehetne pályázni, csak sajnos nagyon rövid a határidő. Ezzel kapcsolatban
javasolja, hogy a rom környékének rendbetételére szervezzenek társadalmi munkát a
közeljövőben.
Tóth Tímea képviselő: Árajánlatot kellene kérni, hogy egyáltalán mennyi pénzbe kerülne a
felújítás.
Csom Károlyné polgármester: A Műemlékvédelmi Hivatallal is egyeztetni kellene, de a
rövid határidő miatt ez nem lehetséges.
Németh Imréné képviselő: Esetleg lehetne kérni szakvéleményt, árajánlatot, ha lesz még
ilyen pályázat, akkor rendelkezésre álljon az anyag.
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy 13 gyermek részére vásárolt
az önkormányzat éves tanulói bérletet, akik a körzethatáron kívüli iskolákba járnak.
Az egyik Rózsadomb utcai lakos kérte, hogy a Rózsadomb u. 1. szám előtti bekötőút elejére
helyezzen ki az önkormányzat egy zsákutca táblát. A kerékpáros turisták gyakran letérnek
erre az útra és csak később szembesülnek vele, hogy a Séd partján nem lehet tovább menni,
balesetveszélyes is.
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A hegyközséggel egyeztetett útjavítás ügyben. A szulai út egy szakaszát elvitte a víz, egy
hegyi lakodalom miatt fontos volt, hogy az autók zavartalanul tudjanak közlekedni. Kivonult
a rakodógép, a teherautó vitte az anyagot, de valaki elzavarta onnan őket azzal, hogy nem
rossz az út, nem kell javítani. Szerencsére az autók így is tudtak közlekedni az úton, a
lakodalom lezajlott. A fenyősi és a sabari utat is javítani fogja a hegyközség. A belterületi
utak széleinek feltöltésére hozatott dolomitot, mert a sok eső kimosta az útszéleket, nagyon
balesetveszélyesek. Kéri az alpolgármestert, hogy traktorral segítse kihordani az anyagot. A
Petőfi utca 60. számú ház előtt van egy földalatti áteresz, ami a Sédbe vezeti le az esővizet. Ez
a levezető eldugult, ki kell tisztítani. Az a probléma, hogy nagyon hosszú, speciális eszköz
kell hozzá. Már felvette a kapcsolatot a DRV-vel ez ügyben. A Petőfi utca felső szakaszán, a
30-as és a 32-es számú házak között is ki kell tisztítani a csapadékvíz elvezetőt. Javasolja,
hogy a templomromi bozótirtásra és a belterületi utak, vízelvezetők javítására, tisztítására az
ősz folyamán szervezzenek társadalmi munkát.
Tájékoztatja a testületet, hogy telefonon megkereste egy hölgy az Expressz újságtól, hogy évi
60 ezer forintért hirdetnék az újságban a Tóti Nomád Tábort. A lehetőséggel kapcsolatban
ígért egy tájékoztató e-mailt, ami a testületi ülésig nem érkezett meg. A honlapon
folyamatosan hirdetik a tábort, sokan olvassák, véleménye szerint nincs szükség külön
reklámra.
Javasolja, hogy beszéljék meg az október 23-i programot.
Németh Imréné képviselő: Javasolja, hogy a kultúrházban tartsanak egy rövid
megemlékezést.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Véleménye szerint semmi értelme műsorral készülni,
mert nem jönnek el a lakosok. A március 15-i ünnepségen is talán csak 8-an voltak.
Tóth Tímea képviselő: A gyerekek az iskolákban megtartják a megemlékezést. Ide már nem
jönnek el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy tartsák meg a megemlékezést október 23-án
17 órakor annak ellenére is, hogy kicsi az érdeklődés.
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzati épület keleti bejárati ajtaját kicserélték, még
a korábbi fejlesztési támogatás terhére. Így már el lehet készíteni az elszámolást.
Tudomására jutott, hogy a Petőfi utcai lakosok aláírást gyűjtenek, hogy fekvő-rendőr
készüljön az utcában. Az út a közútkezelő fenntartásában van, nekik kell erre engedélyt adni.
Javasolja, hogy tartsanak egy könyv-börzét, mert a könyvtárban nagyon sok régi, kiselejtezett
könyv van. Össze lehetne kapcsolni egy ruha-börzével is.
Karácsony József alpolgármester: Javasolja, hogy a lúdvacsorát mindenképpen tartsák meg
az idén is.
Csom Károlyné polgármester: Magasabb áron kell meghirdetni, mert tavaly sokba került az
önkormányzatnak.
Németh Imréné képviselő: A tavalyi költségek alapján ki kell számolni az új árat és aszerint
meghirdetni. Javasolja, hogy november 10-én, pénteken rendezzék a lúdvacsorát, ne a búcsú
előtti szombaton.
Lutár Mária jegyző: Javasolja, hogy határozzák meg a közmeghallgatás időpontját is.
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Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy november 21-én, kedden 17 órakor tartsák a
közmeghallgatást a kultúrházban.
Korábban már beszéltek róla, hogy az idősek napja november 18-án 15 órakor, a mindenki
karácsonya pedig december 17-én legyen.
Németh Imréné képviselő: Javasolja, hogy az idősek napjára és a mindenki karácsonya
ünnepségre kérjék meg a badacsonytomaji iskolásokat, hogy műsorral készüljenek. Az
önkormányzat támogatja az iskola rendezvényeit, ők is támogathatják ezzel a községi
rendezvényeket.
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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