KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: NG/83-9/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 26-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről

Határozatok: 44,

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 26-án, 8.00 órakor megtartott rendkívüli
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 és 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 pont tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NAPIREND:
1. Szilágyi Pál budapesti lakos kérelmének megtárgyalása

Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Szilágyi Pál budapesti lakos kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Csom Károlyné polgármester: Szilágyi Pál budapesti lakos ismét kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, szeretné bérbe venni a régi hivatalban lévő lakrészt munkásai részére.
Tovább folytatják az építkezést a volt élelmiszer- és italbolt épületében. Javasolja szeptember
30-ig megkötni a bérleti szerződést, mert utána a régi hivatal épületében is elkezdődik az
építkezés. A tetőfelújítás munkálatait nem zavarja a bérbe adás. Az előző évben 25.000,Ft/hó volt a bérleti díj. Most hárman kívánják igénybe venni a lakást.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Németh Imréné képviselő: Kevesebb ne legyen a bérleti díj, javasolja a tavalyinak megfelelő
összeget kérni akkor is, ha csak 3 fő veszi igénybe a lakást. Minden drágult tavaly óta.
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a régi hivatalban lévő lakrész bérbe adását 2018.
július 1-től 2018. szeptember 30-ig havi 25.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Szilágyi Pál
budapesti lakos részére.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
44/2018. (VI. 26.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Badacsonyi u. 7. szám alatti épületében
lévő volt szolgálati lakás lakrészt 2018. július 1-től
2018. szeptember 30-ig bérbe adja Szilágyi Pál
1025. Budapest, Battai út 12/B. szám alatti lakosnak.
A bérleti díj összege rezsi költséggel együtt 25.000,Ft/hó.

2.

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

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatásul elmondja, a Badacsony Borászati Szövetkezet
által felajánlott ingatlanra vonatkozóan az ajándékozási szerződést megkötötték. Turisztikai
célra fogják felhasználni ezt a területet. A területből egy részt kitisztítanak, és padokat
asztalokat helyeznek ki. A tóti hegyre túrázók megpihenhetnek itt.
A közmunkaprogram folytatódik július 1-től, Kolop Attilánét fogják kiközvetíteni. Horváth
Sándor sajnos nem dolgozhat közfoglalkoztatottként tovább. Az előző testületi ülésen
elhangzott, hogy mindenképpen szükség van egy főre, aki folyamatosan nyírja a füvet.
Javasolja, hogy Horváth Sándort foglalkoztassa az önkormányzat napi 8 órában 2019.
december 31-ig.
Karácsony József alpolgármester: Egyetért azzal, hogy Horváth Sándort alkalmazza az
önkormányzat.
Csom Károlyné polgármester: A falunappal kapcsolatban elmondja, a névre szóló
meghívókat kiküldték, a helyi újságban és a honlapon is közzétették a meghívót.
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 8.15 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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