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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 24-én, 15.00 órakor megtartott soron
következő nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Káptalantóti Községháza hivatali helyisége
(8283, Káptalantóti, Petőfi u. 48.

Jelen vannak:

Csom Károlyné
Németh Imréné
Tóthné Luczi Erzsébet
Tóth Tímea

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Karácsony József

alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:
Lutár Mária
dr. Takács Nóra
Magyar Tibor
Dr. Gelencsér Mihály
Harmathy Ildikó
Dr. Sándor Róbert
Kovács Artúr
Lakosság részéről:
Jegyzőkönyvvezető:

Somodyné Balogh Éva

jegyző
aljegyző
ügyvéd
ügyvéd
16 fő
ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
Lutár Mária jegyzőt és dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt. Karácsony József alpolgármester
igazoltan távol van.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. 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:
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NAPIREND:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (….)
rendeletének módosítása
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatának
módosítása
3. 2016. évi belső ellenőrzési terv
4. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása
5. Káptalantóti Településrendezési Tervének módosítása, véleményezési szakasz
lezárása
6. Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítéséről (szóbeli előterjesztés)
7. Harmathy Ildikó Mária kérelme az általa indított kártérítési per kapcsán (szóbeli
előterjesztés)
8. Közmeghallgatás
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
Zárt ülés
NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről
Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztésben szereplő mindkét határozat végrehajtásra
került. A Tapolcai Helyi Védelmi Bizottságnak megküldték a téli intézkedési tervet, a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak pedig a kötelező általános iskolai körzethatár
kibővítésének kérelmét.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan – elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (….)
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Szükséges a költségvetés módosítása, mert a bevételi és
kiadási oldalon is változások történtek. A bevétel növekedett a 2015. évi bérkompenzációval
és a víz és csatorna díjtámogatással. Plusz kiadásként jelentkezik az ügyvédi munkadíj és a
régi hivatal tervezési költsége. Kérelmek alapján több szervezetet és rendezvényt is
támogattak, ezeket is módosítani kell a költségvetésben. A költségvetés főösszege 42.218 ezer
forintra változott.
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési
rendelet módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
15/2015.(XII. 4.) rendelet Káptalantóti
Község
Önkormányzata
2015.
évi
költségvetéséről
szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő változás
miatt az SZMSZ módosítása is szükséges.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
16/2015.(XII.4.) rendelet

Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési
Szabályzatáról
szóló
10/2014.
(XII.05.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. 2016. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Kormányrendelet határozza meg a belső ellenőrzés
rendszerét, felépítését. 2015-ben a belső ellenőrzési feladatokat a Biztonságot Adó Kft látta el
a 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint. Most a 2016. évi ellenőrzési ütemtervet kell
elfogadni.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 2016. évi
belső ellenőrzési terv elfogadását.
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Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
79/2015.(XI.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a határozat mellékletét képező Káptalantóti
Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési
tervét elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési
tervben foglaltaknak megfelelően, az ellenőrzések
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak
megfelelően

4. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta,
áttanulmányozhatta.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 2016. évi
munkaterv elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
80/2015.(XI.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a határozat mellékletét képező 2016. évre vonatkozó
munkatervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző

5. Káptalantóti Településrendezési Tervének módosítása, véleményezési szakasz
lezárása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A mellékletben szerepel, hogy az egyeztetésben résztvevő
szervek milyen véleményt adtak a rendezési terv módosításához. Olyan kifogás nem érkezett,
ami miatt nem kerülhetne az eljárás a végleges szakaszba.
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a
településrendezési tervmódosítás véleményezési szakasza lezárásának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
81/2015.(XI.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a véleményezési szakaszban beérkezett
véleményeket, és az azok alapján a tervező által
közösen megfogalmazott válaszokat az előterjesztés
mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint
elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
96/2014. (XI.25.) Önkormányzati határozata alapján a
partnerségi egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán a
Partnerek részéről észrevételek, vélemények nem
érkeztek.
3. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdése szerinti
Egyeztető
tárgyalás
megtartását
nem
tartja
szükségesnek, mivel véleményeltérés az egyeztetésben
résztvevő államigazgatási szervek, valamint a Partnerek
részéről nem történt.
4. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a településrendezési terv módosításának
egyeztetési anyagát záró véleményezés megindítására
alkalmasnak találja, a véleményezési szakaszt lezárja és
felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
döntés
dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a
polgármestert a záró véleményezési szakasz
kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy a
véleményezési anyagot végső szakmai véleményezésre
az Állami Főépítésznek küldje meg.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Magyar Tibor, az ENERIN Kft képviselője 15.15 órakor megérkezik a testületi ülésre.
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6. Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítéséről
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Csom Károlyné polgármester: Köszönti Magyar Tibort, az ENERIN Kft képviselőjét és
felkéri, röviden ismertesse a közvilágítás korszerűsítésre készített ajánlatukat.
Magyar Tibor vezető tanácsadó: Köszönti a jelenlévőket. A cég 2001. óta foglalkozik
energiával és energia-megtérülésekkel. 2001. és 2005. között 400 településen korszerűsítették
a közvilágítást, a higanygőz lámpákat lecserélték kompakt világítótestekre. Ezeknek a
lámpáknak a futamideje 12 év. Káptalantóti esetében 2015-ben jár le a futamidő. Ettől kezdve
nagyobb mértékben történhetnek meghibásodások. A korszerűsítés olyan mértékű
megtakarítást eredményezhet, ami fedezi a beruházás költségeit. A cég 2015-ben 250
településre kapott forrást. Ezt a forrást fel is használták. Jelenleg is több településsel
tárgyalnak, amihez ismételten kell forrást igényelni. A lényeg, hogy nem az önkormányzatnak
kell hitelt felvenni. A cég veszi fel a hitelt és finanszírozza meg az egész beruházást. A
projektnek négy szereplője van. Az egyik a bank, aki 2,5 %-os kamattal hitelt biztosít, a
második a cég, aki felveszi a hitelt és magyar vállalkozókkal, magyar lámpatestekkel elvégzi
a korszerűsítést. A harmadik szereplő az önkormányzat. A korszerűsítés legfontosabb
kritériuma az, hogy a közvilágítás díja nem emelkedhet. A bank felé 150 hónap alatt meg kell
térülni a beruházásnak. Az önkormányzat ezen időszak alatt garanciát kap, javításra nem kell
költeni. A cég érdeke, hogy jó munkát végezzen, jó lámpatesteket szereljen fel, hogy az
elkövetkezendő időben ne kelljen javításra költeni. A negyedik szereplő az állam, mert a
korszerűsítéssel kevesebb energia fogy, csökkenhet az energiaimport.
(Magyar Tibor videofelvételen bemutatja a jelenleg használt és a LED világítás közötti
különbséget.)
Magyar Tibor vezető tanácsadó: Köszöni a tájékoztatási lehetőséget, várja a kérdéseket.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni az ismertetőt.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Az önkormányzatnak legalább két árajánlatot kell kérni a
döntés meghozatalához. A második árajánlat még nem érkezett meg. Annak ismeretében
tudnak dönteni. Ez az ajánlat 1 hónapig érvényes.
Magyar Tibor vezető tanácsadó: A programba a december
önkormányzatok férnek bele, a banki finanszírozás év végén zárul.

15-ig

szerződött

Csom Károlyné polgármester: Mi történik a leszerelt lámpatestekkel? Úgy tudja, hogy az
önkormányzat tulajdona.
Magyar Tibor vezető tanácsadó: Tudomása szerint 2005-ben ezek a lámpatestek az E.ON
tulajdonába kerültek a 10 éves szerződéstől függetlenül. A leszerelt lámpatestek veszélyes
hulladéknak minősülnek, a felújítás során elszállításra kerülnek.
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Csom Károlyné polgármester: Még egyszer megköszöni Magyar Tibor tájékoztatóját. A
döntésről az önkormányzat értesíteni fogja.
(Magyar Tibor 15.30 órakor távozik a testületi ülésről.)
Csom Károlyné polgármester: A Megyei Önkormányzathoz benyújtott területfejlesztési
projekt ötletek között szerepel a közvilágítás korszerűsítése, de sajnos a pályázatot még eddig
nem írták ki. Mindenképpen jó lenne pályázni. Ez a lehetőség 12,5 éves elkötelezettséget
jelent, meg kell gondolni.
(Harmathy Ildikó, Dr. Sándor Róbert és Kovács Artúr és Dr. Gelencsér Mihály 15.35 órakor
megérkezik a testületi ülésre.)
7. Harmathy Ildikó Mária kérelme az általa indított kártérítési per kapcsán.
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester és Harmathy Ildikó
(Szóbeli előterjesztés)
Csom Károlyné polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent Harmathy Ildikót,
ügyvédjét, Dr. Sándor Róbertet, az önkormányzat ügyvédjét, Dr. Gelencsér Mihályt és
Kovács Artúr káptalantóti lakost.
Felkéri Harmathy Ildikót, szóban ismertesse az üggyel kapcsolatos mondanivalóját.
Harmathy Ildikó: Tisztelt Testület, Polgármester asszony, Jegyző asszony, Aljegyző
asszony! Szeretné felolvasni a mondanivalóját, hogy ne térjen el a tárgytól. Azért kérte ezt a
mai találkozót, mert megfeneklett a Liliomkert ügye. Szeretnék a múltat átlépve, jövőbe
mutató kompromisszumos megállapodást ajánlani. Mégiscsak a jövő a lényeg, nem a múlt.
2010-ben kezdtek a Liliomkert ügyei vakvágányra futni, amikor a megalakult szövetkezet
elkészíttette a Liliomkert fejlesztése érdekében az építési engedélyezési tervet. Ezt a tervet
nem tudták beadni, mert időközben a község rendezési tervében a terület szántóvá minősült
vissza. Az állandó viták tárgya, hogy vajon kinek lett volna dolga a terület átminősítése.
Nyilván neki kellett volna finanszírozni, ami nyilván megtörtént volna, ha az ingatlan
fejlesztéséhez szükséges tőke rendelkezésre állt volna, amely tőkét egy szántó rendeltetésű
területre összegyűjteni nem lehet. A probléma gazdasági vonatkozásait unkaöccse, Kovács
Artúr ismerteti a megjelentekkel, ha kívánják.
Arról szeretne inkább beszélni, miért jött létre a piac, mit hozott a községnek és hová lehet
eljutni általa. Káptalantóti testülete a zajló perben ellenkérelmet nyújtott be a
Törvényszéknek, amelyben azt állítják, hogy a rendezési tervnek nincs végrehajtásra
vonatkozó része, a szabályzat csupán lehetőséget biztosít. Ez így van, de éppen ettől a
lehetőségtől lettek megfosztva. Itt kell megjegyeznie, hogy a Törvényszéknek benyújtott
ellenkérelem hemzseg a valótlan állításoktól, az események időbeni összemosásától,
hangvétele nagyon cinikus.
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: Ildikó! A probléma az, hogy nem ezért jöttek ide. Ha
megismétli, amit leírtak, attól nem mennek előre.
Harmathy Ildikó: Ügyvéd úr! Legyen szíves még két perc türelemmel lenni, mindjárt átlép
ezen. A testületi tagokat szeretné tájékoztatni, mert ők nem tudják mi történt a bíróságon.
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: A testület mindent tud, ő képviseli az önkormányzatot.
Harmathy Ildikó: Nem tudják, hogy mit írnak alá, az az érzése. Szeretné folytatni az
ellenkérelemmel. A vele kapcsolatos kommunikáció mélyen hamis és megalázó. Az a
8

közbeszéd, mintha szándékosan menne a törvények ellenében és adózás nélkül harácsol.
Káptalantóti testületének 2008-as döntése fosztotta meg a legalitás lehetőségétől és a mai
napig nem történt korrekció. Az ellenkérelemben mégis elhangzik a lényeg, a rendezési terv,
mint lehetőség azt jelenti, hogy a község egyetért, szabad utat enged a jövő építésének, az
ehhez szükséges tőke előteremtésének határidő nélkül. A telkek megvásárlása előtt
benyújtotta ingatlanfejlesztési terveit a testületnek, tehát mindenki tisztában volt vele, hogy
nem szántás szándékából vásárolja a területeket öt évi kereskedelmi célú bérlés után. Az,
hogy ez az adásvételi szerződésben nem került bele, részéről a maximális bizalom jele volt.
Hiszen a szerződést a testület által hozott ügyvéd készítette. Nyilvánvaló, hogy eszébe sem
jutott, hogy a község vezetése majd saját falujának ellenében dönt egykor. 2007-ben jött a
piac alapításának az ötlete, 22 árussal kezdték el a Liliomkertben a piacozást. Azért erre
muszáj kitérni egy kicsit, mert talán nem mindenki érti, ez derült ki számára a bírósági
tárgyaláson is. Azt kell érteni, hogyha az ember elkészít egy jövőfejlesztési tervet, ahhoz még
nincs pénze. A pénzt elő kell teremteni. Nem tudtak befektetőt találni, ezért jött a piac ötlete,
hogy befektetés nélkül létrehozzák azt a találkozást, ami a helybeli emberek és az
idetelepedett idegenek között az előrelépést jelenti. 2007-ben 22 fővel kezdték el a piacozást
először még piacszervező találkozóként. Hiszen azt sem lehetett tudni, van-e rá igény. Az
igény hamar látszott, ám az is, hogy az akkori törvények a heti pár órában nyitva tartó piac
számára vállalhatatlan és kigazdálkodhatatlan költségeket követelnek. Úgy, mint betonozás,
kőépület, kőkerítés. Az engedélykérelmet visszavonta, elkezdődtek a piacért folytatott
küzdelmek, amelyeknek a célja elsősorban a hatályos jogszabályok módosítása volt.
Felhívásai nyomán a társadalom melléjük állt, a piac egyre népszerűbbé lett. Most lép, de ezt
az irományt odaadja, hogy el tudják olvasni. (Nem bocsátotta a képviselő-testület
rendelkezésére az iratot.) Nem olvassa fel az egészet, hogy tudjanak haladni. 2009-ben
beadtak egy engedélyezési kérelmet, a hatóság ismét építkezést követelt. 2009-ig a piac úgy
működött, hogy az árusok odahozták az árujukat, kipakoltak, összepakoltak, hazamentek.
Ehhez nem kell építkezni. Ma már a jogszabály sem követeli, de akkor tőlük még komoly
beruházásokat követelő építkezéseket követeltek, amik vállalhatatlan költséget jelentettek
volna és jelentenek ma is egy 6 órában nyitva tartó piacnak. Csakhogy a célja nem az, hogy 6
órán keresztül tartson csak nyitva a Liliomkert, hanem olyan jövőt álmodott, - melyről
egyébként egy könyvet is írt,- ami a hétköznapokat is említi.
Tudniuk kell, hogy a Liliomkert valamennyi árusa rendelkezik a tevékenységéhez szükséges
engedéllyel. Egyetlen árus sincs, aki illegális tevékenységet folytatna. Van egy hatalmas
dossziéja,- kettő – amelyben gyűjti ezeket az engedélyeket mindenkitől. Magára a Liliomkert
névre védjegyoltalmat kért és kapott. A védjegy árusításra kiváltotta az adóköteles
immateriális jogok kölcsönzésére a tevékenységet és adószámot kért. Jelen pillanatban
védjegy használati díjat fizetnek az árusok nyugta és számlaadás következtében. Ez a
tevékenység 16 % adóköteles, költségek belőle nem írhatók le. Tehát saját maga tevékenysége
is legális, mindenki legálisan működik. Céljuk azonban az, hogy a Liliomkert népszerűségét
átmentsék a hétköznapokra, mert nem az a cél, hogy heti 6 órában működjön valami és 162
órában ne működjön. Hanem az a cél, hogy a Liliomkert népszerűségének bázisán a falu, a
község és mindenki profitáljon. A Liliomkert által létrejött Káptalantótiban egy olyan
fesztivál, ami évente kb. 200 ezer látogatót vonz. Ez a fesztivál egy Kapolcs méretű fesztivál,
amit a község gyakorlatilag ajándékba kapott, mert semmit nem tett érte. Kapolcsra évente
elköltenek több száz milliót azért, hogy az a fesztivál menjen. Ezt az évi 200 ezer látogatót
valami idevonzza, és ami idevonzza, az a Liliomkertben megjelenő szellemiség, ami pontosan
a mai elidegenedett világunkban egy lazaságot, egy olyan közösségi teret jelent, ami nagyon
hiányzik. Ennek a példáját látni a budapesti romkocsmák esetében is, ami Budapestnek óriási
turizmust hoz. Az emberek ma már nem a plázák egyen-világára vágynak, hanem valami
másra. Tegyék hozzá a Liliomkert szakmaiságát is. A Liliomkert legfőbb célja a
mezőgazdasági tevékenység támogatása, ám a sok-sok látogató érdekében sokféle árusítási
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tevékenység folyik. Viszont a termelők tekintetében szigorúbbak az elvárásai, mint a magyar
jogszabályok. Megnézi a gazdaságokat, ellenőrzi, hogy nem a TESCO-ból jön ki az árú stb.
Ezt jelenti a Liliomkert védjegye, garanciát, minőséget, őszinteséget. Ennek a fenntartása,
ennek a védelme a célja, nem fogja feladni.
Ajánlatuk a következő mindezen előzmények után. Azt szeretnék, egyszer már nekifutottak,
2010-ben alapítottak egy szövetkezetet. A szövetkezetnek a vagyonát részjegy árusításából
akarták létrehozni. Ez el is kezdődött, az árusok elkezdtek beszállni 10-10 ezer forintokkal.
De igazából a tőkebevonás nem az árusoktól jött volna, hanem a vevőoldalról, a tőkések
bevonásával. Ehhez elkészítették az építési tervet, ezt nem tudták beadni Sümegre, akkor
derült ki, hogy szántóvá lett visszaminősítve. Azóta nem történt semmi. Egy 2010-es
határozat biztosítja őket arról, ha egyszer lesz külterületi rendezési terv, akkor VT 1
besorolást kap a két terület. Ennyi tőkét összehozni nem lehet. Ilyen módon ez a szövetkezet
ellehetetlenült. Utána azt gondolta, hogy a Magyar Állam vegye meg a területet és hozzák
létre a szövetkezetet mégis, mert anélkül nem fognak továbbmenni. Ezt a tervet még nem
dobta el. Most az az ajánlata, hogy hozzák létre közösen ezt a szövetkezetet, illetve nem
közösen, hanem legyen tagja Káptalantóti község maga is ennek a szövetkezetnek. Együtt
teremtsék elő a szövetkezeti központ kialakításához és a tevékenységhez szükséges alaptőkét.
Fontos, hogy a Liliomkert területe a közösség, a szövetkezet tulajdonába kerüljön, mert a
közösségi tulajdon biztosítéka annak, hogy nem mehet a tevékenység az alapító okirattól más
irányba. Nem történhet az meg, mint egy részvénytársaság esetében, hogy a tőkés többségi
tulajdon elviszi saját érdekei irányába a történetet. A szövetkezet esetében az alapító okirat
céljait és célkitűzéseit kell megvalósítani. Ennek a létrejövő szövetkezetnek a Liliomkert
legyen a szövetkezeti központja, mely szövetkezet a következő dolgokat akarja végezni.
Szervezi és támogatja a termőföld hatékony és gazdaságos bio műveléséhez szükséges tárgyi,
személyi és tudási feltételek megteremtését. Ennek érdekében oktatóközpontot hoznak létre
tangazdasággal. Szorgalmazzák, hogy az agrártámogatások a fiatalok vidékre telepedését
segítse elő. Megszervezik a megrendelésen alapuló termelést, közösségi feldolgozást és
értékesítést. Termékeiket közös arculattal látják el. Az élhető vidék érdekében színvonalas
infrastruktúrát teremtenek, oktatási, egészségvédelmi, kulturális és művelődési intézmények
létrehozása, működtetése által. Súlyt helyeznek a megfelelő információ áramlás, tájékoztatás
kérdésében. Szorgalmazzák az ember igényeihez alakított olcsó tömegközlekedés
létrehozását. Szervezik a turizmust, vendéglátást. Szorgalmazzák, hogy az idősödő korosztály
képességei szerint aktív része legyen életüknek, használják tapasztalataikat,
gondoskodásaikat, amíg maguk is gondoskodásra nem szorulnak. Megszervezik a megfelelő
szakember utánpótlást. Szövetkezetük működéséhez szükséges alaptőkét a magyar államtól
kérik. Szeretné kihangsúlyozni, mindenki bizonyára olvassa a sajtóban, hogy 2016-tól, illetve
már az idén decembertől kiemelt támogatást kap az agrárium, a kistermelés és a
biogazdálkodás. Olyan lehetőség van a kezükben, hogyha megalakítják közösen ezt a
szövetkezetet és elkezdenek a jövőépítés irányába haladni, ami valóságos és komoly alapot
alapozhat meg ennek a községnek is és a község példáján az egész környéknek. Sokat
mesélhetne arról, hogy a Liliomkert 9 éve alatt milyen tanulságok voltak, de azt mindenki
látja, hogy sajnos a mezőgazdasági termelők, kistermelők, kézműves élelem előállítói a 9
évben az ország legjobb, legnagyobb piacán a legjobb értékesítési feltételek mellett sem
képesek előrejutni. Egyszerűen egy helyben topog az életük, a gazdálkodásuk. Fiatalok
menekülnek, azt látják, hogy a szülők áldozatos munkája alig hoz eredményt. Elmennek
informatikusnak, közgazdásznak, elhagyják a termőföldet. Pedig a termőföldben lévő óriási
lehetőségeket kell kihasználni. Jó példa Provance, Toscana, ahol az élet alapja a termelés, a
virágzó táj és arra épül az egész vidék. Úgy gondolja, hogy nekik is ez lenne a feladatuk. A
szövetkezet elnöki tisztére Artúrt fogják megkérni, tekintettel arra, hogy ő egyrészt el van
tiltva a gazdasági egység vezetésétől, másrészt nem is akar élete végéig dolgozni. Át kell adni
a stafétát a fiataloknak. A támogatásokkal óriási lépést tehetnének, hogy a Liliomkert jól
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működjön. Nem cél, hogy ezt a felfújt, óriási piacot fenntartsák az idők végezetéig. Ezt át kell
fordítani. Lebegjen előttük Kapolcs elrettentő példája, ahol Kapolcs 25 év alatt semmit nem
ment előre, holott óriási pénzeket költöttek a Kapolcsi Napokra. Itt az a cél, hogy a Liliomkert
népszerűségét fordítsák a falu javára, az ehhez vezető út a szövetkezeten keresztül vezet. Ők
ennek a szakmai részét vállalják, az üzleti tervet elkészítik, a pályázatokat készítik.
Csom Károlyné polgármester: Szeretné elmondani, hogy 50 éve dolgozik szövetkezetben.
Ez nem úgy működik, hogy itt ül mellettem, ő lesz a szövetkezet elnöke. A szövetkezet
alapításának megvannak a jogszabályi alapjai, azt végre kel hajtani és úgy lehet szövetkezetet
létrehozni. Ha ő vállalkozást kíván létrehozni, akkor megteremti a jogi alapjait. Ez a
legalapvetőbb. Addig nem lehet vállalkozást indítani, amíg nincs a kezébe minden
dokumentum, hogy mindenre megvan az engedélye.
Szeretné megkérdezni, történt-e beadvány annak tekintetében a Földhivatalhoz, hogy a szántó
művelési ágból kivonja a területeket. Ezt csak a tulajdonos teheti meg. Nem kell a
szabályozással, nem kell a visszaminősítéssel foglalkozni, egyébként sem minősítette senki
sem vissza a területeket, mert mindig is szántó volt. Az, hogy a szabályozási vonal hol van,
az, hogy van-e külterületi rendezési terv, vagy nincs, nem zárja ki azt, hogy mint tulajdonos a
földjére kérjen termelésből való kivonást és megfizesse annak díját. Ez így működik. Ez csak
Ildikó olvasatában van másképp. Az önkormányzat soha sem támadta Harmathy Ildikót. 2010.
óta polgármester, egyetlen határozatot sem hoztak Harmathy Ildikó Liliomkert ügyében, mert
nem volt porondon, nem volt kérelem. Most ideküldte ügyvéd úr a levelet, hogy fogadja a
testület az ügyfelét. A megjelölt dátumok egyikén biztosították a lehetőséget. Nem erre
számított, hogy Ildikó ezeket a dolgokat taglalja. Még mindig nincs róla szó, hogy ki fizeti a
termelésből való kivonást. Ki kell vonatni a területet a termelésből, legalábbis egy részét. Ez
elhangzott a falugyűlésen is, de sajnos nem került rá sor. Megint ki a hibás, az önkormányzat,
ki perelte be az önkormányzatot, miért perelte be az önkormányzatot. Erkölcsileg és anyagilag
is hátrányos helyzetbe került az önkormányzat. A televízióban, a rádióban, az újságokban,
mindenféle médiumban le volt mocskolva az önkormányzat. Mikor az önkormányzat nem
tehetett róla, az önkormányzat segített, ahol tudott. Az önkormányzat nem piacellenes, ezt kell
már megérteni, de jogi alapokra kell helyezni a működést.
Harmathy Ildikó: Soha, sehol nem mocskolta az önkormányzatot.
Tóth Tímea képviselő: Szórólapon is megjelent, nevekkel alátámasztva.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Viszonylag új ember ebben a történetben, egy tárgyaláson van
túl. Beszéltek arról, hogy ennek a Liliomkertnek mi lehet a sorsa és hogyan lehet jogilag
rendezni az ott lévő helyzetet. A képviselő-testülettől azért kérték ezt a meghallgatást és
köszönik a lehetőséget, mert két kérdésben szeretnék, ha állást foglalnának, egy konkrétban és
egy kevésbé konkrétban. A kevésbé konkrét az, amit szeretnének, hogy a képviselő-testület
eldöntsön, jót tesz-e a községnek, hogy létezik a Liliomkert azon a két ingatlanon. Úgy véli,
hogy az elsődleges kérdés az, hogy szüksége van-e a községnek erre a piacra. Függetlenül a
jövőképtől, hogy az eddigi tevékenysége jót tett-e a falunak. Hozott-e ide valamiféle pezsgést.
A képviselő-testületnek az itt élők érdekeit kell képviselni, nem a Liliomkertét. Ha úgy látják,
hogy a Liliomkert működése jót tett, az az irány, ami a piac megvalósításában szerepet
játszott, az a jövőben is esetleg folytatható, akkor azt gondolja, van értelme megkeresni azt a
közös utat, ami részben az ingatlanok jogi helyzetét rendezi, részben valóban az
önkormányzat bevonásával olyan fejlesztést eredményezhet, ami további előnyöket jelent a
falu számára. Ha ebben a kérdésben pozitív a válasz, akkor pedig azt javasolnák, hogy a
köztük lévő pert, aminek magas a pertárgy értéke, ami nagyon sokáig eltarthat, nagyon sok
pénzbe kerülhet, szüneteltessék addig, amíg ennek a jövőképnek a megvalósítását nem
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találják ki. A szüneteltetés nem jelenti azt, hogy a per befejeződik, nem jelenti azt, ha
elvesztik a pert, akkor nem kell perköltséget fizetni, csak azt jelenti, hogy addig nem terhelik
a bíróságot ezzel az üggyel, ameddig van esély arra, hogy sikerül megtalálni a kibontakozást.
Ha az önkormányzat úgy látja, hogy nem kell a Liliomkert, elég a szomszéd telken lévő piac,
akkor nincs miről beszélni, pereskedhetnek tovább. De nem ez a cél, a cél az együttműködés
megteremtése.
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: Ha valaki kérni jön, akkor nem támad az első percben. Arról
volt szó, hogy elmondják a javaslataikat, ötleteiket, nem a másik felet szapulják. Ezért szólt az
elején. Ildikó azzal kezdte, hogy ne a múlttal foglalkozzanak, ennek ellenére az első 10
percben csak ezzel foglalkozott. Így nem mennek előbbre.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Rendben, lépjenek ezen túl, nyilván érzelmeket is megmozgat
ez a történet. A jó irány az lenne, ha megtalálnák a közös hangot. Ennél részletesebben is ki
tudják dolgozni az együttműködési javaslatukat, ez csak egy vázlat volt annak a reményében,
hogy felkelti a képviselő-testület érdeklődését. Ha ezt az időt biztosítják a számukra, akkor
szívesen állnak a rendelkezésükre.
Tóth Tímea képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy miért van szükség az önkormányzatra
ehhez a szövetkezethez. Igazából ezt önkormányzat nélkül is létre lehetne hozni.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Két oka van. Az egyik, hogy az önkormányzatnak elég sok
olyan hatásköre van, amelynek a kedvező gyakorlása segítheti egy ilyen vállalkozás
működését. A hallgatása akár hátráltathatja is. Ezért szeretnének partnerként kapcsolódni az
önkormányzathoz. A másik ok, az lenne a jó, ha az önkormányzaton keresztül a falu is
részesülne a szövetkezet működésének az előnyeiből. Hiszen a nyereség valamilyen módon a
szövetkezeti tagokhoz jut és az az önkormányzat is lehetne. Részben önző érdekből szívesen
működnének együtt az önkormányzattal, részben pedig ez egy ajánlat arra vonatkozóan, hogy
az önkormányzat részesedjen a nyereségből.
Tóth Tímea képviselő: Igazából eddig sem részesült az önkormányzat. A faluban vannak
vállalkozók, akik tisztességesen megfizetik az adót. Véleménye szerint a Liliomkertnek van a
legnagyobb bevétele. Úgy tudja, hogy a Liliomkert soha nem fizetett adót az
önkormányzatnak. Az Ildikó leminősítette a testületet azáltal, hogy úgy fogalmazott: „A
testület nem tudja mit ír alá.” Lehet, hogy nincs diplomája, de elolvassa, értelmezi a dolgokat.
Ha nem tudja, akkor kérdez és utána ír alá.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Sajnálja, hogy ez így szűrődött le, nem ez volt a cél. Ha nem
tisztelnék a képviselő-testületet annyira, hogy tudják, a döntés az ő kezükben van és megértik,
amit elmondanak, akkor nem kértek volna meghallgatást. Úgy gondolják, hogy a képviselőtestület tisztában van a saját funkciójával, felelősségével és azzal is, ha mondanak valamit,
talán nem feltétlenül zárt fülekre talál. Reméli, hogy az a cél vagy együttműködés, amit
ajánlanak, az az önkormányzat érdekében is áll. Hozzáteszi, hogy az önkormányzatnak nem
szükségszerűen csak a közvetlenül juttatott pénz az, ami segítséget jelent. Hiszen, ha a
lakosok elégedettek, hogy van hol eladni a termékeiket, van hol megvalósítani azokat a
célokat, amit ők maguk is sajátjuknak tulajdonítanak, akkor az, mindenkinek jó.
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: Csupán csak arra próbált rámutatni, hogy ez a vállalkozás az
elmúlt évek során nem járt élen az adófizetés terén.
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Harmathy Ildikó: Muszáj ellentmondania. 2010-ben megalakították a szövetkezetet és
fizették az iparűzési adót. 2011-ben abba kellett hagyni a részjegyek értékesítését, mert nem
volt fedezet. Onnantól természetesen nem fizettek adót.
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: Elhangzott a bíróság előtt is, hogy a falunak ebből az ötletből
mennyi előnye van. Nincs előnye.
Harmathy Ildikó: Az ellenkérelemben levan írva, hogy a faluból 10- 12 család árul a piacon.
Ez lehet, hogy kevés, de nem rajta múlik. De a 12 család jövedelme semmi? Vannak családok,
akik kizárólag a piacon szerzett jövedelemből élnek.
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: Mikor elmondta, hogy a szövetkezetnek milyen céljai
lennének, amit szeretne megvalósítani, a valósággal teljesen ellentétes. Hiszen az árusoknak
90 %-a nem mezőgazdasági terméket árul.
Harmathy Ildikó: Ez nem igaz. A 200 árusból 100 felett van az élelmiszer árusok száma.
Tegnap készített egy kimutatást, egy tavalyi, augusztusi piaci napon 205 árusból 106 árus
árult mezőgazdasági terméket. Az árusok mezőgazdasági őstermelői vagy kistermelői
engedéllyel rendelkeznek. Ne hazudtolja meg az ügyvéd úr!
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: Nem hazudtolja meg, csak arra próbál rávilágítani, hogy az
árusoknak csak töredéke foglalkozik mezőgazdasági termékek értékesítésével. Az hogy
engedélye van és, hogy ténylegesen mit árul, az külön dolog.
Harmathy Ildikó: Ellenőrzi, hogy azt árulnak-e az árusok, amihez engedélyük van.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Nem ez a lényeg, nem vitatkozni jöttek ide. Lehet, hogy a
múltban voltak nézeteltérések, hibák, hiányosságok. A jövőben ezt meg kell próbálni
elkerülni és a közös érdeket megtalálni.
Lutár Mária jegyző: Azt gondolja, hogy ehhez pontosan meg kellene fogalmazni azt, hogy
mit várnak el az önkormányzattól. Azért ezt elég tágan fogalmazták meg, mert ebbe nagyon
sok minden belefér. Olyan dolgok is esetleg, amit az önkormányzat jogilag nem tehet meg.
Ahhoz, hogy a testület döntsön, sokkal konkrétabb megfogalmazás kell.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Lehetne, ha a képviselő-testület látja a lehetőségét annak, hogy
van értelme beszélgetni. Akkor értelme lenne hozni egy olyan döntést, hogy a pert
szüneteltessék. Nemsokára lesz a következő tárgyalás. A bíróság december 4-ig adott
határidőt ügyfelének, hogy pontosan fogalmazzák meg a keresetüket, a bizonyítási indítványt
terjesszék elő. Megteszik, ha a képviselő-testület nem lát perspektívát a javaslatban. Egy ilyen
irat nem segíteni fogja az együttműködést, hanem az ellentéteket növeli. Szeretnék elkerülni,
hogy a bíróságon kelljen ezt az ügyet folytatni. Ezért javasolják azt, hogy szüneteltessék az
eljárást. Kapnak legalább 6 hónapot, hogy megpróbálják megtalálni a közös utat. A jegyző
asszonynak igaza van, egy kidolgozott, részletes terv alapján, amit az önkormányzat valóban
tárgyalhat. A levél megírása óta erre még nem volt idő. Tudja, hogy a képviselő-testület már
döntött a szüneteltetés kérdésében. Azt gondolja, indokolatlanul nagy terhet jelentene, hogy
egy folyamatban lévő perben a szüneteléshez való hozzájárulást 450 ezer forint kifizetéséhez
kössék. A per nem szűnik meg, bármelyik fél folytathatja. Szeretne, ha ebben változna az
önkormányzat álláspontja.
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Csom Károlyné polgármester: Ügyvéd úrtól kérdezi, a szüneteltetés összefüggésben van-e
azzal, hogy a per tárgya utáni forintális illeték megfizetése hogyan alakul.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Egyelőre nem. Attól, hogy az eljárás szünetel, a perben csak
annyi történik, hogy a bíróság legfeljebb 6 hónapig nem csinál az ügyben semmit. Ez alatt a 6
hónap alatt bárki kéri a per folytatását, akkor a bíróság ugyanott folytatja, ahol abbahagyta.
Ha 6 hónap alatt sikerül megegyezni a feleknek, akkor a bíróság a pert megszüntetheti, de
csak akkor, ha egyik fél sem kéri a per folytatását. Az sem kizárt, hogy megegyeznek, csak
például a perköltség viselésében nem tudnak megegyezni, akkor csak arról dönt a bíróság. A
szüneteltetéssel az önkormányzat nem veszít jogot sem a per kimenetelére nézve, sem a
perköltségre tekintettel. Ha minden kérdésben sikerül megegyezni és nem szükséges a pert
folytatni, akkor a bíróság az illeték összegét a felére csökkenti.
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd: Az önkormányzatot ez nem érinti, mert illetékmentes.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Ha sikerül megegyezni, akkor számukra azzal az előnnyel jár,
ha netalán elvesztik a pert, akkor a teljes illetéket ki kell fizetni, ha nem, akkor a bíróság dönt
a perköltség dolgában.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni a választ. Kérdezi a képviselőket, hogy kinek van
kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Csom Károlyné polgármester: Ahogy a jegyző asszony mondta, írásban kérik a javaslatot,
akkor tudnak rá válaszolni. Pontos, kidolgozott javaslatot kérnek, hogy jogilag utána lehessen
nézni, az önkormányzatnak mihez van joga, mihez nincs. Az önkormányzat csak jogszabályi
keretek között dolgozik. Nagyon szeretné, ha egyszer vége lenne ennek az ügynek, de azt is
szeretné, hogy a piac maradjon, mert ez egy nagyon jó gondolat. Nagyon sokszor elhangzott
már, le is írták, csak az a baj, hogy a tulajdonos részéről nem történtek meg azok a jogi alapra
helyezések, amit meg kellett volna tenni. Nem kell okolni senkit, meg kellett volna csinálni.
Nem telt volna el 8 év úgy, hogy állandóan viaskodtak, állandóan veszekedtek, riportok,
újságcikkek készültek. Így nem lehet előre haladni. Tessék elképzelni, megtapos valakit,
utána meg odamegy könyörögni. Micsoda módszer ez. Minden embert a tettei után ítélnek
meg és minden ember önmagát minősíti tetteivel. Ezzel befejezte, várja a velős és kimerítő
elképzelést, hogy tudjanak dönteni jegyző asszonyok és ügyvéd úr közreműködésével. Bízik
benne, hogy meg lehet oldani, de ahhoz tiszta lappal kell indulni.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Köszöni a lehetőséget.
Harmathy Ildikó: Ne legyen félreértés. A jegyző asszony azt kérte, hogy pontosan
dolgozzák ki az elgondolásaikat. Azt kérik, hogy először döntsön arról a testület, hogy van-e
értelme, mert kidolgozni ezt nagyon nagy munka.
Dr. Sándor Róbert ügyvéd: Megértette a polgármester és a jegyző asszony kérését. Leírják
egy kicsit részletesebben az elképzelést.
Kovács Artúr: Természetesen a testületnek több konkrétumra van szüksége, ezt megírják.
Csom Károlyné polgármester: Most nem fognak határozatot hozni, ez felelőtlenség lenne a
részükről, addig, amíg nem ismerik részletesen a javaslatot.
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(Harmathy Ildikó, Dr. Sándor Róbert, Kovács Artúr és Dr. Gelencsér Mihály 16.30 órakor
távozik a testületi ülésről.
Csom Károlyné polgármester szünetet rendel el, mivel a testületi ülés közmeghallgatással
folytatódik a kultúrházban.
A testületi ülés a 8. napirendi ponttal 16.45 órakor folytatódik.)
8. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Köszönti a megjelenteket. Szeretne beszámolni a
lakosságnak az önkormányzat 2015. évi munkájáról.
„Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011.évi törvény értelmében a képviselő
testületnek évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania melyen a
választópolgárok közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
Az éves közmeghallgatáson számot kívánunk adni a képviselő testület 2015. évben végzett
munkájáról, az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről.
A település képviselő-testülete a jogszabályok szigorú betartásával végzi feladatát. A
költségvetési rendeletben meghatároztuk a 2015.évre vonatkozó feladatokat.
A költségvetés készítésekor figyelembe vettük a pénzügyi stabilitást, a költségvetési egyensúly
biztosítását, valamint a biztonságos gazdálkodást.
Legfőbb szempont a bevételek és kiadások tekintetében az egyensúly megteremtése. Ez évben
sincs hitelünk. A feladatellátások és a szolgáltatások ellenértéke minden esetben
kiegyenlítésre kerül, így az önkormányzatnak nincs adóssága.
Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon nettó nyilvántartási értéke a 2014. december 31-i
fordulónappal készített mérleg alapján: 373.732.000,- Ft
A szennyvízcsatorna értéke jelenleg értékmeghatározás alatt. Nagymértékben növelni fogja a
település vagyonát.
A település vagyonkatasztere naprakész, az ingatlankataszterben 146 db ingatlan szerepel:
középületek, utak, hidak, Sabari templomrom, kisebb ingatlancsoportok.
Személyi állomány növekedés nem volt - 1 fő falugondnok 8 órában, 1 fő hivatalsegéd 6
órában van foglalkoztatva, segédmunkás - település gondozói feladatokat a
közmunkaprogram segítségével is meg tudtuk oldani.
Az elmúlt év során is törekedtünk az önkormányzati vagyon megtartására, gyarapítására.
A képviselő-testület a kötelezően előírt szabályoknak megfelelően, munkaterv alapján
ülésezik.
2015-ben 11 alkalommal került összehívásra a testület soros- illetve rendkívüli ülése. Április
21-én rendkívüli falugyűlést tartottunk.
A testület 76 esetben hozott határozatot, valamint 14 alkalommal élt rendeletalkotási
jogkörével. A nyilvános üléseken hozott határozatok a helyi újság hasábjain közzétételre
kerültek.
Az önkormányzat számára 2015-ben is elsődleges cél az intézményrendszer és az
önkormányzat működőképességének megőrzése, a takarékos gazdálkodás, a biztos anyagi
háttér megteremtése.
Közös hivatal működése
A szakigazgatási feladatok ellátása 2013. március 1-től a Szigligeti Közös Önkormányzati
Hivatal kompetenciája.
Kisebb zökkenőket leszámítva jól működik a hat települést átfogó közös hivatal. A közös
hivatal dolgozóival jó a munkakapcsolat.
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Szakigazgatási feladatainkat a nemesgulácsi kirendeltségen végzik.
Káptalantóti lakossági ügyeinek intézése helyben történik, 2015-től az adóügyek is.
Jegyző asszonyokkal és a közös hivatal ügyintézőivel napi kapcsolatban vagyunk, mindent
meg tudunk beszélni, ebből kifolyólag ügyeink intézése általában időben elrendeződik. A
közös munka során a személyes kapcsolattartás fontos tényező.
Szociális szolgáltatások
A szociális szolgáltatásokat társulási formában látjuk el harminckét település által fenntartott
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca,
Nyárfa u.3.) útján biztosítjuk.
Jól bevált formának tartjuk. 2016. január 01-től továbbra is e Szolgálattal kívánjuk ellátni
ezen feladatokat.
A szociális szolgáltatások körébe tartozó közmunkaprogram keretein belül 2 fő hosszabb távú,
3 fő pedig rövid időtartamú foglalkoztatással (munkával) jutott jövedelemhez, mely 85 % -ban
államilag támogatott juttatás. Remélem, hogy 2016-ban is lehetőség lesz a hosszabbtávú
foglalkoztatásra. A jelenleg foglalkoztatottak 2016. február 28-ig dolgoznak.
Önkormányzatok finanszírozása
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a költségvetés teljesítése mind a
bevételi, mind pedig kiadási oldalon összességében 2015. évet tekintve, a tervezett
költségvetéssel összhangban van.
Bankszámláink egyenlege 2015. október 31-én 11.104 ezer Ft volt, ebből azóta már átutaltunk
a DRV részére 5 900 ezer forintot a lakossági víz- és csatornadíj támogatására, mely összeget
pályázati úton sikerült elnyerni.
Gazdálkodásunknak továbbra is a kötelező feladatok ellátását, az intézményrendszer
megfelelő szintű működését kellett biztosítania.
2015-ben is elsősorban az állami támogatások, valamint a közhatalmi bevételek biztosították
az önkormányzat pénzügyi alapját.
Az állami támogatások az általános feladatok ellátására:
23 906,- ezer Ft.
Közhatalmi bevételek - helyi adók teljes összegben
– gépjármű adó - ebből
7 060,- ezer Ft
(40 %-a) 60 % az országos útalapba utalandó)
Átvett pénzeszközök – munkaerő piaci alaptól
Közcélú foglalkoztatásra
2 750,- ezer Ft
Működési bevételek - sírhelyek, kamatok, bérleti díjak,
385,- ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek –ingatlanértékesítés
önk. lakás értékesítés, koncessziós díjbevétel
826,- ezer Ft
2014. évi pénzmaradvány
3 100,- ezer Ft
OTP pénzpiaci befektetési jegy értékesítés (letéti jegy)
3 700,- ezer Ft
Bevétel mindösszesen:

42. 218,- ezer Ft

2015-ben ismételten megpályáztuk az adósságkonszolidációban részt nem vett települések
számára kiírt fejlesztési támogatást, de sajnos ebben az évben csak a 2000 lelket számláló
települések kaptak pályázati támogatást.
Mindentől függetlenül gazdálkodásunknak továbbra is a kötelező feladatok ellátását, a
település zavartalan működését kell szolgálnia. A takarékos gazdálkodás biztos pénzügyi
hátteret biztosít a megjelenő pályázatok önrészének meglétéhez.
Adóügyek
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Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendelet útján, törvényi keretek között
megállapítja a helyi adók fajtáit, mértékét.
A helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását kellene fedezniük. Az
adóterheknek arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minőségével, és az adózók
teherviselő képességével.
Káptalantóti Önkormányzata 4/2014. (X.8.) számú rendelete alapján Káptalantóti
közigazgatási területére:
Építményadót, magánszemélyek kommunális adóját, idegenforgalmi adót, és helyi iparűzési
adót vezetett be.
Átengedett központi adóból – gépjármű adó 40 %-a használható fel.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő- testülete a helyi adómérték megállapításánál
minden esetben a helyi lakosság érdekeit, a családok biztos megélhetését, a lakosság
terhelhetőségét maximálisan figyelembe vette.
Ezt bizonyítja, hogy a jelenlegi törvényi rendelkezések értelmében (2015. évre 28.624,- Ft /
adótárgy) alkalmazható kommunális adó maximummal szemben,
Káptalantótiban a kommunális adó mértéke: 10.000,- Ft/adótárgy.
A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a
korrigált nettó árbevétel: 1,7 %-a.
A megállapítható adómérték maximuma: 2 %.
A tisztességes adómorálnak köszönhetően adóbevételeink növekvő tendenciát mutatnak. A
hátralékosok, ha csak részletekben is, anyagi helyzetüknek függvényében befizetik
adótartozásaikat. Sajnos a nem fizetők tábora elég nehezen csökkenthető, de vannak
részletfizetési lehetőségek is, csak jelezni kell az önkormányzatnál.
Jogi eszközök is rendelkezésre állnak, élni fogunk ezzel lehetőséggel, mert mindenkinek
egyformán kell viselnie a közös terheket.
A köztartozások meg nem fizetése sorába tartozik a 2009-ben átadott csatornázási beruházás
lakossági hozzájárulásának meg nem fizetése is.
Sajnos a hátralékosok nagy része a mai napig nem fizette be az önkormányzatnak a
hozzájárulási összeget. Ez az összeg,3 010 ezer Ft hiányzik, hiszen ez az összeg felújításra és
pályázati önrészre is jól jönne.
A finanszírozási rendszer a helyi bevételek növelése nélkül az önkormányzat mozgásterét
jelentősen leszűkíti, ami elsősorban a település fejlődését, a beruházásokat, a felújítások
elmaradását jelenti. Lényegesen kevesebb pénz jut az önként vállalt feladatok teljesítésére,
valamint a sport és a civil szervezetek támogatására.
A fejlődés fenntartása érdekében a pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, ha
lehetséges, akkor pályázunk.
Beruházások, fejlesztések tekintetében
A 2015-ös év a felkészülés jegyében telt el, ezért ebben az évben csak kis beruházásokat
sikerült kivitelezni és egyéb apró munkákat végeztünk el.
A Séd meder felújítása befejeződött.
A hegyi utak karbantartása nagy anyagi terhet rótt az önkormányzatra. A nagy esőzések
tönkre tették az utakat. A hegyi utak 85 %-a állami tulajdonban van, ezért vis major keretet
nem tudunk leigényelni. Többször fordultunk a Nemzeti Parkhoz, választ még nem kaptunk. A
Csobánc utcában már ott van a jövő évi útjavításhoz használható anyag, de csak a tavasszal
lehet elszállítani. A hegyközség is hozatott fehér murvát, de azt is csak tavasszal lehet
kiszállítani az utakra.
A gyalogos közlekedési biztonság érdekében elkészült a kis fahíd.
A Badacsonyi utcában megjavíttattuk a csapadékvíz elnyelő aknát.
Szennyvízcsatorna aknatetők javítását elvégeztük.
Sárga-híd – út kátyúzása, aszfaltozása megtörtént.
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Régi közkutak felújítása folyamatban van.
II. világháborús emlékmű felíratok javítása elkészült, tavasszal a talapzatot is fel kell újítani.
A belterületi rendezési terv módosítása folyamatban van, napok kérdése, hogy a végére
érjünk.
Folyamatosan szépítjük a köztereket, tavasszal díszfákat, ősszel díszbokrokat ültettünk. A
közterek folyamatos gondozása, virágosítása, környezetünk élhetőbbé tétele a kitűzött cél.
Templomdomb felújítása egyéni, Vikor András Gulácsi utcai lakos önzetlen segítségével,
(50.000, Ft) valamint az Ádám-kert támogatásával és önkormányzati segítséggel újult meg.
A megyei területfejlesztési tanácshoz beadott projektek pályázati lehetősége a mai napig nem
jelent meg.
Készen állunk a tervekkel, az építési engedélyek megvannak, a kiviteli tervek, az árajánlat
bekérések mind folyamatban vannak annak reményében, ha megjelennek a fejlesztési
támogatásokra kiírt pályázatok, akkor azonnal beadhatóvá válnak.
A beadott projektek:
- bakancsos turistaház /régi hivatal épülete /,
- játszótér,
- Tapolca - Diszel- Káptalantóti összekötő út,
- villanyhálózat felújítás,
- mikro-térségi (7 település közösen) környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében
beadott közös pályázat.
Nem konszolidált települések támogatására kiírt pályázatban szerepelt a ravatalozó felújítása,
2016-ban várható.
Egészségügyi ellátórendszer
A háziorvos heti 2 alkalommal rendel Káptalantótiban. A hét többi munkanapján,
Nemesgulácson, hétvégén pedig Tapolcán az orvosi ügyeleti rendszerben látják el a
betegeket. Kórházi ellátás szempontjából Ajkához tartozunk.
Egyéb támogatások
Beiskolázási támogatásként 10 ezer Ft / tanuló (általános iskolás 40 fő, középiskolás 22 fő)
összeget fizettünk.
Körzethatáron kívüli iskolába járó tanulóknak éves utazási bérletet vásároltunk.
A Kormányhivataltól kértük, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár
bővítését engedélyezzék a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolával, mivel
Nemesgulácsra 7 tanuló, Badacsonytomajra 21 tanuló jár iskolába.
BURSA pályázatra 2 fő jelentkezett.
Arany János ösztöndíj támogatást 1 fő részére fizetünk.
A gyermek fogászatot is támogatjuk.
70 év feletti, egyedül élők részére szemétszállítási támogatást nyújtunk.
A helyi civil szervezeteket és egyéb szervezeteket - Sport Egyesület, Nyugdíjas klub,
Vöröskereszt, Polgárőr csoport, Csobánc Váráért Alapítvány, Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület, Tapolcai mentők, Országos Mentőszolgálat, Tatay Sándor Általános Iskola
Badacsonytomaj, Kárpátaljai gyermekek étkeztetése – is támogatjuk.
A szociális ellátások területén a 2015. március 1-jén hatályba lépett, módosított szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. jelentős változásokat hozott.
Bizonyos ellátási formák megszűntek (pl. lakásfenntartási támogatás), illetve átalakultak (az
ápolási díj megszűnt, helyette az önkormányzat települési támogatásként ápolási támogatást
nyújthat). Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások állami finanszírozása
minimálisra csökkent. A szociális támogatások területén az Önkormányzat legfontosabb
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feladata a rászorultsági elv érvényesítése volt. Segélyezési tevékenységünkben igyekeztünk
kiszűrni a ténylegesen rá nem szoruló igénylőket.
2015. évben 7 alkalommal nyújtott az önkormányzat önkormányzati segélyt, illetve rendkívüli
települési támogatást a rászorulók részére, összesen: 80.000,- Ft összegben.
Temetési támogatást 1 alkalommal, összesen 30.000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.
Újszülött támogatás 2015. évben 1 alkalommal, 1 kisgyermek részére 30.000 Ft került
kifizetésre.
Ápolási támogatás
Jelenleg 1 fő részesül ápolási támogatásban. Az ápolási támogatás összege 24.000.-Ft.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2015. évben jelenleg 32 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus
hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára
egyszeri támogatást nyújt. A támogatás összege gyermekenként 5.800.-Ft, melyet Erzsébetutalvány formájában lehet nyújtani, fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható. Ebben az évben összesen 156.600,- Ft értékben került a
támogatás kifizetésre.
A közgyógyellátás megállapítása a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.
A környezet állapotáról szóló tájékoztatást egy felsőbb szintű jogszabály kötelező jelleggel
írja elő, melyet a közmeghallgatás keretében kell tartani.
Településünkön a szilárd hulladék heti rendszerességű gyűjtését az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorciummal kötött szerződésünk biztosítja, mely tevékenységet a
Remondis Tapolca Kft végezte 2013. dec. 31-ig. A szelektív hulladékgyűjtők elszállításáról
szintén a Remondis Kft. gondoskodott az ÉBH konzorciummal kötött szerződés alapján. 2014.
évtől - mivel a Remondis Kft. nem felelt meg a törvényi előírásoknak - a szolgáltatást az
NHSZ Tapolca Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. végzi.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól 2015. évben alkotott önkormányzati rendelet kimondja, hogy az ingatlan
tulajdonosának kötelessége az önkormányzat által meghatározott közszolgáltatóval a
háztartási szennyvizet elszállíttatni, 2600 Ft/m3 közszolgáltatási díj megfizetése mellett.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az önkormányzat helyi
rendelete értelmében talajterhelési díjat annak a Káptalantóti község közigazgatási területén
szennyvizet kibocsátónak kell fizetni, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá. Mentes a talajterhelési díj megfizetése és bevallása alól az a kibocsátó magánszemély,
akinek a nem vállalkozási célra használt ingatlana után, a közszolgáltató által igazolt éves
vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t. Továbbá aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatorna-hálózatra ráköt és a rákötés tényét a víziközmű szolgáltatóval megkötött
közüzemi szerződés másolatával igazolja, illetőleg a 70 év feletti egyedülálló személyek és az
önálló háztartásban élő 70 év feletti házastársak, élettársak, valamint az, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedülálló esetében a 300 %-át.
Fokozott figyelmet kell fordítani a parlagfű mentesítésre. Az Önkormányzat gondoskodik az
önkormányzati területek rendben tartásáról, azonban a háza, telke, külterületi ingatlana előtti
területet a tulajdonos köteles gondozni. Az Önkormányzat a fenti feladat ellátásában továbbra
is segíti az idős, tehetetlen, beteg lakosokat, tulajdonosokat, de elvárja, hogy az önkormányzat
rendeletének megfelelően az aktív lakosok gondoskodjanak a gyepek nyírásáról, különös
tekintettel a parlagfűvel fertőzött területeken, továbbá ezen területek tisztántartásáról.
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A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében került sor 2015
évben az avar- és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás önkormányzati
rendeletben történő szabályozására.

Falugondnoki ellátás
A falugondnok a következő feladatokat látja el:
Sérült gyermekek szállítása Tapolcára, Diszelbe.
Napközibe nem járó tanulók délutáni hazaszállítása Badacsonytomajról és Nemesgulácsról.
Ebéd kihordás, egészségügyi intézménybe betegek beszállítása, idősek segítése.
Gyógyszerek kiváltása, bevásárlás – közös munka a szociális gondozóval.
Rendezvényeken aktív részvétel, focipálya fűnyírása és más egyéb falugondnoki feladat
ellátása.
Könyvtár működése, rendezvények szervezése
Könyvtár és teleház heti rendszerességgel működik.
Rendezvények:
Szilveszteri bál, mozgásgyakorlatok- ZUMBA, JOGA, farsangi összejövetel, játszóház,
előadás sorozat a tapolcai Wass Albert könyvtár részéről, Hangodi tanár úr, muzeológus
előadása.
Szakrális kiállítás a katolikus liturgia bemutatása a TÓTI Galériában „Szépség és méltóság”
címmel. Sajnálom, hogy kevesen nézték meg a kiállítást.
Anyák napja, gyermeknap, pedagógusok köszöntése,
Országos Duatlon verseny, futball mérkőzések,
falunap, vakáció záró nyári fürdőzés szülőknek, gyermekeknek,
sérült természetjárók fogadása,elszállásolása,
gyermekcsoport fogadása, megvendégelése (képviselői támogatással ).
Badacsonyi szüreten aktívan részt vettünk.
Márton-napi idősek napja – részben egyéb támogatással.
November 29-én ADVENTI gyertyagyújtás lesz a Főtéren.
December 5-én érkezik a mikulás, minden gyermek kap csomagot. Ha Karácsony József
felgyógyul, akkor ő lesz a mikulás. Mivel ő most nem tud itt lenni a közmeghallgatáson,
szeretném elmondani, hogy a hegyi utak karbantartását ő szervezte, valamint a hótolás
koordinálását. Több alkalommal támogatott rendezvényeket. Innen kívánunk neki jobbulást.
December 13-án, LUCA napján ADVENTI vásár lesz a kultúrházban, jelentkezőket várunk.
December 20-án mindenki karácsonya ünnepségre várjuk a község lakosságát.
December 31-én Ó-év búcsúztatót szervezünk a kultúrházban.
2016 januártól – téli esték sorozatot szeretnénk szervezni.
A LEADER Egyesület újjá fog alakulni, a Zala megyei települések kiváltak. Ez az egyesület a
vidékfejlesztést segíti, a helyi akciócsoportok pályázatokat írnak ki, melyen reméljük, hogy
önkormányzatunk is sikeresen részt tud venni.
Mindenkinek köszönjük azt az önzetlen segítséget, mellyel támogatta az önkormányzatot és
kérem, hogy tegyék ezt jövőre is.”
Kéri a képviselőtársait, hogy szóljanak pár gondolatot.
Németh Imréné képviselő: Polgármester asszony mindent elmondott. A múlt évi választáson
képviselőként indult, itt szeretné megköszönni mindenkinek, aki bizalmával támogatta az
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elindulást. Ez az év a várakozás éve volt. Sejtette, hogy mit vállal, de igazából csak most
látott bele, hogy ez a munka mivel jár. Örül neki, hogy a maga módján segíteni tud a
polgármester asszonynak, illetve a falunak. Két alkalommal volt képviselői fogadóóra, de
nem nagyon volt megkeresés. Sok testületi ülés volt, igyekezett azokon is részt venni.
Besegített a nemzeti ünnepek szervezésében, műsorokkal készültek Hatosnéval a mindenki
karácsonya ünnepségre, anyák napjára. Hosszú évek óta szerkeszti Hatosnéval és
Somodynéval a Tóti Hírmondót. Igyekszik mindenben a lehető legtöbb segítséget nyújtani a
polgármester asszonynak és azon dolgozni, hogy ez a falu valóban élhetőbb legyen.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Az első év az ismerkedés éve volt. A rendezvényeken
részt vett, segített a lebonyolításban. A nyár végi kirándulást megszervezte az önkormányzat
segítségével, nagyon jól sikerült. Szeretné a következő évben is megszervezni.
Tóth Tímea képviselő: Köszöni a lakosság bizalmát, szavazataikat. Úgy indult neki ő is,
hogy az első év az ismerkedés éve. Meg kellett ismerkedni az önkormányzattal, az új
feladatokkal. A testületi üléseken, rendezvényeken igyekszik részt venni és a legtöbbet adni,
amit tud.
Csom Károlyné polgármester: Köszöni képviselőtársai hozzászólásait, kérdezi a
megjelenteket, hogy kinek van kérdése, hozzászólása, észrevétele?
Novák László Labdarúgó Klub Egyesület elnöke: Kéri, ha lehet, a Labdarúgó Klub részére
a fennmaradt támogatást utalja át az önkormányzat.
Csom Károlyné polgármester: A költségvetésben tervezték a támogatás, hamarosan
átutalják.
Közmeghallgatás keretében több kérdés, bejelentés nem hangzott el, így a polgármester több
napirend, kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszöni a részvételt és a képviselőtestület nyilvános ülését 18.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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