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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
201. november 21-én, 16.00 órakor megtartott soron
következő nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Csom Károlyné
Karácsony József
Németh Imréné
Tóthné Luczi Erzsébet

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Tóth Tímea

képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

Lutár Mária
Lakosság részéről:

jegyző
16 fő

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait és a tanácskozási joggal
meghívott Lutár Mária jegyzőt.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 4 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Tóth Tímea képviselő igazoltan van távol. Jegyzőkönyvvezetőnek
Somodyné Balogh Évát javasolja.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan - a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása
2. Felkészülés a 2017/2018-as téli időszakra
3. Közmeghallgatás
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Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések

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 határozatok végrehajtásra
kerültek.
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. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: Erről már az előző testületi ülésen is beszéltek, évente 6
testületi ülés megtartása kötelező. Ennél többet is tartanak, többször is van rendkívüli testületi
ülés, ha gyors döntés szükséges. Egy-két módosítás kivételével megegyezik az előző évi
munkatervvel.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a képviselőtestület 2018. évi munkatervének elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
54/2017.(XI. 21.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2018. évre vonatkozó munkatervét
jelen határozat 1-2. melléklete szerinti formában
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző
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2. Felkészülés a 2017/2018-as téli időszakra
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csom Károlyné polgármester: A téli hó-eltakarításra 2 db árajánlat érkezett. Az egyik
Takács Zsolt badacsonytomaji vállalkozótól bruttó 12.700,- forint/óra összegről, a másik
Hatos Tibor káptalantóti vállalkozótól bruttó 10.795 forint/óra összegről.
Javasolja a helyi vállalkozó támogatását, Hatos Tibor árajánlatának elfogadását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel Hatos Tibor
vállalkozó árajánlatának elfogadását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
55/2017.(XI. 21.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Hatos Tibor 8283 Káptalantóti, Badacsonyi
u. 42. szám alatti vállalkozó téli hó-eltakarításra
vonatkozó ajánlatát 8.500,- Ft/óra+ÁFA, azaz
nyolcezer-ötszáz forint/óra+ÁFA összegben fogadja
el.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Vegyes ügyek
Csom Károlyné polgármester: A költségvetésben szerepel, hogy a 3 fő önkormányzati
dolgozó bruttó 40 ezer forint év végi jutalomban részesül. Tavaly a 2 fő hosszú távú
közfoglalkoztatott is kapott jutalmat. Javasolja, hogy az idén a 2 fő közfoglalkoztatottat bruttó
30 ezer forint jutalomban részesítsék.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 2 fő
közfoglalkoztatott részére bruttó 30.000,- Ft/fő jutalom megállapítását.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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56/2017.(XI. 21.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzatnál hosszú távú közfoglalkoztatásban
dolgozók részére 60.000 Ft jutalomkeretet állapít meg.
A Képviselő-testület a jutalom és járuléka összegét a
bérmegtakarítás terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. november 30.

Csom Károlyné polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy emeljenek-e adót a jövő évtől?
Karácsony József alpolgármester: Nem javasolja az adóemelést, inkább fizessék be a
kevesebbet.
Németh Imréné képviselő: Nem javasolja az adó emelését.
(Képviselő-testület egyhangúan úgy dönt, 2018. évtől nem kívánja emelni a helyi adók
mértékét.)
Csom Károlyné polgármester: A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az építményadó
keretében megadóztassák a kihelyezett reklámtáblákat. Véleménye szerint Káptalantótiban
nincs annyi reklámtábla, hogy abból jelentősebb adóbevételre számíthatnának.
(Képviselő-testület egyhangúan úgy dönt, hogy nem kívánja megadóztatni a kihelyezett
reklámtáblákat.)
Csom Károlyné polgármester: December 2-án lesz a mikulás ünnepség a kultúrházban, mert
a tapolcai Könyvtár szervezésében Rosta Géza ad műsort. Minden 14 év alatti gyermek kap
csomagot 500 forint értékben. A mindenki karácsonya ünnepség december 17-én 16 órakor
lesz, a badacsonytomaji óvodások adnak egy kis rövid műsort. El kell dönteni, hogy milyen
csomagot adnak.
Németh Imréné képviselő: Az lenne a legegyszerűbb, ha egy csomag szaloncukrot adnának
mindenkinek.
Tóthné Luczi Erzsébet képviselő: Családonként gondoltátok adni?
Csom Károlyné polgármester: Azt nem lehet ott figyelni, hogy családonként adják a
csomagot, aki ott van, kapjon egy csomagot. Még a műsorról kellene gondolkodni, mert az
ovisok műsora rövid lesz.
Németh Imréné képviselő: Hétvégén átnézte a betlehemes műsorokat, de azt irodalmi
színpad formában nem lehet előadni. Viszont talált nagyon szép verseket.
Csom Károlyné polgármester: A karácsonyhoz kapcsolódóan ismét lesz mézes-mázos
kiállítás Tapolcán, lehet nevezni. Tóth Tímea képviselőt bízta meg a szervezéssel.
A könyvtárban sok könyvet leselejteztek, felmerült az ötlet, hogy csináljanak könyvbörzét.
Ezzel egyidejűleg lehetne ruhabörzét is tartani, mert sok használt ruha gyűlt össze.
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Korábban már beszéltek róla, hogy a Sabari templomromnál még egy sávban kiirtják a
bokrokat. Javasolja, hogy december 2-án 9 órától délután egy óráig szervezzenek társadalmi
munkát. A belterületi utak széleinek murvázása is félbe maradt, azt is be kellene fejezni.
Karácsony József alpolgármester: Amíg még jó idő lesz, elvégzik a murvázást.
Csom Károlyné polgármester: Az atya kérése, hogy a falubeliek segítsenek kihordani a
plébánia épületéből a levert vakolatot. Javasolja, hogy december 9-ére hirdessék meg a
társadalmi munkát.
Karácsony József alpolgármester: Korábban szó volt róla, hogy a falugondnok kap egy
hivatali telefont. Többször kell neki telefonálni a munkavégzéssel kapcsolatban és nem kap
támogatást a saját telefonjára.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja, hogy kapjon egy flottás telefont, amivel egymás
között ingyen beszélhetnek.
(Csom Károlyné polgármester szünetet rendel el, mivel a testületi ülés közmeghallgatással
folytatódik a kultúrházban.
A testületi ülés a 3. napirendi ponttal 17.00 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 2017. évben végzett 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 2017. évben végzett
munkájáról, az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről.
A település képviselő-testülete a jogszabályok szigorú betartásával végzi feladatát. A
költségvetési rendeletben meghatároztuk a 2017. 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.
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.
2017-ben (október 31-ig) 12 alkalommal került összehívásra a testület soros- illetve
rendkívüli ülése.
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A testület (október 31-ig) 53 esetben hozott határozatot, valamint 14 alkalommal élt
rendeletalkotási jogkörével. A nyilvános üléseken hozott határozatok a helyi újság hasábjain
közzétételre kerültek.
Az önkormányzat számára 2017-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.
Szakigazgatási feladatainkat a Nemesgulácson a kirendeltségen végzik.
Káptalantóti lakossági ügyeinek intézése helyben történik, 2015-től az adóügyek is.
Lutár Mária jegyző asszonnyal 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 harminc 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,
1 fő pedig rövid időtartamú foglalkoztatással (munkával) jutott jövedelemhez, mely 85 % -ban
államilag támogatott juttatás. Remélem, hogy a következő időszakban is lehetőségünk lesz a
közmunkaprogram keretein belül megoldani a településen lévő közterületek rendben tartását,
környezetünk szépítését.
2018-ban is lehetőség lesz a hosszabbtávú foglalkoztatásra. A jelenleg foglalkoztatottak 2018.
február 28-ig dolgoznak.
Önkormányzat finanszírozása
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a költségvetés teljesítése mind a
bevételi, mind pedig kiadási oldalon összességében 2017. évet tekintve, a tervezett
költségvetéssel összhangban van.
Bankszámláink egyenlege 2017. október 31-én: 18.200 ezer Ft volt.
Gazdálkodásunknak továbbra is a kötelező feladatok ellátását, az intézményrendszer
megfelelő szintű működését kellett biztosítania.
2017-ben is elsősorban az állami támogatások, valamint a közhatalmi bevételek biztosították
az önkormányzat pénzügyi alapját.
Az állami támogatások az általános feladatok ellátására:
22.448 ezer Ft
Közhatalmi bevételek - helyi adók teljes összegben
8.637 ezer Ft
– gépjármű adó - ebből
1.405 ezer Ft
Munkaerő piaci alaptól Közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz:
2.083 ezer Ft
Működési bevételek - sírhelyek, kamatok, bérleti díjak,
1.187 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek –ingatlanértékesítés
147 ezer Ft
koncessziós díjbevétel
419 ezer Ft
2016. évi költségvetési maradvány
17.492 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
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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.
Nem kívánunk adót emelni a 2018. évre vonatkozóan sem.
Ezt bizonyítja, hogy a jelenlegi törvényi rendelkezések értelmében (2018. évre 28.652,- 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.
Az ingatlan értékesítések során a kötelező kifüggesztések adataiból ki tudjuk szűrni az
ingatlanok új tulajdonosait, akiket felszólítunk a kommunális adó bevallás megtételére.
Sajnos az adózók körében még mindig nem tudatosult, hogy a tulajdonosváltást követő 15
napon belül jelezni kell az önkormányzat felé a változást.
Beruházások, fejlesztések
A 2017-es évben befejeztük az adósságkonszolidációs pályázatban kapott támogatási
összegből (6.500.000,-) az előirányzott munkákat. Belterületi rendezési tervmódosítás,
szélfogó kialakítása, központi épület tetőtéri ablakcsere, valamint a közelmúltban a keleti
oldalon lévő nagy bejárati ajtó cseréjét, a 2016. évi konszolidációs pályázatból szintén 6.500
e Ft-ból megújult a ravatalozó épülete.
HEGYI ÚTJAINK karbantartása nagy anyagi terhet rótt az önkormányzatra. 2016-os nyári
nagy esőzések tönkre tették az utakat.
A hegyi utak felújítására vis major pályázatot nyújtottunk be a Bácsi kápolnai út, valamint a
Csóka-majori utak állapotának javítása érdekében.
Az első hatósági ellenőrző felmérések kapcsán az öttagú kárfelmérő bizottság a Csóka-majori
út károsodását 25 % -ban, a kápolnai út károsodását pedig 90 %-ban találta támogathatónak.
A felújítás kivitelezését a magyar állam finanszírozta a bizottság által meghatározott
kárelhárítási százalékban. Mindösszesen: 5.284. ezer forint összegben. Az önkormányzat
hozzájárulása: 587 ezer FT.
Saját erőből (599.948,- Ft) valósítottuk meg a Zánkai-út és a Bácsi út (Csárda-kúti)
csatlakozási szakasz aszfaltozását (10 m hosszan), valamint a vízlevezető árok kialakítását.
Öt hegyrészünk útjai 85 %-ban a magyar állam tulajdonában vannak, kezelője a Nemzeti
Park, de ezen utakat is karban kell tartani, hiszen a szőlősgazdáknak el kell jutniuk
szőlőbirtokaikra. Anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a járhatatlan szakaszokat
kijavítani. A Hegyközség ebben partner, hiszen ebben az évben is kijavította a Fenyős-dombi,
a Sabari, Hegymögi utak kritikus szakaszait.
Pályázni csak az önkormányzat tulajdonában lévő utakra nyújtható be pályázat.
BELTERÜLETI ÚTJAINK
Badacsonyi utca, Csobánc utca, Petőfi utca teljes szakasza a Magyar állam tulajdona,
kezelője: Nemzeti Közútkezelő. Az elmúlt időszakban felújították a badacsonyi utcában lévő
hidat, valamint némi vízelvezetési munkát is végeztek.
Az önkormányzat saját erőből próbálja a veszélyes szakaszokat feltölteni a belterületi utak
mentén.
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Elkészült a Rózsadombi áteresz, mellyel sikerült megoldani a felgyülemlett csapadékvíz
elvezetést 978.306,- Ft összegből. A munkát a Horváth ÉP Keszthely végezte el.
Az elmúlt időszakban benyújtottunk egy pályázatot a belterületi utjaink javításának
érdekében. Az elnyerhető összeg 1.000.000,- Ft.
A ravatalozó felújítására a 2016-os esztendőben kiírt adósságkonszolidációs pályázat
kapcsán elnyert 6.500 ezer Ft összegű támogatásból ez évben sikerült kivitelezni, és
szeptemberben átadni rendeltetésének a ravatalozót.
Még 2016-ban a Badacsony utcai régi hivatal többcélú közösségi és szolgáltatóház
átalakítására nyújtottunk be pályázatot, de sajnos akkor nem nyertünk.
Ez év nyarán ismét lehetőség nyílt "önkormányzati épületek energetikai "pályázat
benyújtására. Az újabb pályázatot szintén többcélú közösségi és szolgáltatóház felújítás
címen, 48.000.000,- Ft összegű támogatásra nyújtottunk be pályázatot. Ez a pályázat 100%os támogatottságú. A pályázatot befogadták, reményeink szerint az elbírálás november hó
végéig meg fog történni.
A 2017-es költségvetésben előirányoztuk a hivatal előtti térre a kamerarendszer kiépítését. A
tervezett beruházás október 31-i határidővel átadásra került, mely vagyonvédelmi -és
közlekedésbiztonsági szempontból biztonságot jelent a település tekintetében. Bekerülési
költsége 767.638,- Ft + ÁFA.
Értéktár: pályázati lehetőség kihasználásával (499.968,-Ft) létrehozzuk Káptalantóti
értéktárát. Pályázati vállalásunknak megfelelően ez év folyamán megalakul az értéktár
bizottság, mely folyamatos munkával és a Veszprém megyei kulturális osztály segítségével
számba veszi a helyi értékeket, mely értékek sokrétűségük révén megőrzik az utókor számára
településen fellelhető értékeinket. A Tóti Galériában a helytörténeti kiállítás létrehozása már
folyamatban van és látogatható.
Lakossági víz-és csatornadíj támogatási pályázat került benyújtásra 5629 ezer Ft értékben.
Kialakításra került a NOMÁD táborhely, mely tudott fogadni sátorozó vendégeket.
Az Országos Kéktúra Egyesület kisfilmet forgatott a településen fellelhető látnivalók,
valamint olcsó szálláshely és gasztronómiai témakörökben. Minden alkalmat megragadunk a
falu bemutatását illetően.
Folyamatosan szépítjük a köztereket, tavasszal díszfákat, ősszel díszbokrokat, fagyalokat
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 48 fő, középiskolás és
egyetemi, főiskolai hallgató 20 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 3 fő jelentkezett.
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.
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A szociális ellátások területén az Önkormányzat legfontosabb feladata a rászorultsági elv
érvényesítése volt. Segélyezési tevékenységünkben SZOCIÁLIS RENDELETEN alapuló helyi
rendelet alapján a ténylegesen rászoruló családokat, egyedül élőket részesítettük segélyében.
2017. évben 3 alkalommal nyújtott az önkormányzat rendkívüli települési támogatást a
rászorulók részére, összesen: 70.000 Ft összegben.
Lakásfenntartási támogatást: 3 alkalommal, összesen 90.000,- Ft
Tűzifa támogatást: 8 alkalommal, összesen: 400.000,- Ft
Gyógyszertámogatást: 1 alkalommal, 7.000,- Ft
Temetési támogatást 3 alkalommal, összesen 150.000 Ft összegben fizetett ki az
Önkormányzat.
Újszülött támogatás 2017. évben 3 alkalommal, 3 kisgyermek részére 150.000 Ft került
kifizetésre.
Ápolási támogatás: Jelenleg nincs ápolási támogatásban részesülő személy községünkben.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2017. évben jelenleg 24 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. Az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatás összege 2017
évben gyermekenként a korábbi 5.800.-Ft-ról 6.000 Ft-ra, hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek esetén 6.500 Ft-ra változott. Az utalvány fogyasztásra készétel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására használható. Ebben az évben november 15-ig 342.000
Ft került 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 gyűjtését heti rendszerességgel az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorciummal kötött szerződésünk biztosítja, mely 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, 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 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. Kisebb rendezvények, játszóház, egyéb
előadások, gyermekprogramok.
Rendezvények:
Természetes számunkra a nemzeti ünnepek. megemlékezések megtartása.
Szilveszteri bál, farsangi összejövetel, borforraló verseny, Sabar-i bortúra.
Előadás sorozat a tapolcai Wass Albert könyvtár segítségével, Hangodi tanár úr, történész
muzeológus közreműködésével (két alkalom).
Rendőrségi tájékoztató két alkalommal.
November 11. Márton-napi lúdvacsora, újbor megáldása.
Gyermeknap. Pedagógusok köszöntése. Duatlon. Anyák napi ünnepség. Falunap.
„Szépkorúak„napja - november 18-án - badacsonytomaji Tatay Sándor általános iskola
tanulói köszöntik az időseket.
December 2-án érkezik a mikulás, minden gyermek csomagot kap. Zenés, verses összeállítás
Rosta Géza közreműködésével, a Wass Albert könyvtár segítségével.
December 17-én 16,00 órakor mindenki karácsonya ünnepségre várjuk a község lakosságát.
Az ünnep alkalmával a badacsonytomaji óvodások, a helyi felnőttek irodalmi összeállítása,
valamint a családias vendéglátás teszi emlékezetessé az ünnepvárást.
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. Jegyző asszonynak és a hivatal dolgozóinak is köszönjük az egész
éves munkát, segítséget, ezután is maradjon ilyen jó a kapcsolatuk.
Továbbra is dolgozzunk együtt a település fennmaradásáért az itt élő emberekért. Tegyük ezt
a faluért és önmagunkért.”
Kéri a lakosságot, hogy főleg a téli időszakban ne hagyják gépkocsijaikat az utcán,
közterületen, mert akadályozzák a hó-eltakarítást, az utak tisztántartását.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy december 2-ára társadalmi munkát szerveznek a Sabari
templomrom környékének rendbetételére.
Az atya kérését továbbítja a lakosság felé. Segítséget kér a plébánia épületében levert vakolat
kihordására december 9-én, szombaton.
Várja a lakosság véleményét, hozzászólásait, kérdéseit.
Puskás Zoltán káptalantóti lakos: Három dolgot szeretne kérdezni. Van-e a községben
hajléktalan? Tüzelővel el van-e látva mindenki? Mi a helyzet a Liliomkert piaccal, van-e a
községnek haszna a működéséből?
Csom Károlyné polgármester: Hivatalosan hajléktalan Káptalantótiban nincs. Egy tapolcai
lakos a Rózsadomb utcában egy lakókocsiban lakik, tüzelője van.
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Az önkormányzati szociális rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a rászorulók fűtési
támogatást kérjenek az önkormányzattól. A beszámolóban elhangzott, hogy az idén hányan
igényeltek és kaptak támogatást. Akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a 70 ezer forintot, egyedülálló esetében a 80 ezer forintot, évente egy
alkalommal, számla ellenében maximum 50 ezer forint, egyedülálló esetében 30 ezer forint
fűtési támogatásban részesülhet.
Tudomása szerint a Liliomkert piacnak a mai napig nincs engedélye. Ezt a jegyző asszony is
meg tudja erősíteni, mert az önkormányzatnak kell nyilvántartásba venni akkor, ha a piac a
szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezik. Ezek az engedélyek ezidáig még nem
kerültek becsatolásra. A mellette lévő őstermelői piacnak és a Kemencés háznak van
engedélye, ebből kifolyólag nyilvántartásba vannak véve. Honlapunkon mindkét vállalkozás
tevékenysége és annak nyilvántartásba vétele megtekinthető. A parkolás megoldására közösen
kell megkeresnünk a lehetőséget, mert a nyár folyamán kaotikus állapotok voltak.
Németh István káptalantóti lakos: A hegyközség három külterületi út javítását végezte el.
Arra kéri a gazdákat, hogy a vízelvezetők karbantartására figyeljenek oda. A hegyközség
igyekszik, hogy a gazdák megfelelően tudjanak közlekedni a hegyi utakon, bár a beszedett
tagdíjak nem fedezik a költségeket.
Pócza Lászlóné káptalantóti lakos: A Rózsadomb utcában, a házuk előtt nagyon jól
elkészítették a csapadékvíz elvezetést, de lejjebb a Soós Imre háza előtt továbbra is megáll a
víz.
Csom Károlyné polgármester: Ha legközelebb esik az eső, meg fogja nézni a helyszínt.
Karácsony József alpolgármester: Nézte a helyszínt, csupán csak annyit kellene tenni, hogy
az esővizet be kellene vezetni a kertbe. Ami ott összegyűlik, már nem az a nagymennyiségű
csapadék, ami a kiépítés előtt volt. A szakemberek annak idején megmérték a legmagasabb és
a legmélyebb pontot, annak megfelelően lett kiépítve a csapadékvíz elvezetés.
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 18.20 órakor bezárja.

K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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