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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 13-án 8.00 órakor megtartott soron következő
nyilvános üléséről

Határozatok: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: NG/83-2/2018.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 13-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
Tóthné Luczi Erzsébet

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Tóth Tímea

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. Tóth Tímea 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, valamint 4. napirendi pontként a Káptalantóti közösségi Ház energetikai
korszerűsítésére árajánlatok bekérését.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1.
2.
3.
4.

2018. évi költségvetés meghatározása (első forduló)
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
2018. évi közbeszerzési terv meghatározása
Káptalantóti Közösségi Ház energetikai korszerűsítése árajánlatok bekérése
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5. Kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölt körzethatárainak véleményezése
6. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
7. Beszámoló vagyonnyilatkozatok leadásáról
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. 2018. évi költségvetés meghatározása (első forduló)
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Ebben a napirendi pontban első körben tárgyalják az
önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetét. A tervezet tartalmazza a bevételi forrásokat,
melyből elsősorban a kötelezően ellátandó feladatokat kell finanszírozni. Az önkormányzatnál
2 fő 8 órás, 1 fő 6 órás és 3 fő közcélú foglalkoztatását tervezték. A képviselő-testületnek az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente, legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig meg kell állapítani. Az önkormányzatnak adóssága
nincsen, remélhetőleg nem is lesz. A bevételek másként szerepelnek, mint az előző évi
költségvetésben. Például a falugondnoki szolgáltatás támogatása a települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása között szerepel. A polgármesteri
illetmény támogatása, 1.009.100,- forint külön tételként szerepel. A bevételi számokat
megemeli a régi hivatal korszerűsítésére nyert pályázati pénz, 48 millió forint. Így a tervezett
bevételek összesen 100.778.778,- forint. A kiadások között a honlap kezelésre betervezett
összeget javítani kell, mert a tavalyi számok alapján betervezett összeg tört év volt. Az éves
összeg 240 ezer forint. A Közös Hivatal működésére átadott pénzeszköz az idén 3.700 ezer
forint, a Társulásnak átadott összeg 410.303,- forint lesz. A rendezési terv készítésére nem
javasolja betervezni 500 ezer forintot. Javasolja ezt az összeget a tartalékba tervezni, ha
valóban el kell készíteni a külterületi rendezési tervet, akkor a tartalékból át lehet
csoportosítani a pénzt. Javasolja a konténer vásárlásra betervezett 300 ezer forintot kivenni a
beruházások közül. Ha a temetőkbe kihelyezik a konténereket, akkor sajnos nemcsak a
temetőben keletkezett hulladékot helyezik el benne. Javasolja, hogy a hulladék elszállítására
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tervezzenek a költségvetésben. A felújítások között szerepel a belterületi utak javítására 2017ben elnyert pályázati pénz, 989.984,- forint. A testületi megbeszélésen elhangzott, hogy a
sportöltöző épületében felújítást kell végezni, a bojlert ki kell cserélni. Javasolja egyéb
anyagbeszerzésre 300 ezer forintot, karbantartás kisjavításra 100 ezer forintot tervezni.
Javasolja, hogy a közművelődés szakfeladat beruházásaihoz betervezett tolókapu költségét
töröljék. Mégsem készítik el a kultúrházhoz a kaput, mert még körülményesebb lenne a
bejárás.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy határozatban bízzák meg a jegyzőt a
költségvetés végleges tervezetének elkészítésére.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
2/2018.(II.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre
az elhangzott módosításokkal kiegészítve készítse el az
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
tervezetét.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Még nincs az önkormányzatnak közbeszerzési szabályzata.
A régi hivatal korszerűsítésére elnyert pályázathoz szükséges a közbeszerzési eljárás
lefolytatása, ehhez szükséges a szabályzat elkészítése és elfogadása. Jegyző asszony
elkészítette a szabályzat tervezetét, mely jogszabályi környezetben részletesen taglalja, hogy
mi a folyamata a közbeszerzési eljárásnak.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
közbeszerzési szabályzat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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3/2018.(II.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt Káptalantóti Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. 2018. évi közbeszerzési terv meghatározása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A beruházás miatt szükséges a közbeszerzési terv elkészítése
is. A terv tartalmazza a közbeszerzés tárgyát, típusát, időbeli ütemezését.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
közbeszerzési terv elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
4/2018.(II.13.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.
§ (1) bekezdése alapján Káptalantóti Község
Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési
tervét a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Káptalantóti Közösségi Ház energetikai korszerűsítése árajánlatok bekérése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A közösségi ház energetikai korszerűsítésére árajánlatokat
kell bekérni a kiviteli tervek elkészítésére, műszaki ellenőrzésre, az energetikai tanúsítvány
elkészítésére, projektmenedzsmentre, közbeszerzési szakértőre valamint rehabilitációs
szakmérnök szakértői díjára. Minden feladatra legalább 3 árajánlat bekérése szükséges.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztésben szereplő vállalkozásoktól árajánlat kérését.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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5/2018.(II.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
„Káptalantóti
Közösségi
Ház
energetikai
korszerűsítése” beruházás előkészítése során az alábbi
árajánlatokat kéri be:
1.
Tervezés
Ipm projekt Kft
H - 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1/1.
e-mail: ipmkft@t-email.hu
Structor Invest Kft
H - 8330 Sümeg, Ifjúság útja. 50
e-mail: structor.invest.kft@gmail.com
DplusStudio Kft.
H - 8330 Sümeg, Bem u. 9.
e-mail címe: dmintdani@gmail.com
2.

Mőszaki ellenırzés

ipm projekt kft
H - 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1/1.
e-mail: ipmkft@t-email.hu
Structor Invest Kft
H - 8330 Sümeg, Ifjúság útja. 50
e-mail: structor.invest.kft@gmail.com
DplusStudio Kft.
H - 8330 Sümeg, Bem u. 9.
e-mail címe: dmintdani@gmail.com
3.
Az épületenergetikai tanúsítvány elkészítésének
szakértıi költsége, és képzés - Az energetikai beruházással
érintett épület állandó használóinak képzése - valamint
tananyag fejlesztése, kivitelezés
Marosy László EV.
H - 7634 Pécs, Darázs d. 45
e-mail címe: marosy.laszlo@gmail.com
SZ-BAU Bt.
H – Pécs, Szabadság út 28.
e-mail címe: szbau@szbau.hu
KOREX Kft.
H – Pécs, Zsolnay Vilmos út 9.
e-mail címe: korexkft@gmail.com
4.
Projektmenedzsment és kötelezıen elıírt
nyilvánosság biztosítása
Önkormányzati Feljesztési- és Projektiroda Kft.
Lantay Adrienn, ügyvezetı
H - 8347 Ukk, Kossuth u. 32.
e-mail címe: fejlesztesiprojektiroda@gmail.com
Nagyatádi Városfejlesztı Kft.
Simonics Georgina, ügyvezetı
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H - 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
e-mail címe: nvf@nagyatad.hu
Sümegi Közszolgáltató Kft.
Viola Norbert, ügyvezetı
H - 8330 Sümeg, Csányi László utca 1/B
e-mail címe: sumegkozszolg@gmail.com
5.

Közbeszerzési szakértı

ALD Projekt Kft.
7551 Lábod, Kossuth u. 87.
e-mail: lantay.akos@aldc.hu
Innobond Kft.
8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
e-mail: ajanlatkeres.innobond@gmail.com
Rudnay Balázs EV.
7635 Pécs, Középdeindoli út 41.
e-mail: bala.rudnay@gmail.com
6.

A rehabilitációs szakmérnök szakértıi költsége

ESP’ 63-67 Bt.
Ruttkay-Miklián Ágota rehabilitációs szakmérnök
1113 Budapest, Badacsonyi u. 2/A
e-mail címe: agotaruttkay@gmail.com
Rózsa Erzsébet
rehabilitációs szakmérnök
9700, Szombathely, Welther K. u. 21
e-mail címe: rozsa.erzsebet@freemail.hu
Japáner-b Mérnöki Tanácsadó Kft.
Schenk Attila rehabilitációs szakmérnök
1089 Budapest, Reguly A. u. 24.
e-mail címe: japaner@japaner.hu
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. Kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölt körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Minden évben meg kell küldeni az önkormányzat
véleményezését a kötelező felvételt biztosító általános iskolák kijelöléséről. A járási hivatal
megküldte a tervezetet, amelyben a nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános Iskola és
Szakközépiskola, valamint a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola szerepel.
Javasolja egyetérteni a kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölésével.
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 meghatározásával való egyetértést.
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
6/2018.(II.13.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal által
meghatározott és közzétett, Tapolcai Járásban,
Káptalantóti településre vonatkozó, kötelező felvételt
biztosító általános iskola felvételi körzethatár
meghatározásával.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának küldje
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. február 15.

6. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke évente egy alkalommal beszámol a
társulás tevékenységéről a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek. A 2017. évi
beszámoló részletesen tartalmazza az elvégzett munkát, a pénzügyi adatokat.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló
tudomásul vételét.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
7/2018.(II.13.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás
Elnökét a határozat kivonat megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

7. Beszámoló vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Németh Imréné Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: Felkéri Németh Imrénét, az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Németh Imréné Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő időben eleget tett.
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 határozati
javaslat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
8/2018.(II.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának
határidőben történő leadásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Árajánlatot kért Baráth Sándor vállalkozótól
szennyvízszivattyú javítására. Fontos, hogy legyen egy működő tartalék szivattyú. Az
árajánlat szerint a javítás költsége bruttó 405.720,- forint, az elvégzett munkára 6 hónap
garanciát vállal. Kéri, hogy határozatban döntsenek az árajánlatról.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
9/2018.(II.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Flygt 3127 típusú 1 db
szennyvízszivattyú felújítására szóló árajánlatot
megtárgyalta.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Baráth Sándor (8360 Keszthely, József
A. u. 7-9.) vállalkozó árajánlatát elfogadja bruttó
405.720,- forint, azaz bruttó négyszázötezerhétszázhúsz forint összegben.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy február 21-én helyszíni
bejárást tart a Magyar Közút szakembere a rendőrség és az önkormányzat részvételével a
Petőfi és a Csobánc utcai lakosok beadványával kapcsolatosan. Az Istvándi és Társai Kft
valamint Dombi Csaba vállalkozó már megküldte az önkormányzatnak az üggyel kapcsolatos
véleményezését, a Nemzeti Parktól még nem érkezett válaszlevél. Az összes véleményezés
birtokában dönt a testület a lakossági beadvánnyal kapcsolatosan.
Csernik Katalin jelezte, hogy továbbra is fenntartja vételi szándékát az önkormányzat
tulajdonában lévő 282/11 hrsz-ú területre. A földhivatali bejegyzés megtörtént, a terület így
már értékesíthető. Javasolja, hogy végeztessék el az értékbecslést, majd annak birtokában
hirdessék meg a honlapon az ingatlan értékesítésének lehetőségét.
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 9.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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