1. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22 -i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2014. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet módosítása
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
--

Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló jelenleg hatályos 8/2014. (XII. 1.) rendeletet két okból
szükséges módosítani. Egyik, hogy Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. január 1-től
kilép az ÁFA körös szervezetek köréből, így a szolgáltatások díja nem tartalmazhat általános
forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA). A Rendelet 1. mellékletben a szolgáltatási díjak ÁFAval vannak meghatározva, ez indokolja az 1. melléklet módosítását. (Az 1. melléklet díjain
nem változtattunk, a korábbi rendeletben ezen díjak az ÁFÁ-t tartalmazták.)
Indokolja továbbá a módosítást, hogy a szociális temetésre vonatkozó szabályok nem tudjuk
mikortól lépnek hatályba, ezért javasolom az önkormányzat rendeletében a szociális temetésre
vonatkozó 12. §, valamint a szociális temetkezési helyről rendelkező 2. melléklet hatályon
kívül helyezését.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2014. (XII. 1.) rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítása azért szükséges, mert Káptalantóti Község Önkormányzata 2017.
január 1-től kilép az ÁFA körös szervezetek köréből, így a 8/2014. (XII. 1.) rendelete 1.
mellékletében szabályozott szolgáltatási díjak nem tartalmazhatják az általános forgalmi adót.
A módosítás másik oka: A szociális temetésre vonatkozó törvény változása miatt a szociális
temetés szabályai ismeretlen időponttól lépnek hatályba, ezért az önkormányzati rendelet
szociális temetésre vonatkozó 12. §-a és 2. melléklet hatályon kívül helyezése indokolt.
Részletes indokolás
Az 1-2. § tartalmazza a mellékleteket.
A 3. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet tervezet címe:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestületének a temetésről és a temetkezésről szóló
8/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének
módosítása

Rendelet tervezet társadalmi,
gazdasági hatása:
Rendelet tervezet költségvetési
hatása:
Rendelet tervezet környezeti,
egészségügyi következményei:
Rendelet tervezet adminisztratív
terheket befolyásoló hatása:
Rendelet tervezet egyéb hatása:
A rendelet módosítás
szükségességének indoka:

A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén várható
következmények:
A rendelet alkalmazásához
szükséges személyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához
szükséges szervezeti feltételek:
A rendelet alkalmazásához
szükséges tárgyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához
szükséges pénzügyi feltételek:

nincs
Az önkormányzat bevételeinek növekedése
nincs
nincs

nincs
Az 1. melléklet díjainak ÁFA nélkül történő
megállapítása, mivel az önkormányzat 2017. január 1től kilép az ÁFA körből.
A szociális temetkezésre vonatkozó törvény még nem
lépett hatályba.
Mulasztásos törvénysértést követünk el.

rendelkezésre állnak
rendelkezésre állnak
rendelkezésre állnak
rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Káptalantóti, 2016. november 14.
Csom Károlyné
polgármester

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2016. (……...) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2014. (XII. 1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

(tervezet)

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezésről szóló 8/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § (1) A Rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 12. § és a 2. melléklet.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2016. ………………..

Lutár Mária
jegyző

1. melléklet a …../2016. (…...)
önkormányzati rendelethez

Temetési hely megváltási (újraváltási) díja:

Egyszemélyes sírhely
Kétszemélyes sírhely
Négyszemélyes sírhely:
Gyermeksírhely:

4.000,- Ft
9.000,- Ft
14.000,- Ft
2.000,- Ft

Egyszemélyes sírbolt:
Kétszemélyes sírbolt
Négyszemélyes sírbolt

15.000,- Ft
27.000,- Ft
48.000,- Ft

Urnafülke:

3.000,- Ft

2. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Tóti Nomád Tábor szolgáltatási díjának módosítása
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. január 1-től kilép az általános forgalmi adó (ÁFA) körbe
tartozó szervezetek köréből. Az Önkormányzat által nyújtott különböző szolgáltatások díja – így a Tóti
Nomád Tábor igénybevételéért fizetendő szolgáltatási díj is - ÁFÁ-val együtt van meghatározva, 500,Ft/fő/éjszaka + ÁFA összegben, ezért szükséges e díjat ÁFA nélkül megállapítani. Javasolom a
képviselő-testület 47/2016. (VI. 30.) számú határozatát ennek megfelelően módosítani.
Fentieknek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2016. (XI……) Képviselő-testületi határozat
1. Káptalantóti

Község Önkormányzat Képviselőtestülete 47/2016. (VI. 30.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Kormányrendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a Tóti Nomád Tábor szolgáltatás díját
2017. január 1. napjától. ………….. határozatlan
ideig ………………,- Ft/fő/éjszaka, azaz ………………
forint/fő/éjszaka összegben határozza meg.”

2. A 47/2016. (VI.30.) számú határozat többi része

változatlanul érvényben marad.
Felelős:
polgármester
Határidő: folyamatos

Káptalantóti, 2016. november 14.
Csom Károlyné
polgármester

3. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Stratégiai ellenőrzési terv 2017-2020.
Csom Károlyné polgármester
Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr, dr. Takács Nóra aljegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 30. §-a rendelkezik a stratégiai ellenőrzési terv készítési
kötelezettségről az alábbiak szerint:
30. § (1) A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban
a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai
fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek
tekintetében;
f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési
gyakoriságot.
(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.
A fentiek alapján készült stratégiai terv tervezete:
KÁPTALANTÓTI ÖNKORMÁNYZATA
STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2017-2020 ÉVEKRE
Káptalantóti Község Önkormányzata stratégiai, hosszú távú terve a következőképpen alakul.
1, Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok
A belső ellenőrzés általános célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat és intézményei által
kitűzött stratégiai célok eléréséhez, az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje.
Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó előírások betartása mellett fontos a tulajdonosi
szemléletű gazdálkodás érvényesülése. A belső ellenőrzés fontos stratégiai célkitűzései:
- az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megteremtésében,
megőrzésében való közreműködés
- a normatívák, min fő bevételi forrás igénylésének és elszámolásának ellenőrzései
fontosságának fenntartása
- a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati
szempontként való kezelése
- a jogszabályoknak való megfelelés speciális területeken való ellenőrzése.

-

a belső kontrollrendszer kialakításának, működésének értékelése
felkérés alapján tanácsadói tevékenység elvégzése a függetlenség és az objektivitás
elveinek sérülése nélkül.

2, A belső kontroll rendszer bevezetésének, működésének értékelése
A belső kontroll rendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja,
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:
- a tevékenységet szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel
összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettséget
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségtől és a nem rendeltetésszerű használattól
A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője a felelős, aki
köteles- a szervezet minden szintjén érvényesülő- megfelelő:
- kontrollkörnyezetet,
- kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységet,
- információs ás kommunikációs rendszert,
- monitoring rendszert kialakítani és működtetni.
Az ellenőrzés kockázatelemzés alapján vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért következhet
be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. A hibák felfedésével a cél elsősorban a
további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat megszüntetése.
3, Nagyobb kockázati tényezők, főbb prioritások
Nagyobb kockázatot jelentenek a magasabb nagyságrendet képviselő pályázatos beruházások,
feladat elvonások, bővítések, szervezeti változások.
4, Szükséges ellenőri létszám
Az Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységet vállalkozó bevonásával látja el, mely
lehetővé teszi, hogy a szervezetbe speciális szaktudással és gyakorlattal rendelkező belső
ellenőr tevékenykedjen.
5, Belső ellenőrök képzési terve
A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásért
felelős miniszter engedélye szükséges. A megbízott belső ellenőrnek rendelkezni kell a
megfelelő szakképesítéssel, és az engedéllyel. Az államháztartásért felelős miniszter
rendeletben szabályozza a kötelező szakmai továbbképzésen való részvételt. A
továbbképzéseken való részvétel során törekedni kell a belső ellenőrök ellenőrzött
területekkel kapcsolatos szakmai jogszabályok aktualitásainak megismerésére, valamint a
belső ellenőrzés speciális ismereteinek bővítésére.
6, Az ellenőrzés tárgyi és informatikai igénye
Az ellenőrzés lefolytatásához az Önkormányzat biztosítja a megfelelő helyszínt, információs
feltételeket, internet hozzáférést.
7, Kockázati tényezők és értékelésük
A jogszabályi előírások a alapján a költségvetési szerv vezetője működteti a kockázatkezelés
rendszert

Kockázati tényezők:
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása,
ami gátolja, hogy egy szervezet elérje célját. Kockázati tényező-csoportok lehetnek például a
működési, pénzügyi és gazdasági. Szabályozási környezet, emberi erőforrás, stb.
Az Önkormányzatok főbb kockázati tényezői:
- A gazdasági, jogi, szabályozási és politikai környezet változása, normatív támogatások
csökkenése.
- A jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása, a helyi szabályozások hiánya, vagy
nem naprakészsége.
- Az Önkormányzat feladatinak változása.
- A költségvetési intézmények működésének összetettsége.
- A költségvetésben tervezett bevételek lemaradása, előre nem tervezett kiadások
felmerülése.
- A működéi költségek szabályos, gazdaságos és hatékony felhasználása.
- A bevételek és kiadások szabályszerű elszámolása
- Kintlévőségek nagysága, kezelése.
- A gazdálkodás tárgyi feltételeinek hiánya.
- A szervezet működésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és utasítások
érvényesülése a gyakorlatban.
- A számviteli- és bizonylati rend betartása.
- Megfelelő információ áramlás az intézményeken belül.
- Kötelezettségvállalások, költségvetési előirányzat felhasználások, szerződés kötések,
pénzügyi lebonyolítások előírás szerinti végrehajtása.
- Vagyonvédelem, vagyonnal való megfelelő gazdálkodás.
- Humánerőforrás ellátottság: dolgozók képzettsége, hozzáértése.
- Közbeszerzések szabályozottsága. Az Önkormányzat érdekeinek biztosítása és
érvényesülése az eljárásokban.
- Az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósága, a számviteli alapelveknek
való megfelelése.
- Területek, tevékenységek szabályos működése.
- Belső kontrollrendszer működtetése.
- Külső, felügyeleti szervek ellenőrzése által megállapított szabálytalanságok, korábbi
ellenőrzési tapasztalatok nem hasznosítása.
Kockázatkezelés, kockázatelemzési modell.
A kockázatelemzés során szervezeti folyamatok kerültek átfogó elemzésre és értékelésre
meghatározott szempontrendszer alapján.
A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamtokban rejlő kockázatokat
mérlegelje és valószínűsítse. Ezen kockázatok ugyanis veszélyeztetik a működési célkitűzése,
vagy a teljesítmény kritériumok elérését.
A stratégiai ellenőrzési terv kialakításakor a tevékenységeket befolyásoló valamennyi
kockázati tényező figyelembevételre került.
A kockázatelemzésre vonatkozó feladatokat a belsőellenőrzési kézikönyv részletesen
tartalmazza.
A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata
meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban kell
ellenőrizni.

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága:

Ellenőrizendő folyamat

1

Költségvetés tervezés, előirányzat
gazdálkodás
2 Normatíva támogatások igénylése és
elszámolása
3 Számviteli folyamatok (
könyvvezetés, beszámoló készítés,
adatszolgáltatás stb.)
4 Szabályozottság
5 Bizonylati rend, okmányfegyelem
6 Vagyongazdálkodás, leltár és
selejtezés
7 Helyi adók teljesülése, bevétel
beszedés, hátralék kezelés
8 Vissza nem térítendő támogatások
felhasználása
9 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás
10 Beruházás, felújítás, közbeszerzés
11 Beszámoló, zárszámadási rendelet
vizsgálata

Beazonosított kockázat
szintje
Közepes

Tervezett
ellenőrzés
gyakorisága
2-3 év

Közepes

2-3 év

Közepes

2-3 év

Alacsony
Alacsony
Közepes

3-4 év
3-4 év
2-3 év

Alacsony

3-4 év

Közepes

2-3 év

Közepes
Közepes
Magas

2-3 év
2-3 év
1-2 év

Azt, hogy az adott az adott folyamat mikor és mekkora erőforrás szükséglettel (hány ellenőri
nap) kerül vizsgálatra, valamint az ellenőrzés típusa és módszertana az adott év ellenőrzési
tervében kerül pontosításra.

Az éves tervek összeállításánál a következő tényezőkre figyelmet kell fordítani:
- az ellenőrzések prioritás szerinti fontossági sorrendnek megfelelő ellátása/betartása
- költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzési feladatának elvégzése a stratégiai terv
időszakában legalább egyszer
- az újonnan alakult költségvetési szer, vagy szervezeti egység átalakulásakor, jelentős
feladatváltozáskor átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálat.
- Jogszabályi változások figyelembe vétele
- Utóellenőrzések szükségessége
- Soron kívüli ellenőrzések lehetősége a felsővezetői igények alapján.
- Jogszabályban előírt kötelező ellenőrzések elvégzése (pl. választásokkal kapcsolatos
ellenőrzés)
- Ász. éves ellenőrzési tervének figyelembe vétele.
Fentieknek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017-2020. közötti
időszakra szóló stratégiai tervét elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2016. (XI……) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat
mellékletét
képező
Káptalantóti
Község
Önkormányzata 2017-2020. közötti időszakra szóló stratégiai
tervét elfogadja.

Felelős:
Határidő:

jegyző
folyamatos

Káptalantóti, 2016. november 24.

Csom Károlyné
polgármester

5. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

2017. évi belső ellenőrzési terv
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. 119. § (3)-(4)
bekezdései előírják a jegyző számára belső kontrollrendszer működtetését, amely biztosítja a rendelkezésére álló
források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső kontrollrendszeren belül a jegyző
köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről is, melynek keretében végre kell hajtani a felügyelt
költségvetési szervek vizsgálatát is.
A kialakítandó belső kontrollrendszer felépítését és tartalmi elemeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg.
Az Mötv. 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselőtestület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint a belső
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője
(jegyző) köteles gondoskodni.
A függetlenített belső ellenőrzési feladatokat 2016. évben megbízási szerződéssel a Biztonságot Adó Kft. látta el a
2016 évi belső ellenőrzési ütemterv szerint.
A 2017. évi ellenőrzési terv javaslat a Bkr. alapján került összeállítására. Ennek értelmében a javaslat a
kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapszik. A
jogszabályban meghatározott szerkezetnek eleget tesz, tartalmazza a tervezett ellenőrzések tárgyát, célját, típusát,
módszereit, ütemezését, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, az ellenőrzött
szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.
Fentieknek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2016. (XI……) Képviselő-testületi határozat
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi belső
ellenőrzési tervét elfogadja.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően, az ellenőrzések
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

jegyző
folyamatos

Káptalantóti, 2016. november 14.
Csom Károlyné
polgármester

Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve

Ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Az ellenőrzés célja, Azonosított Az ellenőrzés Az
tárgya, ellenőrzött kockázati
típusa,
ellenőrzés
időszak
tényezők
módszerei
tervezett
ütemezése

Káptalantóti
Község
Önkormányzata

Célja:
a
költségvetési
beszámoló
szabályszerűségének
vizsgálata
Tárgya:
Költségvetési
beszámoló
Időszak: 2016. év

Káptalantóti, 2016. november ……

Belső
ellenőrzés
eddigi
hiánya

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)
10.
belső
Típusa:
cél 2017.
ellenőrzés
szeptember ellenőri nap
Jelentés:
2017.
Beszámoló,
nyilvántartások, szeptember
30-ig
szabályzatok
ellenőrzése

6. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

A képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározása
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
--

Tisztelt Képviselő-testület!
Káptalantóti Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzata értelmében a képviselő-testület éves munkaterve alapján, szükség szerint, de
évente legalább hat ülést tart. A munkaterv 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a
képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, napirendjét, az előterjesztő, közreműködő
megjelölését. A munkatervet a képviselő-testület december 31. napjáig fogadja el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

..…/2016. (XI. …) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2017. évre vonatkozó munkatervét
jelen határozat 1.–2. melléklete szerinti formában
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző

Káptalantóti, 2016. november 14.

Tisztelettel:

Csom Károlyné
polgármester

1. melléklet
Káptalantóti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2017. évi
MUNKATERVE
(tervezet)

2017. február 6-10. között:
1. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének meghatározása1
Előterjesztő: jegyző
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési
rendeletének megalkotása
Előterjesztő: polgármester
3. 2017. évi közbeszerzési terv meghatározása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke
5. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: polgármester

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. január 20.

2017. április 20-28. között:

1. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: jegyző
2. Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: jegyző
3. A Káptalantóti Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. A Káptalantóti Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
5. Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról
Előterjesztő: polgármester
1

A dőlt betűvel írt napirendeket a 6 település együttes ülésen tárgyalja.

6. Nyugdíjas Klub beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Klub elnöke
7. Vöröskereszt helyi szervezetének beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Szervezet elnöke
8. Falugondnok beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Falugondnok
9. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Szervezet elnöke

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. március 24.

2017. május 25 – június 9. között:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről, és a nyári időszakra történő felkészülésről
Előterjesztő: polgármester, Tapolcai Rendőrkapitányság
3. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata I.
Előterjesztő: polgármester
4. Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület beszámolója a 2016. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Egyesület elnöke
5. Pályázat a 2017. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Előterjesztő: polgármester

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. április 28.

2017. szeptember 20 - 29. között
1. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata II.
Előterjesztő: polgármester
2. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3. Döntés a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
önkormányzati önrészéről
Előterjesztő: polgármester

4. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: polgármester

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. szeptember 1.

2017. október 18-27. között
1. Felkészülés a 2017/18-as téli időszakra
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló az oktatási, nevelési intézményekben, illetve a településen folyó
egészségügyi ellátásról
Előterjesztő: háziorvos, védőnő

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. október 6.

2017. november 21 - 30. között
1. Káptalantóti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. 2018. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: polgármester
3. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: polgármester
4. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és egyéb bérlemények 2018. évi bérleti
díjainak felülvizsgálata, megállapítása
Előterjesztő: polgármester
5. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata III.
Előterjesztő: polgármester
6. Közmeghallgatás
Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. október 27.

2. melléklet

A Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulása
2017 évi munkaterve:

2017. február:
1. Nemesgulácsi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének valamint Nemesgulács,
Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évi
költségvetésének elfogadása (határozat)
Előterjesztő: társulás elnöke

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. január 20.

2017. április:
1. Nemesgulácsi Napsugár Óvoda 2016. évi zárszámadásának valamint Nemesgulács,
Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évi
zárszámadásának elfogadása (határozat)
Előterjesztő: társulás elnöke
2. Nemesgulácsi Napsugár Óvoda 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
Előterjesztő: Óvodavezető

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. március 24.

2017. november:
1. Nemesgulácsi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének valamint Nemesgulács,
Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évi
költségvetésének módosítása (határozat)
Előterjesztő: társulás elnöke
Előterjesztések elkészítésének határideje: 2017. október 27.

7. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Hegyközséggel kötött bérleti szerződés megújítása
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző, Baráth Istvánné ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Káptalantóti Község Önkormányzata 2005. május 31-én szerződést kötött a Káptalantóti Hegyközséggel a
Káptalantóti, Petőfi u. 51. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő 12 m2 irodahelyiség bérletére, havi
10.000 Ft bérleti díjért, amely 2016. december 31-én lejár. (A korábbi bérleti szerződés az előterjesztés
mellékletét képezi.) A szerződésben rögzítve van, hogy a bérbeadó a bérlő által a helyiségben végzett
beruházás és vásárolt berendezési tárgyak értékét a bérleti díjba beszámítja, amely 2016. december 31.
napjáig fedezi az általa fizetendő bérleti díjat. A Hegyközség elnökével történt előzetes egyeztetés alapján
javasolom a bérleti szerződés megújítását 2017. január 1-től kezdődően változatlanul 10.000 Ft/hó bérleti
díjért. Javasolom, hogy az új bérleti szerződésben kerüljön meghatározásra, hogy a 2005 évben kötött
szerződés alapján a befektetett eszközök, berendezési tárgyak 2017. január 1. napjától Káptalantóti Község
Önkormányzata tulajdonát képezik. Javaslom a bérleti díjat továbbra is 10.000,-Ft-ban meghatározni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

.……/2016. (…..) Képviselő-testületi határozat

1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017.
január 1. napjától határozatlan időre vagy ………………….-ig bérbe
adja a Káptalantóti Község Önkormányzata tulajdonát képező 8283
Káptalantóti, Petőfi u. 51. szám alatti, 12 m2 alapterületű
irodahelyiséget ……………. forint/hó, azaz ………………
forint/hó bérleti díjért.
2. A bérlő által a bérleményben végzett beruházások, vásárolt
berendezési tárgyak költsége 2016. december 31-ig a bérleti díjba
beszámításra került, amelyek 2017. január 1. napjától Káptalantóti
Község Önkormányzata tulajdonát képezik.
3. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
4. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a döntésről a Hegyközség elnökét értesítse.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Káptalantóti, 2016. november 14.
Csom Károlyné
polgármester

8. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Egészségügyi alapellátási szerződések megkötése
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 5. § (1) bekezdése, 6. § (1)
bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az
egészségügyi alapellátásokra együttműködési megállapodást, illetve feladatellátási szerződést
kell kötni.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 5. § (1) bekezdése kimondja,
hogy
„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő
által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet
székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák
meg.”
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a háziorvosi, fogorvosi és védőnői alapellátásra
megállapodás megkötését. (A megállapodás tervezetek az előterjesztés mellékletét képezik.)
Fentieknek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2016. (XI……) Képviselő-testületi határozat
1. Káptalantóti

Község Önkormányzat Képviselőtestülete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXII. törvény 5. § (1) bekezdése, 6. § (1)
bekezdése alapján Káptalantóti község közigazgatási
területére kiterjedő egészségügyi alapellátások
(háziorvos, fogorvos, védőnő) biztosítására – a
határozat mellékletét képező megállapodás(ok)

szerinti tartalommal - együttműködési megállapodást
köt.
2. Káptalantóti

Község Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert
az
együttműködési megállapodás(ok) aláírására.

Felelős:
polgármester
Határidő: folyamatos

Káptalantóti, 2016. november 16.
Csom Károlyné
polgármester

1. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FOGORVOS (TERVEZET)

mely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata (székhelye: 8300 Tapolca, Hősök
tere 15.,) képviseli: Dobó Zoltán polgármester
másrészről Káptalantóti Község Önkormányzata (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.), képviseli:
Csom Károlyné polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen
az alábbiak szerint:
Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.
1) A tapolcai fogorvosi körzetek ellátási területe Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendeletében meghatározott településekre terjed ki, mely magában foglalja Káptalantóti
község teljes közigazgatási területét is. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási
körzeteket.
2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: Tapolca
3) A Megállapodás 2016. december 1. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás
módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.
4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a
Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A
Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad
akaratukból jóváhagyólag írták alá.
Tapolca, 2016. ……………………

Csom Károlyné
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Ellenjegyezte:

Lutár Mária
Jegyző

Ughy Jenőné
jegyző

2. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HÁZIORVOS (TERVEZET)

mely létrejött egyrészről Nemesgulács Község Önkormányzata
Nemesgulács, József A. u. 59.) képviseli: Nagy Rudolfné polgármester

(székhelye:

8284

másrészről Káptalantóti Község Önkormányzata (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.), képviseli:
Csom Károlyné polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen
az alábbiak szerint:
Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.
1) A nemesgulácsi háziorvosi körzet ellátási területe Káptalantóti Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott településekre terjed ki, mely magában foglalja
Káptalantóti község teljes közigazgatási területét is. Káptalantóti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási
körzeteket.
2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: Nemesgulács
3) A Megállapodás 2016. ……………. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás
módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.
4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a
Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A
Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad
akaratukból jóváhagyólag írták alá.
Káptalantóti, 2016. ……………..

Csom Károlyné
polgármester

Ellenjegyezte:

Lutár Mária
jegyző

Nagy Rudolfné
polgármester

3. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS VÉDŐNŐ (TERVEZET)

mely létrejött egyrészről Nemesgulács Község Önkormányzata
Nemesgulács, József A. u. 59.) képviseli: Nagy Rudolfné polgármester

(székhelye:

8284

másrészről Káptalantóti Község Önkormányzata (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.), képviseli:
Csom Károlyné polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen
az alábbiak szerint:
Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.
1) A nemesgulácsi védőnői alapellátási körzet ellátási területe Káptalantóti Község
Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek
meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott településekre terjed ki,
mely magában foglalja Káptalantóti község teljes közigazgatási területét is. Káptalantóti
Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az
egészségügyi alapellátási körzeteket.
2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: Nemesgulács
3) A Megállapodás 2016. ……………. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás
módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.
4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a
Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A
Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad
akaratukból jóváhagyólag írták alá.
Káptalantóti, 2016. ……………

Csom Károlyné
polgármester

Ellenjegyezte:

Lutár Mária
jegyző

Nagy Rudolfné
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
2016. november 22. 17,00 óra
KÁPTALANTÓTI
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 2016. évben végzett
munkájáról, az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről.
A település képviselő-testülete a jogszabályok szigorú betartásával végzi feladatát. A
költségvetési rendeletben meghatároztuk a 2016. 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 2015.
december 31-i fordulónappal készített mérleg alapján: 369.696 ezer Ft.
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 8
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.
2016-ban 12 alkalommal került összehívásra a testület soros- illetve rendkívüli ülése.
A testület 77 esetben hozott határozatot, valamint 10 alkalommal élt rendeletalkotási
jogkörével. A nyilvános üléseken hozott határozatok a helyi újság hasábjain közzétételre
kerültek.
Az önkormányzat számára 2016-ban 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.
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.
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 2017-ben is lehetőség lesz a
hosszabbtávú foglalkoztatásra. A jelenleg foglalkoztatottak 2017. február 28-ig dolgoznak.
Önkormányzat finanszírozása
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a költségvetés teljesítése mind a
bevételi, mind pedig kiadási oldalon összességében 2016. évet tekintve, a tervezett
költségvetéssel összhangban van.
Bankszámláink egyenlege 2016. október 31-én: 14.824 ezer Ft volt.
Gazdálkodásunknak továbbra is a kötelező feladatok ellátását, az intézményrendszer
megfelelő szintű működését kellett biztosítania.
2016-ban is elsősorban az állami támogatások, valamint a közhatalmi bevételek biztosították
az önkormányzat pénzügyi alapját.
Az állami támogatások az általános feladatok ellátására:

25.126 ezer Ft.

Közhatalmi bevételek - helyi adók teljes összegben

8.810 ezer Ft

– gépjármű adó - ebből

1.300 ezer Ft

Átvett pénzeszközök –
Munkaerő piaci alaptól Közcélú foglalkoztatásra
Működési bevételek - sírhelyek, kamatok, bérleti díjak,

2.750 ezer Ft
602 ezer Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek –ingatlanértékesítés
önk. lakás értékesítés, koncessziós díjbevétel
2015. évi költségvetési maradvány

240 ezer Ft
6.125 ezer Ft

OTP pénzpiaci befektetési jegy értékesítés (letéti jegy)

3.700 ezer Ft

Bevétel mindösszesen:

48. 453 ezer Ft

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
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.
közigazgatási területére:

(X.8.)

számú

rendelete

alapján

Káptalantóti

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.
Nem kívánunk adót emelni a 2017.évre vonatkozóan sem.
Ezt bizonyítja, hogy a jelenlegi törvényi rendelkezések értelmében (2016. évre 28.567,- 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.
Ebben az évben a tulajdoni lapok egyeztetése után 78 ingatlantulajdonos részére küldtünk
felszólítást kommunális adó bevallás megtételére főleg külterületi ingatlanok után.
Sajnos az adózók körében még mindig nem tudatosult, hogy a tulajdonosváltást követő
15 napon belül jelezni kell az önkormányzat felé a változást.
A 2009-ben átadott csatornázási beruházás lakossági hozzájárulás hátraléka folyamatosan
csökken. 2014-ben megszűnt a Víziközmű Társulat, 2014. december 08-án 4.086.247,- forint
nyilvántartott hátralékot vett át az önkormányzat. Ez a hátralék jelenleg 2.475.842,- forint, ez
az összeg felújításra és pályázati önrészre is jól jönne.

Beruházások, fejlesztések tekintetében
A 2016-os évben befejeztük a 2014. évi adósságkonszolidációs pályázatban foglalt
munkákat. Belterületi rendezési tervmódosítás, szélfogó kialakítása, központi épület
tetőtéri ablakcsere.
A hegyi utak karbantartása nagy anyagi terhet rótt az önkormányzatra. A nagy
esőzések tönkre tették az utakat. A hegyi utak felújítására vismajor pályázatot
nyújtottunk be: 5.284 ezer Ft összegre. Bácsi kápolnai út, valamint a Csóka-majori út
egy-egy szakasza. Az első hatósági ellenőrző felmérések kapcsán is elsődleges volt az ott
élő családok biztonságos közlekedésének megteremtése.
A ravatalozó felújítására a 2016-os esztendőben kiírt adósságkonszolidációs pályázat:
6.500 ezer Ft összegben került benyújtásra.
A Badacsony utcai régi hivatal többcélú közösségi és szolgáltatóház átalakítására
29.045 e Ft összegű támogatásra nyújtottunk be pályázatot.
Lakossági víz-és csatornadíj támogatási pályázat került benyújtásra április 21-én:
9.416 ezer Ft értékben.
Folyamatban van a 0146. hrsz. – Káptalantóti - Diszelt összekötő - út aszfaltozására
beadandó pályázati előkészítése. Tárgyalások folynak a tervezőkkel, a pályázatírókkal.
Kialakításra került a NOMÁD táborhely, mely tudott fogadni sátorozó vendégeket. A jövő
évre vonatkozóan (október elejére már most van beérkező írásos foglalás egy nagyobb csoport
részéről (200 fő - három napon át folyamatos létszámokkal).
Felújítottuk a településen lévő 2 db közkutat.
Támogatói segítséggel rendbetettük a templom-dombot.
November 21-én az Országos Kéktúra Egyesület kisfilmet forgatott a településen fellelhető
látnivalók, valamint olcsószálláshely és gasztronómiai témakörökben. Minden alkalmat
megragadunk a falu bemutatását illetően.
Folyamatosan szépítjük a köztereket, tavasszal díszfákat, ősszel díszbokrokat ültettünk. A
közterek folyamatos gondozása, virágosítása, környezetünk élhetőbbé tétele a kitűzött cél.

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 46 fő, középiskolás és
egyetemi, főiskolai hallgató 22 fő) összeget fizettünk.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárhoz a badacsonytomaji és a
nemesgulácsi általános iskola tartozik.
Körzethatáron kívüli iskolába járó tanulóknak éves utazási bérletet vásároltunk.
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, Polgárőr
csoport, Csobánc Váráért Alapítvány, Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, Tapolcai
mentők, Tatay Sándor Általános Iskola Badacsonytomaj, Autista Gyermekekért Egyesület– is
támogatjuk.
A szociális ellátások területén az Önkormányzat legfontosabb feladata a rászorultsági elv
érvényesítése volt. Segélyezési tevékenységünkben igyekeztünk kiszűrni a ténylegesen rá
nem szoruló igénylőket.
2016. évben 4 alkalommalnyújtott az önkormányzat rendkívüli települési támogatást a
rászorulók részére,összesen: 70.000,- Ft összegben.
Temetési támogatást 2 alkalommal, összesen 60.000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.
Újszülött támogatás 2016. évben 1 alkalommal, 1 kisgyermek részére 30.000 Ft került
kifizetésre.
Ápolási támogatás: Jelenleg nincs ápolási támogatásban részesülő személy községünkben.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2016. évben jelenleg 35 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 augusztus 1-én: 191.400,- Ft, november 1-én:
203.000,- 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 Nonprofit Kft. végzi.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtésére 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, illetőlega 70 év feletti
egyedülálló személyekés 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.
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 gyermek szállítása Tapolcára.
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. Jelenleg helyettesítő látja el a könyvtári
feladatokat, megbízási szerződéssel. Az okok ismertek - sajnos könyvtárosunk folyamatos
betegállománya miatt kényszerültünk helyettesítőről gondoskodni.

Rendezvények:
Természetes számunkra a nemzeti ünnepek. megemlékezések megtartása.
Szilveszteri bál, farsangi összejövetel, borforraló verseny, sabari bortúra.
Előadás sorozat a tapolcai Wass Albert könyvtár segítségével, Hangoditanár úr, történész
muzeológus közreműködésével (két alkalom). Rendőrségi tájékoztató 3 alkalommal.
Sabar borház túravacsora (kultúrház)
Gyermeknap. Pedagógusok köszöntése. Duatlon. Anyáknapi ünnepség. Falunap. Játszóház.
Idősek napja - Havasi Gábor zenés nosztalgia összeállítása (Wass Albert könyvtár
támogatásával.
Márton-napi lúdvacsora.
December 6-án érkezik a mikulás, minden gyermek csomagot kap. Zenés, verses összeállítás
a - ZAJONGÓ - zenekar közreműködésével(Wass Albert könyvtár segítségével)
December 18-án mindenki karácsonya ünnepségre várjuk a község lakosságát.
December 31-én Ó-év búcsúztatót szervezünk.
Mindenkinek köszönjük azt az önzetlen segítséget, tisztelettel megköszönjük a
támogatásokat. Köszönjük a településen tevékenykedő szervezeteknek (Nyugdíjas klub,
Önkéntes segítők csoportja VK. , Sportegyesület, Polgárőrségtől kapott segítséget. A
faluban élő gyermekek és kedves szüleik segítségét.
Továbbra dolgozzunk együtt a település fennmaradásáért és itt élő emberekért. Tegyük
ezt önmagunkért, a faluért.

Káptalantóti, 2016. november 17.
Csom Károlyné
polgármester

T Á J É KO Z T A T Ó
a nyilvános ülésen hozott,
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2016. október 1. – 2016. október 31. közötti időszakban
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 22-i soron következő nyilvános ülésére

71/2016. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Szigliget Község
Önkormányzatának polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Káptalantóti
Község Önkormányzata nevében és javára. A határozat végrehajtása megtörtént.
72/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló rendelettervezetet véleményezésre alkalmasnak tartotta és felkérte a
polgármestert, hogy a rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az alapellátást
végző háziorvos, fogszakorvos, védőnő valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (1096
Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére. A határozat kivonatot és a rendelettervezetet a
háziorvos, fogszakorvos, védőnő valaminta Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére
megküldtük.
73/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hatos Tibor 8283 Káptalantóti,
Rózsadomb u. 5. szám alatti vállalkozó téli hó-eltakarításra vonatkozó ajánlatát 8.000,Ft/óra+ÁFA összegben elfogadta. A Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására. A határozat kivonatot a vállalkozó részére továbbítottuk, a
megbízási szerződés aláírásra került.
74/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyulakeszi Községnek a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulásból 2016. december 31. napjával történő kilépését
tudomásul vette. A kilépéssel kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1. melléklete
módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta. A Képviselő-testülete felkérte a polgármestert,
hogy a Társulási Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testületi határozatot küldje
meg a Társulás elnökének. Felhatalmazta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a
módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá. A határozat
kivonat a Társulás elnökének megküldésre került.
75/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett a Veszprém Megyei
Kormányhivatal 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. A Képviselőtestülete megbízta a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal
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részére küldje meg. A határozat kivonatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére
megküldtük.
76/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hóz Jánosné 8283 Káptalantóti,
Petőfi. u. 73. sz. alatti ingatlanjára bejegyzett jelzálogjog törlését megtárgyalta. Káptalantóti
Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hóz Jánosné tulajdonát képező 8283 Káptalantóti,
Petőfi u. 73 számú, 1/2 hrsz-ú ingatlanra fennálló, 2.500.000 Ft, és járulékai erejéig bejegyzett
vételárhátralék jelzálogjog törléséhez hozzájárult. A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a jelzálogjog törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére és felkérte, hogy a
döntésről Hóz Jánosnét értesítse. A jelzálogjog törlésére a szükséges intézkedéseket
megtettük, mind a Földhivatal, mind Hóz Jánosné részére a határozat kivonat megküldésre
került.

Káptalantóti, 2016. november 14.

Csom Károlyné
polgármester
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