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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: NG/83-13/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 28-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről

Rendeletek: 9/2018. (IX.3.)
10/2018. (IX.3.)
Határozatok: 48, 49, 50,

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: NG/83-13/2018.
J EG Y ZŐ K Ö N YV
Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 28-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
Tóthné Luczi Erzsébet
Tóth Tímea

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Németh Imréné

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 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Németh Imréné 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. A közterület használat helyi szabályozásáról szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosítása
3. DRV 2019-2033. évi beruházási-felújítási és pótlási terv
4. Falugondnok beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A költségvetési rendelet módosítására elsősorban a 2018.
január 1-jétől 2018. június 30-ig beérkezett többletbevétel és kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás miatt kerül sor. Július 1-től tervezni kell 1 fő segédmunkás bérét is. Az
előterjesztés részletesen tartalmazza a változásokat, nem kívánja részletezni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi a költségvetési
rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
9/2018. (IX. 3.) rendelet Káptalantóti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. A közterület használat helyi szabályozásáról szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: 2016. október 1-től a filmforgatás célú közterület
használatáért nem az önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételt, hanem az Mktv-ben
megállapított díjtételt kell alkalmazni. A rendelet 11. §-ában ezt módosítani szükséges.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi a közterülethasználat helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
10/2018. (IX. 3.) rendelet

A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 8/2016.
(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. DRV 2019-2033. évi beruházási-felújítási és pótlási terv
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy melyik évre milyen
fejlesztést terveznek be, melyet a használati díjból finanszíroznak. A tervezés hosszútávra,
2019-2033. közötti időszakra szól.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi a 2019-2033. évi
Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervének elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
48/2018. (VIII. 28.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a 22-05634-1-001-01-12 MEKH kóddal rendelkező,
DRV_S_225 kódszámú, Káptalantóti szennyvízelvezető
mű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a
továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4. Falugondnok beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A falugondnok nem tud itt lenni a testületi ülésen, mert a
nyári szünetben is szállítja a gyermekeket a badacsonytomaji óvodába. Képviselő-testület
kézhez kapta a beszámolót. Véleménye szerint megbízhatóan, és rugalmasan végzi a
munkáját. Jól együttműködve dolgozik a kistérségi szociális gondozóval. Besegít az
önkormányzat egyéb feladatainak ellátásába is. Ez alkalommal kívánja megköszönni
Karácsony József alpolgármesternek, hogy a falugondnok műtétjének és lábadozásának
idejére juttatás nélkül helyettesítette őt.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi a falugondnok
beszámolójának elfogadását.
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
49/2018. (VIII. 28.)

szavazattal,

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

folyamatos
polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a nagy esőzések miatt vis
maior pályázatot nyújtottak be a 0146 és az 1245/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utakra.
Az önkormányzat saját erőből javított utakat Bodok, Szula, Sabar térségében. A kápolnai utat
is javítani kell, mert nagyon elmosta az eső. Hegymögön az ingatlantulajdonosok
magánerőből újították fel a Magyar Állam tulajdonában lévő utat. Bács-hegyen két
ingatlantulajdonos vállalta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő út javítását elvégezteti,
ha az önkormányzat hozzájárul az anyagköltséghez. Javasolja, hogy 150 ezer forint összegben
biztosítsanak murvát az út elkészítéséhez.
Tájékoztatja a testületet, hogy szeptember 16-án a bácshegyi kápolnában szentmise lesz.
Az idősek világnapját október 1-én ünneplik. Kapott az önkormányzat egy ajánlatot ez
alkalomra üdvözlőlap készíttetésére. Javasolja, hogy saját készítésű üdvözlőlapot küldjenek az
időseknek.
Az idősek napi ünnepséget november 24-ére tervezték. Nagyon sok műsoros ajánlatot kapott
az önkormányzat, hamarosan el kell dönteni, hogy milyen műsor legyen.
Keszthelyen, november 11-én Márton-napi találkozó lesz.
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatást kér a Veszprém Megyei
Kutató- Mentő Szolgálat részére, aggregátor vásárlására.
10.000,- forint összegű támogatást javasol.
Karácsony József alpolgármester: Támogatja a javaslatot.
Csom Károlyné polgármester: Amennyiben nincs más javaslat kéri, döntsenek a
támogatásról.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
50/2018. (VIII. 28.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú
Egyesület kérelmét megtárgyalta. A Veszprém Megyei
Kutató- Mentő Szolgálat részére 10.000,- forint, azaz
Tízezer forint támogatást nyújt.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
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3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

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 8.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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