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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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nyilvános üléséről
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4/2018. (IV. 26.)

Határozatok: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: NG/83-5/2018.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-én, 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 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:

NAPIREND:
1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása
2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2012.
(III. 28.) szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. Pályázat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
4. Káptalantóti 15 hrsz-ú területre bérleti szerződés megkötése
5. Döntés 03/2 helyrajzi számú ingatlanrészek ajándékozásának elfogadásáról
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6. Törvényességi felhívás megtárgyalása
7. Információátadási Szabályzat elfogadása
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A fiatalok otthonteremtési támogatásáról egy 2005. évi
önkormányzati rendelet rendelkezik. Felülvizsgálat során megállapították, hogy ez a rendelet
már nem tölti be célját. Javasolja, hogy a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló
3/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben szabályozzák a támogatást, a rendelet 2. § (1)
bekezdése egészüljön ki az „otthon-támogatás” ponttal.
Javasolja továbbá, hogy a gyógyszertámogatás szabályozásával kapcsolatban rögzítsék a
rendeletben, hogy „a gyógyszerköltség támogatás háromhavonta kérhető.”
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja az előterjesztésnek megfelelően a szociális rendelet
módosítását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
2/2018. (IV. 26.) rendelet

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lutár Mária jegyző: A rendelet szerint az „otthon-támogatásról” a képviselő-testület dönt.
Lehetőség van arra, hogy polgármesteri hatáskörbe kerüljön a döntés. Ehhez az SZMSZ
mellékletét kell kiegészíteni.
Németh Imréné képviselő: Javasolja polgármesteri hatáskörbe tenni a döntést, mivel a
rendelet úgyis szabályozza, hogy kinek adható.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy döntsenek a támogatás elbírálásának
polgármesteri hatáskörbe utalásáról, az SZMSZ rendelet módosításáról.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
16/2018. (IV. 19.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester hatáskörébe utalja a szociális és
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gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2. § d) pontjában meghatározott
otthon-támogatás pénzbeli ellátás megállapítását.
2. Megbízza a polgármester, hogy a hatáskörváltozásra
vonatkozóan az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását terjessze a képviselő-testület
elé
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
3/2018. (IV. 26.) rendelet

Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési
Szabályzatáról
szóló
10/2014.
XII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
4/2012. (III. 28.) szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az önkormányzat elvégezte a vagyonrendelet mellékleteiben
található önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak felülvizsgálatát az elmúlt időszakban
bekövetkezett változások függvényében, úgy, mint telekeladások illetve ingatlan átadások
önkormányzat részére, továbbá vagyon csoportok közötti átvezetések.
A 282/11 helyrajzi számú, kivett közforgalom elől elzárt magánútjának rendeltetésmód
változása történt meg a településrendezési tervnek megfelelően. Önkormányzatunk ingatlannyilvántartási eljárásban kérte a Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán az ingatlan
beépítetlen területként való megjelölését, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya sem
kifogásolt. Így a terület a forgalomképtelen vagyoncsoportból az üzlet vagyon csoportba
került. A naprakész állapot biztosítása érdekében indokolt Káptalantóti Község
Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 4/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
vagyonrendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
4/2018. (IV. 26.) rendelet

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosításról
szóló 4/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4

3. Pályázat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Ez évben is pályázni szeretnének a lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás támogatására, a ráfordítás költségeinek csökkentésére. A pályázathoz
szükséges dokumentációt 2018. május 7-ig kell rögzíteni az ÖNEGM rendszerben, valamint
papír alapon benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a lakossági
víz-és csatornaszolgáltatás támogatására a pályázat benyújtását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
17/2018. (IV. 19.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2018. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. május 7.
polgármester

4. Káptalantóti 15 hrsz-ú területre bérleti szerződés megkötése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Ladányiné Bódi Zsuzsanna azzal a kéréssel fordult
Káptalantóti Község Önkormányzatához, hogy a Petőfi Sándor utca 49. számú ingatlana
mellett, az önkormányzat tulajdonát képező kultúrház udvarán számára gépjármű beállási
lehetőséget biztosítson. Az udvarának kertészeti munkálatai, újra gyepesítése okán ebben az
évben a szállóvendégek parkolási lehetőségét saját ingatlanon belül nem tudja biztosítani.
Egy bérleti szerződést kell kötni vele, arról kellene dönteni, hogy mennyi legyen a bérleti díj.

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Tóth Tímea képviselő: A parkolásért lenyírhatná a füvet ezen a területen.
Csom Károlyné polgármester: A bérleti szerződés tartalmazza, hogy a bérlő köteles rendben
tartani a területet. Javasolja, hogy havi 1.000 forintos bérleti díjat állapítsanak meg. A család egyik
gyermeke rendszeresen szerepel az önkormányzati rendezvényeken.
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Németh Imréné képviselő: Egyetért a javaslattal.
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
terület bérbeadásáról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
18/2018. (IV. 19.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonát képező, Káptalantóti 15.
helyrajzi számú - Kultúrház mögötti - ingatlant bérbe
adja Ladányiné Bódi Zsuzsanna részére.
A bérleti jogviszony 2018. május 01. napjától 2018.
december 31. napjáig tart. A bérleti díj összege 1.000
Ft/hó, azaz Egyezer forint/hó.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az előterjesztés mellékeltét képező bérleti szerződés
aláírja.
Határidő: 2018. május 1.
Felelős: polgármester

5. Döntés 03/2 helyrajzi számú ingatlanrészek ajándékozásának elfogadásáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Káptalantóti Község Önkormányzata 2008-ban
kezdeményezte a Káptalantóti 03 hrsz-ú ingatlanra a részarány földkiadás során keletkezett
osztatlan közös tulajdon megszüntetését, hogy a templomrom külön helyrajzi számon
szerepeljen. 2008. május 6. napján felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy hét ingatlan
tulajdonos tulajdoni illetőségüket egy földrészletben kéri kialakítani, akik az
önkormányzatnak ajándékozzák területüket. Közben Tamojzer László meghalt, így
tulajdonrésze az örökösök között került elosztásra, míg a többi tulajdonos az
önkormányzatnak ajándékozta tulajdonrészét. 2016. évben az önkormányzat ismét elindította
a tulajdonjog rendezését. Az örökösök közül 3 fő felajánlotta tulajdonrészét az
önkormányzatnak. Erről ajándékozási szerződést kell kötni. Még két örökös marad osztatlan
közös tulajdonban az önkormányzattal, akik irreálisan magas összeget kértek a
tulajdonrészükért. Az ajándékozott ingatlan értékét meg kell jelölni a szerződésben, ezért
értékbecslést kell végeztetni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
ajándékozott ingatlanrészek elfogadásáról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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19/2018. (IV. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Káptalantóti 03/2 helyrajzi számú szántó
és rom művelési ágú ingatlan tekintetében
ajándékként felajánlott Éder Ferencné 2118/152928,
Kardos Ferenc 2118/152928 és Pálos Gáborné
2118/152928 tulajdoni hányadokat elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
felajánlott
ingatlanrészeket
településfejlesztés céljára (turisztikai terület, kéktúra
útvonal pihenőhely) kívánja hasznosítani.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az
ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a jegyzőt,
hogy a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendelettárának felülvizsgálata során
megállapította, hogy 2017. évben az önkormányzati rendeletek publikálása több esetben
jogszabálysértő módon történt és törvényességi felhívással él. A hibák elsősorban a 2017.
decemberében meghibásodott Nemzeti Jogszabálytár szervere miatt történtek. A
hiányosságok javításra kerültek. A képviselő-testület a felhívást 30 napon belül köteles
megvitatni és az intézkedésről a Megyei Kormányhivatalt értesíteni.
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 Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
20/2018. (IV. 19.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VEB/005/1590/2018.
számú,
az
önkormányzati
rendeletek
Nemzeti
Jogszabálytárban
történő
közzétételére tett törvényességi felhívását tudomásul
vette, azzal egyetért.
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2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy a Szigligeti Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője a felhívásban szereplő
hiányosságokat megszüntette. Az 8/2017. (V. 31.)
módosító rendelet egységes szerkezete, valamint a
15/2017. (XII. 15.) módosító rendelet és annak egységes
szerkezete a Nemzeti Jogszabálytárban publikálásra
került. Az 5/2017. (II. 15.) módosító rendelet egységes
szerkezetbe foglalása és közzététele 2017. február
hónapban megtörtént.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhívja a jegyzőt, hogy a felhívásban szereplő
jogszabálysértő gyakorlatot a jövőben szüntesse meg és a
rendeletek közzétételéről a nemzeti jogszabálytárról
szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a szerint
gondoskodjon.
Határidő: 2018. május 5., illetve folyamatos
Felelős: jegyző
7. Információátadási Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében az informatikai
együttműködésre köteles szerveknek információátadási szabályzatot kell készíteniük és
véleményezés céljából meg kell küldeniük az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
Az Információátadási szabályzat feladata elősegíteni az elektronikus ügyintézést biztosító
szervek, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek informatikai
együttműködését.
Az információátadási szabályzat elkészült, javasolja elfogadását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az
információátadási szabályzat elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
21/2018. (IV. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalantóti Község Önkormányzata Információátadási
szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
jegyző
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Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: A Badacsony Borászati Szövetkezet levélben megkereste az
önkormányzatot, melyben térítésmentesen felajánlja az önkormányzatnak a szövetkezet
tulajdonában lévő 097/34 hrsz-ú, erdő, gyümölcsös művelési ágú, de természetben útként
használt ingatlanát. A szövetkezet 2018. év folyamán befejezi működését és a Riza-puszta
környéki termelők, szőlőtulajdonosok érdekeire tekintettel ajánlja fel a területet, hogy
továbbra is útként használhassák, amin keresztül megközelíthetik ingatlanaikat.
Javasolja az ingatlan befogadását, az ajándékozási szerződés megkötését.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 097/34 hrszú ingatlan befogadásáról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
22/2018. (IV. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Badacsony Borászati Szövetkezet
tulajdonában lévő és általa térítésmentesen felajánlott
Káptalantóti 097/34 helyrajzi számú, 4221 m2
nagyságú erdő és gyümölcsös művelési ágú ingatlant
köszönettel elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a felajánlott ingatlant, mely természetben
útként használt, továbbra is útként kívánja
hasznosítani a környező ingatlantulajdonosok
érdekeire tekintettel.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az
ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Csom Károlyné polgármester: A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyelet Szolgálat vezetője levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatást kérjen. Tavaly 10 ezer forint
támogatást nyújtottak, javasolja, hogy az idén is ennyi összeggel járuljon hozzá az
önkormányzat a nyári szabadidős programok lebonyolításához.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 10 ezer
forintos támogatás biztosításáról szóló döntést.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
23/2018. (IV. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Balaton-felvidéki
Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet Szolgálat által
hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett
nyári táborozás költségeihez 10.000,- forinttal, azaz
Tízezer forinttal járul hozzá az általános tartalék
terhére.

2.

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

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A 282/11 hrsz-ú 947 m2-es önkormányzati tulajdonú,
beépítetlen területre már kétszer érkezett vételi ajánlat Csernik Katalintól, legutóbb 2017.
augusztus 29-én. Az ő tulajdona szomszédos ezzel a területtel. Az értékbecslés elkészült 1.042
ezer forint összegben.
Javasolja a honlapon meghirdetni az értékesítést 10 napra. Amennyiben a határidőig nem
érkezik más ajánlat, javasolja a területet értékesíteni Csernik Katalin részére az
értékbecslésnek megfelelő áron.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott
javaslatról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
24/2018. (IV. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete értékesítésre meghirdeti az önkormányzat
tulajdonában lévő Káptalantóti belterület 282/11
hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú, 947 m2
nagyságú ingatlanát.
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2.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy az eladási
szándékot a honlapon tegye közzé 10 napos
ajánlattételi határidővel.

3.

Amennyiben határidőn belül más ajánlat nem
érkezik, úgy a képviselő-testület a 2017. augusztus
29-én benyújtott, és azóta is fenntartott vételi ajánlat
szerint a területet Csernik Katalin 1021 Budapest,
Hárshegyi út 23. C1 épület, II. emelet 9. számú lakos
részére értékesíti az értékbecslésnek megfelelő áron.

4.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a határozat 3. pontja esetén felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Duatlon csendesen lezajlott,
a rendező kifizette a bérleti díjat.
A temetőkből elszállíttatta a szemetet. Most van rá lehetőség, hogy 40 ezer forintos darabáron
konténereket vásároljanak, amiket el lehet szállítani ürítésre.
A fűnyírási munkákkal sajnos bajban vannak, egy ember nem győzi. A meleg, csapadékos
időjárásban nagyot nőtt a fű. A sportpályát is társadalmi munkában nyírták le.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Volt róla szó, hogy alkalmanként fizetnek a fűnyírásért,
ha az egy közfoglalkoztatott nem győzi a munkát.
Javasolja, hogy alkalmanként bízzanak meg vállalkozót fűnyírási munkákkal.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy határozatban döntsenek a javaslatról.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
25/2018. (IV. 19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete szükség esetén vállalkozót bíz meg a
község belterületén és egyes külterületein a fűnyírási
munkák elvégzésére a falugondnok betegségének
idejére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Csom Károlyné polgármester: A rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, április 28-án lesz
a Sabar-hegyi bortúra. Annyiban érinti az önkormányzatot, hogy az idén a kultúrháztól lesz az
indulás.
11

Május 6-án ünneplik az anyák napját a templomban. Felkéri Tóthné Luczi Erzsébetet, hogy
mondja el az anyák napi köszöntőt.
Május 26-án 9,30 órától 12,00 óráig lesz a gyermeknap a sportpályán.
Ugyanezen a napon délután 14,00 órakor lesz Németh István könyvbemutatója a
kultúrházban. Egy kiállítást is berendeznek a könyvbe be nem került régi fotókból. Utána egy
szűkebb vendégkörnek állófogadást rendeznek a galériában.
A könyvtári programok keretein belül június 4-én a zánkai „füvesember”, Takács Ferenc fog
tartani egy előadást.
Június 9-én a tapolcai mentőállomás nyugdíjasai tartanak egy találkozót a fedett szín alatt.
Június 30-án lesz a falunap. Javasolja, hogy kérdezzék meg a tapolcai Musical Színpadot,
hogy van-e valamilyen falunapra való előadásuk. A könyvtári programokat nem lehet a
falunapra kérni.
Előreláthatólag július 7-én lesz az aratóverseny, de ez még attól függ, hogy a határban hol
találnak gabonát.
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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