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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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nyilvános üléséről

Határozatok: 51, 52,

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: NG/83-14/2018.
J EG Y ZŐ K Ö N YV
Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 25-én, 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
Tóthné Luczi Erzsébet
Tóth Tímea

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 pontok
tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NAPIREND:
1. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár véleményezés
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Több éve csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica
felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz. Javasolja, hogy a 2019. évi pályázathoz is
csatlakozzanak. A községben jelenleg 2 fő diák tanul a felsőoktatásban.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához
való csatlakozás elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
51/2018. (IX. 25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati
fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
Önkormányzati
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek
és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
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Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatnak
megfelelően az „A” és „B” típusú pályázati kiírást
készítse el és tegye közzé.
Határidő: csatlakozási
szándék
EPER-Bursa
rendszerben történő rögzítésére: 2018.
október 3.
pályázati kiírás önkormányzati hirdetőtáblán
és egyéb helyben szokásos módon történő
közzétételére: 2018. október 5.
Felelős:
polgármester
2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár véleményezés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Minden évben véleményezni kell az önkormányzatnak a
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának tervezetét. Káptalantótira
vonatkozóan a nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános Iskola és a badacsonytomaji Tatay
Sándor Általános Iskola lett meghatározva. Javasolja egyetérteni a körzethatár
meghatározásával.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi a kötelező
felvételt biztosító általános iskolák körzethatár meghatározásának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
52/2018. (IX.25.)

szavazattal,

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatala által meghatározott és
közzétett, a Tapolcai Járásban Káptalantóti településre
vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskola
(Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakközépiskola
8284 Nemesgulács, József Attila u. 72. és Tatay Sándor
Általános Iskola 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.)
felvételi körzethatár meghatározásával.
2. A településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermek nincs.
3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a
Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
polgármester
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Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy tegnap kézhez kapta a régi
hivatal átépítésének kiviteli terveit. Jövő héten elindítják a közbeszerzési eljárást. A Magyar
Államkincstárnál, Veszprémben nyilatkozni kellett az önerő biztosításáról, ha a pályázati pénz
nem fedezné teljes egészében a felújítás költségeit. A pályázattal kapcsolatban módosítani
kellett a határidőket, mert már így is késésben vannak, és nem lehet tudni, hogy időben
találnak-e kivitelezőt. A végső határidő 2019. szeptember 30., de törekednek arra, hogy június
30-ig elkészüljön a beruházás.
A Horváth-Ép-el kötött megállapodás szerint a belterületi utak javítása november 15-ig kell,
hogy elkészüljön.
A temetőből elszállíttatták a szemetet, 128 ezer forintba került. Bodoki lakosok kérték, hogy
az önkormányzat vitessen egy konténert a bodoki út mellé és ők összeszedik az árokban lévő
szemetet.
A szennyvízszivattyú a héten elkészül. Volt egy csőtörés a Petőfi utcában, a főgerinc-vezeték
repedt meg, nagyon nehezen találták meg a hibát. Az átereszen keresztül folyt a víz a Sédbe.
El kell dönteni, hogy legyen-e Márton napi rendezvény, meghirdessék-e?
Arról is dönteni kell, hogy a november 24-i idősek napja rendezvényen milyen műsor legyen.
Németh Imréné képviselő: Javasolja a badacsonytördemici néptáncegyüttest felkérni.
Csom Károlyné polgármester: Szombaton délután 15 órakor lesz Szalay Beáta kiállításának
megnyitója. Csütörtökön hozzák a festményeket, berendezik a termet.
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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