1. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 23-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 65/2018. (XII.13.)
képviselő-testületi határozatának módosítása
Csom Károlyné polgármester
Lutár Mária jegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Káptalantóti Község Önkormányzata, „Káptalantóti Közösségi Ház korszerűsítése” címen közbeszerzési
eljárást hirdetett meg, melyre Nyírő Bognár Károly e.v. (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.;
Nyilvántartási szám: 5714525) bruttó 43.809.153,- Ft összegű ajánlatot adott.
A vállalkozó fenti ajánlatát a 65/2018. (XII.13.) képviselő-testületi határozattal elfogadtuk. A határozatban
és az árajánlatban szereplő bruttó 43. 809.153 forintos összeg és a támogatási szerződésünkben az építési
beruházásra tervezett bruttó 43.769.806 forintos költség közötti különbözetről a határozat nem rendelkezik
ezért annak fedezetének biztosítását meg kell határozni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2019. (I. ……….) Képviselő-testületi határozat
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
65/2018. (XII.13.) képviselő-testületi határozatának 3.) pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
vállalkozói díj fedezetét a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
és Káptalantóti Község Önkormányzata 2018. április 13. napján
aláírt IKT-2018-618-I1-00001372 számú támogatási szerződés
alapján biztosítja, továbbá az elfogadott ajánlat és a támogatási
szerződésben rögzített összegek közötti 39.347,- azaz
harminckilencezer-háromszáznegyvenhét forint többletköltséget
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
a
2019.
évi
költségvetésében tervezi.”
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Káptalantóti, 2019. január 17.
Csom Károlyné
polgármester

2. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 23. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázati felhívást tett közzé Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatásra”.
A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2019.
évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja
meg az illetményalapot.
A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok
számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.
Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38.000 forintot meg nem
haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési
önkormányzatok nyújthatnak be.
A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető igénybe.
Az igénylés feltételekén a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019.
évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal
emelt összegben, azaz legalább 53.130 forintban állapítja meg. Saját hatáskörben ennél magasabb
összeg is megállapítható, mely azonban további állami támogatás biztosítását nem eredményezi.
A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok összesen 5.060 ezer Ft támogatásra
nyújthatnak be pályázatot. A pályázat benyújtásának határideje 2019. január 25.
Határozati javaslat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által kiírt,
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont
szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” pályázatot nyújt be.
Káptalantóti Község Önkormányzata vállalja, hogy a köztisztviselők illetményalapját legalább 53.130
Ft-ban állapítja meg 2019 évre.
A képviselő-testület felhatalmazza Szigliget község polgármesterét, mint a Szigligeti Közös
Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármesterét a pályázat benyújtásával kapcsolatos
teendők ellátásával.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: polgármester
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Káptalantóti, 2019. január 21.
Csom Károlyné
polgármester

3. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 23. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése
Csom Károlyné polgármester
Lutár Mária jegyző, Baráth Istvánné ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 1. naptól hatályos 50. (8) bekezdése
alapján a köznevelési feladatokat ellátó járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzeteit.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelés intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a
felvételi körzet megállapításához a Veszprémi Járási Hivatal 2018. október utolsó napjáig bekérte a
képviselő-testületek véleményét tartalmazó határozatokat.
Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig
tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.
A járási hivatal a tervezetet megküldte, a település teljes közigazgatási területére vonatkozó kötelező
felvételt biztosító iskolaként a Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakközépiskolát (8284
Nemesgulács, József Attila u. 72.) és a Tatay Sándor Általános Iskolát (8258 Badacsonytomaj, Kert u.
8.) jelöli meg.
Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről február
15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
HATÁROZATI JAVASLAT

…./2019. (….) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal által
meghatározott és közzétett, Tapolcai Járásban, Káptalantóti
településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános
iskola felvételi körzethatár meghatározásával.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg.
Felelős: Csom Károlyné polgármester
Határidő: 2019. február 15.

Kérem, hogy a tervezetet megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Káptalantóti, 2019. január 18.
Csom Károlyné
polgármester

