KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: NG/83-6/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 15-én 8.00 órakor megtartott soron következő
nyilvános üléséről

Rendeletek: 5/2018. (V. 18.)
6/2018. (V. 18.)
7/ 2018. (V. 16.)

Határozatok: 26, 27, 28, 29,

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: NG/83-6/2018.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 15-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
Domonkos Zsolt
Novák László

jegyző
r. százados
LKE elnöke

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt, Domonkos Zsolt rendőr századost és Novák Lászlót, az LKE elnökét.
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. Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója Káptalantóti község
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
2. Sportegyesület beszámolója a 2017. évi munkájáról
3. Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítása
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4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2012.
(III. 28.) szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. Törvényességi felhívás a helyi adóról szóló 4/2014. (X.8.) önkormányzati
rendeletre vonatkozóan
6. Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. év gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
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 végrehajtásáról 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója Káptalantóti
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

község

Csom Károlyné polgármester: A képviselő-testület kézhez kapta a részletes beszámolót,
mindenki áttanulmányozhatta. Megkérdezi százados urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a
beszámolót.
Domonkos Zsolt r. százados: Köszöni a lehetőséget, pár szóban szeretné kiegészíteni a
beszámolót. Örült volna, ha Bognár Zsolt körzeti megbízott is részt tudott volna venni a
testületi ülésen, hiszen ő is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen eredményeket értek el. A
tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 54 település tartozik. A települések közül
Káptalantóti a bűnügyi helyzetet tekintve pozitív értelemben előkelő helyen szerepel.
Számokra nem kíván kitérni, hiszen az benne van a beszámolóban. A bűnügyi esetek
számában stagnálás van az előző évekhez képest. Az 5 bűncselekményből 3 közlekedési
bűncselekmény, ebben benne van az ittas vezetők száma is. Bognár Zsolt körzeti megbízott
kapcsolata jó az önkormányzattal, mobiltelefonon mindig el lehet érni. A körzeti megbízotti
munka lényege, hogy minél több időt tudjon tölteni a településen és gyorsan tudjon reagálni
azokra az esetekre, ami a rendőrségre tartozik, ezzel lerövidítve az időt az elkövető
felkutatására. A tavalyi évben a toborzásnak köszönhetően a rendőrség létszáma nőtt, így a
migrációval kapcsolatos feladatok kevésbé érintették a helyi rendőröket, körzeti
megbízottakat. Tavalyi évben célul tűzték ki, hogy ahol működik polgárőrség, a rendőrséggel
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közösen teljesítsenek szolgálatot. A feladatokhoz tartozik a különböző rendezvények
biztosítása is. Úgy tudja, az önkormányzat részéről nem merült fel olyan probléma, amit ne
tudtak volna megbeszélni. A kapcsolat már évekre visszamenőleg jól működik, reméli a
jövőben is fenn tudják tartani. Köszöni az önkormányzat támogatását, ami nagymértékben
hozzájárult az elért eredményekhez. Ha bármilyen kérdés merül fel a beszámolóval
kapcsolatban, szívesen válaszol.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni a rendőrség munkáját a rendezvények
biztosításában. Nemcsak a nemzeti ünnepeken, hanem falunapon, duatlon versenyen is nagy
segítséget nyújtanak a lebonyolításban. További sikereket kíván és jó együttműködést.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
26/2018. (V. 15.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi
„Káptalantóti község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” szóló
beszámolóját elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Domonkos Zsolt r. százados 8.30 órakor távozik a testületi ülésről.
2. Sportegyesület beszámolója a 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A tavalyi évben is 650 ezer forinttal támogatta az
önkormányzat a labdarúgó klubot. A számlamásolatokat becsatolták, elszámoltak a
támogatási összeggel.
Felkéri Novák Lászlót, amennyiben szükséges, szóban egészítse ki beszámolóját.
Novák László LKE elnök: Sajnos a könyvelő az ígéret ellenére sem intézi a Cégbíróságnál a
változások átvezetését.
4

Karácsony József alpolgármester: El kell hozni tőle a dokumentumokat és intézni tovább.
Már többször is beszélt vele, de ennek ellenére nem intézi az ügyet.
Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kinek van még kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását és kéri, hogy még a
nyáron rendezzék le a változások átvezetését a Cégbíróságnál.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
27/2018. (V. 15.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület 2017. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

3. 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 a 2017. november 1.
után beérkezett többletbevétel és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt kerül sor.
Az előterjesztésből kitűnik, hogy 1.868.421,- forinttal kellett emelni a bevételi oldalt és
ugyanennyivel a kiadási oldalt. Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatására,
közfoglalkoztatásra, Erzsébet utalványra, kistelepülések alacsony összegű támogatására –
amely a belterületi utak felújításáról szól – kaptak plusz támogatást. Így a 2017. évi
költségvetés főösszege 69.559.022,- forint lett.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának
elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
5/2018. (V. 18.) rendelet Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. 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 előző testületi ülésen már módosították a
vagyonrendeletet, átvezették a változásokat. A 282/11 hrsz-ú ingatlan nem is szerepelt a
vagyonrendeletben. Most arról kell dönteni, hogy ez az ingatlan a forgalomképtelen
vagyonból átkerüljön az üzleti vagyonba. Erre a beépítetlen területre, - amit nagysága miatt
nem lehet beépíteni- érkezett egy vételi ajánlat. Az értékesítési lehetőséget meghirdették a
honlapon. A megadott határidőn belül más ajánlat nem érkezett, így az értékbecslő által
megállapított áron értékesíthető az ingatlan az ajánlattevőnek.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a vagyonrendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
6/2018. (V. 18.) rendelet Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosításról szóló
4/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Törvényességi felhívás a helyi adóról szóló 4/2014. (X.8.) önkormányzati rendeletre
vonatkozóan
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást
tett a helyi adórendeletre vonatkozóan. A rendelet 5. § (1) bekezdése nem felel meg a törvényi
előírásoknak. Az idegenforgalmi adót nem lehet negyedévente bevallani, ha a beszedett adó
összege nem éri el a 2500,- forintot.
Javasolja a testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat fogadja el, a rendelet 5. §
(1) bekezdését helyezze hatályon kívül.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,
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28/2018. (V. 15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
VEB/005/1700/2018. számú Káptalantói Község
Önkormányzatának a helyi adókról szóló 4/2014. (X. 8.)
önkormányzati
rendeletére
vonatkozóan
tett
törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja, a
rendelet 5. § (1) bekezdését az előterjesztés mellékletét
képező rendelettervezetben foglaltak szerint hatályon
kívül helyezi.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a törvényességi
felhívást előterjesztő Veszprém Megyei Kormányhivatalt
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Lutár Mária jegyző

Csom Károlyné polgármester: Javasolja a helyi adórendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
7/2018. (V. 16.) rendelet A helyi adókról szóló 4/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. év gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A gyermekjóléti szolgálat részéről nem érkezett senki a
testületi ülésre. Elküldték a 2017. évi munkáról készült részletes beszámolót. Az
önkormányzat részéről is elkészült a 2017. évi beszámoló, mely részletesen tartalmazza, hogy
az önkormányzat milyen ellátásokat nyújt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosít
a rászoruló gyermekeknek, akik évente két alkalommal Erzsébet utalványban részesülnek. A
felsőoktatásban tanulók Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak, minden tanuló
beiskolázási támogatásban részesül. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal
kötött szerződéssel biztosítja. A beszámolóból kiderül, hogy 6 család 10 gyermekével
kapcsolatban történt szociális segítő munka a gyermekjóléti alapellátás keretében. Gyermekés fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban jelzés nem érkezett. Az önkormányzat jó
kapcsolatot ápol a szolgálattal, ha szükséges jelzi a problémákat.
Itt szeretné elmondani, hogy a falugondnok túl van a műtéten, már itthon lábadozik. Köszöni
Karácsony Józsefnek, hogy társadalmi munkában a falugondnokot helyettesíti, a legfontosabb
dolgokat elintézi a gyermekekkel és az idősekkel egyaránt.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
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Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2017. évi beszámoló elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
29/2018. (V. 15.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelést elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2018. május 31.

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az utánfutó műszaki
vizsgáztatása megtörtént.
Pető Piroska küldött egy pályázati tájékoztatót, amit a testületi tagok is kézhez kaptak.
Többek között lehet pályázni rendezvények költségeire is, de csak azokra, amelyek
szerepelnek az értéktárban. Az aratóverseny szerepel az értéktárban, de az túl közeli időpont,
addigra nem fogják elbírálni a pályázatot, nem fogják tudni, hogy milyen összeget
tervezhetnek a rendezvényre. Gondolt a Márton napi rendezvényre is, de nem szerepel az
értéktárban. Ahhoz, hogy az értéktárat módosítsák, meg kell alakulni a helyi értéktár
bizottságnak. Ilyen rövid határidő alatt ezt nem lehet megoldani. Kérdezi a képviselők
véleményét.
Németh Imréné képviselő: A jövőre való tekintettel be kellene venni ezeket a
rendezvényeket az értéktárba. Biztosan lesz még ilyen pályázati lehetőség. Előtte létre kellene
hozni az értéktár bizottságot.
Csom Károlyné polgármester: A korábbi döntéseknek megfelelően készülnek az
ajándékozási szerződések. A 03/2 hrsz-ú területtel kapcsolatos szerződést május 30-án írják
alá az ügyvédnél. Folyamatban van a 282/11 hrsz-ú terület értékesítése is, a vevővel kell
egyeztetni.
A régi hivatal pályázatával kapcsolatban elmondja, a tervezésre, műszaki ellenőrzésre, az
épületenergetikai tanúsítvány készítésére, projektmenedzsmenti, közbeszerzési szakértői
munkákra az árajánlatok folyamatosan érkeznek, a mai nap a beadási határidő. Utána le kell
folytatni a közbeszerzést. A héjazat cserét nem lehetett szerepeltetni a pályázatban, azt
önerőből kell megvalósítani. Árajánlatokat kért a tetőcserére, de még nem érkeztek meg. Ezt a
munkát még a nyáron el kell végezni, mert különben nincs értelme a többi munkának. A
megpályázott 48 millió forint megérkezett az önkormányzat számlájára.
Az idén is meghirdették a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” versenyt, amelyre
természetesen jelentkezni fog az önkormányzat.
Karácsony József alpolgármester: Kérdezi, hogy az útjavításra elnyert pályázat intézése hol
tart.
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Csom Károlyné polgármester: A beérkezett árajánlatok közül a testület a Horváth- Ép Kft-t
választotta. Az önkormányzat megrendelte a munkát, még választ nem kaptak, hogy mikor
készítik el a munkát.
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 9.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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