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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 194/14/2017.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december 14-én, 15.00 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Tóthné Luczi Erzsébet

képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

Lutár Mária
Pető Piroska

jegyző
pályázatíró

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt és Pető Piroskát, a települési értéktár pályázat készítőjét.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Tóthné Luczi Erzsébet képviselő igazoltan van távol.
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. Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. A helyi adókról szóló 4/2014. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
3. 2018. évi belső ellenőrzési terv
4. Tatay Sándor Általános Iskola Badacsonytomaj támogatási kérelme
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Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A költségvetési rendelet módosítására elsősorban a 2017.
január 1-jétől 2017. október 31-ig beérkezett többletbevétel és kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás miatt kerül sor. Például a településképi arculati kézikönyv elkészítésére kapott
az önkormányzat 1 millió forintot, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton
5.629.500,- forintot nyert az önkormányzat, amit továbbítottak a DRV-nek. Az előterjesztés
részletesen tartalmazza a szükséges módosításokat, áttekinthető, érthető. A költségvetés
főösszege a módosítások átvezetése után: 67.690.601,- forint.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési
rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
15/2017. (XII.15.) rendelet Káptalantóti
Község
Önkormányzata
2017.
évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. A helyi adókról szóló 4/2014. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A helyi adórendelet felülvizsgálata során az építményadónál
a Htv. módosítása következtében új adótárgy adóztatásáról kell rendelkezni.
A Htv. 2018. január 1. napjától hatályba lépő módosítása alapján az építményadó tárgyi
hatálya kiterjed az épület, épületrész mellett a reklámhordozókra is. Az önkormányzatok az
építményadó keretein belül adóztathatják a szabadtéri reklámhordozókat is. Az előterjesztés
részletesen taglalja a feltételeket.
Az előző testületi ülésen már tárgyaltak róla, akkor az volt a vélemény, hogy nem vezetik be a
reklámhordozókra vonatkozó építményadót. Továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy ne
adóztassák a reklámhordozókat, a rendeletben az adómérték nulla forint legyen. Több az
adminisztráció, mint amennyi bevételre számíthatnának.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: Nem lenne akkora bevétel belőle, amit bármire is hasznosan tudnának
elkölteni.
3

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
helyi adórendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

szavazattal,

16/2017. (XII.15.) rendelet A helyi adókról szóló 4/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. 2018. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben belső
ellenőrzési tervet kell készíteni. Az előterjesztés tartalmazza az ellenőrzés tárgyát és
időszakát. A belső ellenőr ennek megfelelően fogja az ellenőrzéseket elvégezni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 2018. évi
belső ellenőrzési terv elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
58/2017.(XII. 14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az előterjesztéshez mellékelt Káptalantóti Község
Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben
foglaltaknak
megfelelően,
az
ellenőrzések
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

4. Tatay Sándor Általános Iskola Badacsonytomaj támogatási kérelme
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Idén is megszervezik a sítábort, melynek
buszköltsége 398.000 Ft. A buszköltséget nem a tanulókkal fizetteti meg az iskola, hanem
alapítványok, önkormányzatok és civil támogatók felajánlásaiból. Káptalantótiból 4 tanuló
vesz részt az idei sítáborban.
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Ehhez kérik az Önkormányzat pénzügyi támogatását a Badacsonytomajért Közalapítványon
keresztül. A támogatási összeget az alapítvány számlájára kérik a konkrét felhasználási cél
megjelölésével.
Javasolja, hogy 80 ezer forint összeggel támogassák a kérelmet, mivel az iskola tanulói
gyakran szerepelnek a káptalantóti rendezvényeken.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Egyetért a támogatással, így gyermekenként 20-20 ezer forint
támogatás jut.
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
80.000,- forint összegű támogatás elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
59/2017.(XII. 14.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola
szervezésében alapítványi, önkormányzati támogatásból
megvalósuló sítábor költségeihez 80.000 Ft-tal járul
hozzá, mellyel a Káptalantóti gyermekek részvételét
támogatja. A támogatás összegét a Badacsonytomajért
Közalapítvány számlájára utalja azzal, hogy az a sítábor
költségeihez használható fel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést aláírja.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás összegének
a Badacsonytomajért Közalapítvány számlájára történő
átutalásáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2018. január 15.

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Korábban elhatározták, hogy létrehozzák Káptalantótiban a
települési értéktárat. A tavalyi évben nem nyert a pályázat, az idén viszont sikeres volt. A
megpályázott 1 millió forint helyett 499.968 forintot nyert az önkormányzat a települési
értéktár elkészítésére. A pályázatot Pető Piroska készítette, aki jelen van a mai testületi
ülésen. Korábban úgy határoztak, hogy amennyit nyer az önkormányzat a pályázaton,
annyiért készíttetik el az értéktárat. Ennek megfelelően Pető Piroska elkészítette árajánlatát.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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Németh Imréné képviselő: Az önkormányzat mindenképpen jól jár, fele összegért is
elkészíti Piroska az értéktárat.
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 Pető
Piroska árajánlatának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

60/2017.(XII. 14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pető Piroska 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. szám alatti
lakos települési értéktár elkészítésére vonatkozó
árajánlatát
499.968
forint,
azaz
négyszázkilencvenkilencezer-kilencszázhatvannyolc
forint összegben elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2018. január 31.

Csom Károlyné polgármester: A Petőfi utca Nemesgulács felőli részének lakosai
kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy az utca megnövekedett átmenő forgalmának
csökkentése végett tiltsa meg a többtonnás erőgépek, teherautók közlekedését ezen a
szakaszon, valamint a 40 km/órás sebességkorlátozás be nem tartása végett legalább három
fekvőrendőr elhelyezését kérik. Ehhez a kérelemhez csatlakoztak a Csobánc utcai lakosok is.
Kéri Jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatban kérjék ki a szakhatóságok véleményét és ezek
alapján hozza meg a képviselő-testület a döntését.
Karácsony József alpolgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy Fodor Alajosné
ábrahámhegyi lakos 20 ezer forint összegű támogatást juttatott el hozzá valamilyen
önkormányzati rendezvény költségeinek támogatására. Ezt az összeget befizette a Tótiért
Alapítvány számlájára.
Csom Károlyné polgármester: Az idén is beneveztek a káptalantóti gyerekek a tapolcai
mézes-mázos mézeskalács sütő versenyre. Tóth Tímea képviselő asszony vezetésével a
gyerekek sütöttek, díszítettek, meseerdőt készítettek. Kéri képviselő asszonyt számoljon be az
eseményről.
Tóth Tímea képviselő: 11 gyermek vett részt a sütésben, díszítésben. Tegnap volt a
megnyitó, általános iskolás kategóriában 3. helyezést értek el. Minden résztvevő kapott mozi
jegyet, a 3. helyezésért pedig egy 3.000 forintos süti utalványt a Borostyán cukrászdába.
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Több kérdés, bejelentés nem hangzott el, így a polgármester több napirend, kérdés, észrevétel,
javaslat hiányában megköszöni a részvételt és a képviselő-testület nyilvános ülését 15.45
órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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