KÖZMEGHALLGATÁS
2020. november 17. (kedd) 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 2020-ban végzett
munkájáról, az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről.
A település képviselő-testülete a jogszabályok szigorú betartásával végzi feladatát. A
költségvetési rendeletben meghatároztuk a 2020. évre vonatkozó feladatokat.
A költségvetés készítésekor figyelembe vettük a pénzügyi stabilitást, a költségvetési
egyensúly biztosítását, valamint a biztonságos gazdálkodást. Ez év tavaszán
bekövetkezett COVID-19 elnevezési vírus változást hozott az önkormányzatok életében
is, és ennek következtében a költségvetés módosítása elkerülhetetlen volt.
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 elmúlt időszakban a
jól átgondolt döntések alapján ez évben sem vettünk fel hitelt.
A település vagyonkatasztere naprakész, az ingatlankataszterben 125 db ingatlan
szerepel: középületek, utak, hidak, Sabari templomrom, kisebb ingatlancsoportok.
Személyi állomány - 1 fő falugondnok, 1 fő takarító - és kertészeti munkákat végző
személy, valamint hivatalsegéd, könyvtáros és rendezvényszervező kolléganő napi 6
órában van foglalkoztatva. A településen 2020. március 11-től - 2021. február 28-ig 1 fő
női közfoglalkoztatott segíti a kültéri feladatok ellátását.
Az elmúlt év során is törekedtünk az önkormányzati vagyon megtartására,
gyarapítására.
A képviselő-testület a kötelezően előírt szabályoknak megfelelően, munkaterv alapján
ülésezik.
2020-ban ez idáig 8 alkalommal került összehívásra a testület soros illetve rendkívüli
ülése,
50 esetben hozott határozatot, valamint 4 alkalommal élt rendelet-alkotási jogkörével. A
vírushelyzet miatti veszélyhelyzet alatt a polgármester 27 határozatot hozott és 4
rendeletet alkotott.
Az önkormányzat számára 2020-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 Nemesgulácson a kirendeltségen végzik.
Káptalantóti lakossági ügyeinek intézése helyben történik, 2015-től az adóügyek is.
Lutár Mária jegyző asszonnyal és aljegyző asszonnyal, valamint a közös hivatal
ügyintézőivel napi kapcsolatban vagyunk, mindent meg tudunk beszélni, ebből
kifolyólag ügyeink intézése határidőn belül rendeződik. A közös munka során a
személyes és megbízható kapcsolattartás fontos tényező.

Szociális szolgáltatások
A szociális szolgáltatásokat társulási formában látjuk el huszonkilenc település által
fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
(8300 Tapolca, Nyárfa u.3.) útján biztosítjuk.
Önkormányzat finanszírozása
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a költségvetés teljesítése mind
a bevételi, mind pedig kiadási oldalon összességében 2020. évet tekintve, a tervezett
költségvetéssel összhangban van.

Bankszámláink egyenlege 2020. szeptember 30-án: 23. 943,- ezer Ft volt.
2020-ban is elsősorban az állami támogatások, valamint a közhatalmi bevételek
biztosították az önkormányzat pénzügyi alapját. A KORONAVÍRUS járványhelyzet
miatt a 2020. években befizetett gépjárműadó önkormányzatot megillető része is
átutalásra került a központi védekezési alapba. Összefogással és együttes teherviseléssel,
csakis együtt leszünk képesek legyőzni a mindannyiunk életét veszélyeztető vírust.
Az állami támogatások az általános feladatok ellátására:
21.929 ezer
Közhatalmi bevételek - helyi adók teljes összegben:
13.675 ezer
Munkaerő piaci alaptól Közcélú foglalkoztatásra átvett :
860 ezer
Működési bevételek - sírhelyek, kamatok
bérleti díjak:
1.636 ezer
Felhalmozási bevételek:
2.000 ezer
2019. évi költségvetési maradvány:
29.200 ezer
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 biztosítására.

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. (X.8.) számú rendelete alapján
Káptalantóti közigazgatási területére:
Építményadót, magánszemélyek kommunális adóját, idegenforgalmi adót, és helyi
iparűzési adót vezetett be.
A veszélyhelyzet miatti új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020.
január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.
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 (2020. évre 30.162,Ft / adótárgy) alkalmazható kommunális adó maximummal szemben, Káptalantótiban a
kommunális adó mértéke belterületi lakások után: 10.000,- Ft/adótárgy, külterületi nem
lakás céljára szolgáló építmények után 3.000,- forint/adótárgy.
Sajnos az adózók körében még mindig nem tudatosult, hogy a tulajdonosváltást követő
15 napon belül jelezni kell az önkormányzat felé a változást.
Építményadót a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye után kell fizetni. Az adó
mértéke
a
hasznos
alapterület
után:
150,Ft/m2.
A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a
korrigált nettó árbevétel: 1,7 %-a. A megállapítható adómérték maximuma: 2 %.
Idegenforgalmi adó vendégéjszakánként 150,- Ft/fő. A 2020. évi adómaximum: 532
Ft/fő/vendégéjszaka. A kormány gazdaságvédelmi akciótervének részeként év végéig
felfüggesztette az idegenforgalmi adó (ifa) beszedését. A kormányrendelet szerint 2020.
április 26. és 2020. december 31. között az idegenforgalmi adót nem kell beszednie a
szállásadónak, azonban a nála eltöltött vendégéjszakák után azt – mint megállapított
adót – változatlanul be kell vallania. A bevallott, de a vendég által meg nem fizetett
adóval egyező összegű, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt az állam a
települési önkormányzatok számára.
Tervezett adóbevétel:
adó:
Építményadó:
Kommunális adó:
Iparűzési adó:
Idegenforgalmi adó:
Gépjárműadó: (3.644.636,-)
összesen:

470.000,- Ft
2.800.000,- Ft
10.100.000,- Ft
7.200, Ft
13.377.200,- Ft

2020. szeptember 30-ig befiz.
430.990,2.592.082,9.608.010,15.000,0,12.646.082,-

HEGYI ÚTJAINK karbantartása nagy anyagi terhet rótt az önkormányzatra. 2020-as
nyári nagy esőzések tönkre tették az utakat.
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. Hegyközség általában partner szokott lenni, de a ebben az évben
nem tudott pénzeszközt biztosítani utjaink állapotának javítására. Náluk is történtek
megszorítások.
Pályázni csak az önkormányzat tulajdonában lévő utakra lehet.
BELTERÜLETI ÚTJAINK:
Badacsonyi utca, Csobánc utca, Petőfi utca teljes szakasza a Magyar állam tulajdona,
kezelője: Nemzeti Közútkezelő. Saját utjaink tekintetében bőven van tennivaló, hiszen a
csatornázás kapcsán létrejött nyomvonalak egyre több helyen besüllyednek és javításra
szorulnak.
Az önkormányzat saját erőből próbálja a veszélyes szakaszokat feltölteni a belterületi
utak mentén. Ez év folyamán közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve saját
finanszírozásból kihelyezésre került 4 db 60-as jelzőtábla a bejövő utak mentén, amely
figyelmezteti, és egyben lassításra ösztönzi a járművezetőket a falutáblánál korábban
kihelyezett 40 km-es táblák helyes megközelítését és annak szigorú betartását.
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:
A Magyar Falu Program pályázati lehetőségeit megragadva 6 db pályázat került
beadásra 100% os támogatással.
Önkormányzati utak aszfaltozása: belterület 179 számú útszakasz (200 fm) külterület
0146-os út (115 m) 9.677.416,(2019-ben elnyert pályázat)
Önkormányzati utak aszfaltozása, javítása 0146-os út folytatása 116 fm-től +180fm
9.978.593,- mindösszesen
1245/1 útszakasz: 215 fm
Badacsony úti temető: kerítés, I. világháborús emlékmű környezetének felújítása,
parkoló kialakítás. 5.000,- millió forint (még nincs döntés)
Falugondnoki autó: 11.000,- millió forint (már az önkormányzat tulajdonában)
Kiegészítő összeg önkormányzat részéről: 410.000 Ft.
Eszközbeszerzés -KUBOTA – fűnyíró traktor: 8.010.980,- Ft (tartaléklistára került).
Játszótér fejlesztés: 2.400.000,- Ft (tartaléklistára került)

Vulkánok Völgye LEADER helyi akció csoport (HACS) területén a Kormány célul tűzte
ki a társadalmi kulturális együttműködés erősítését. Ennek keretén belül pályázatot irt
ki az alaphangszerek beszerzése céljából, mely szolgálni tudja a kulturális kínálatot a
Leader Zenei Udvar hálózat kiterjesztésére kapcsán. Káptalantóti település képviselő
testülete meghozta azt a döntést, melynek értelmében csatlakozik a Veszprém-Balaton
2023 céljaihoz. Következő években együtt dolgozik azon, hogy a régiónk az európai
kulturális színtér szerves részévé váljon, amelyhez kapcsolódóan a Leader Zenei Udvar
együttműködésével, szakember bevonásával kívánja majd a kulturális programokat,
vagy programsorozatokat összeállítani. Ezen kulturális felemelkedéshez való csatlakozás
révén pályázatot nyújtottunk be.
A " LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ "a zongora pályázat összege: 11.703.998.- és
95 %-os támogatottsággal került kiírásra.
A hiányzó 5 % polgármesteri tiszteletdíj felajánlásával fog rendeződni.
Támogatói okirat november 04-én megérkezett és a pozitív eredmény, nyertünk.
Településfásítási program kiírásának köszönhetően 30 db nyírfa (tavaszi ültetéssel) a
308/11-12 közterületen fog megvalósulni.
Felajánlással 10 db EZÜSTHÁRS (őszi ültetéssel) kerül kivitelezésre.
Felajánló: Lantay Adrienn és Lantay Ákos - 10 éves kiváló munkakapcsolat
eredményeként jó szívvel támogatták az önkormányzatot, köszönettel fogadtuk a
felajánlást.
Badacsonyi temetőbővítés során, melynek adminisztratív rendezése már megtörtént, a
fasor beültetésével a külső keret is megvalósul.
Csatornahálózat
Az elhasználódott átemelő szivattyúk (2 db) folyamatos javításra szorultak. A
biztonságos üzemeltetés érdekében vásároltunk 1 db szivattyút (1.022.744,-), és az 1db
feljavított szivattyúval együtt be is építették a 056-os hrsz. számon lévő átemelő
rendszerbe. Tartalékba helyeztünk 1 db feljavított szivattyút.
Lakossági víz-és csatornadíj támogatási pályázat került benyújtásra és az elnyert összeg
2.340 ezer forint összeggel a DRV-én keresztül csökkentésre kerülhet a lakossági vízdíj
összege.

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 (20 ezer Ft / tanuló) 1.420.000,- forintot fizettünk.
A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárhoz a badacsonytomaji és a
nemesgulácsi általános iskola tartozik.
Körzethatáron kívüli iskolába (Tapolca, Révfülöp) járó tanulóknak éves utazási bérletet
vásároltunk.
A gyermek fogászatot is támogatjuk.
70 év feletti, egyedül élők részére szemétszállítási támogatást nyújtunk.
A helyi civil szervezeteket és egyéb szervezeteket - Sport Egyesület, Nyugdíjas csoport,
Polgárőr csoport, Csobánc Váráért Alapítvány, Tapolcai mentők, Tatay Sándor
Általános Iskola Badacsonytomaj, Autista Gyermekekért Egyesületet – is támogatjuk.
A szociális ellátások területén az Önkormányzat legfontosabb feladata a rászorultsági
elv érvényesítése volt. Segélyezési tevékenységünkben SZOCIÁLIS TÖRVÉNYEN
alapuló helyi rendelet alapján a ténylegesen rászoruló családokat, egyedül élőket
részesítettük segélyében.

2020. évben 13 alkalommal nyújtott az önkormányzat rendkívüli települési támogatást a
rászorulók részére, összesen: 390.000 Ft összegben.
Fűtési támogatást: 4 fő részére összesen: 180.000,- Ft
Otthon-támogatást: 2 fő részére 300.000,- Ft
Temetési támogatást 8 alkalommal, összesen 400.000 Ft összegben fizetett ki az
Önkormányzat.
Újszülött támogatás 2020. évben 5 alkalommal, 5 kisgyermek részére 250.000 Ft került
kifizetésre.
Ápolási támogatás:
községünkben.

Jelenleg

nincs

ápolási

támogatásban

részesülő

személy

A közgyógyellátás megállapítása a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.
Településünkön a szilárd hulladék gyűjtését heti rendszerességgel az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorciummal kötött szerződésünk biztosítja, mely szolgáltatást az
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végzi.

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. A COVID 19 vírus megjelenése óta lényegesen megnövekedetek a falugondnoki
feladatok. A testület valamint az önkéntes segítők közreműködésével biztosítani tudjuk
a plusz feladatok elvégzését.
Könyvtár működése, rendezvények szervezése
A könyvtár jelenleg a vészhelyzet idején a törvényi szabályázások szerint tud csak
működni, ezért ez év elejétől bizonyos átcsoportosítások történtek a munkaköri ellátás
tekintetében. A munkáltatói utasítás elrendelését a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. tv. 53.§ - a, valamint a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésről szóló 46/2020.(III.16.)
Korm. rendelet 5 § - a, a 47/2020.(III.18.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése alapozta
meg.
Rendezvények sajnos csak részben valósulhattak meg, hiszen a lakosság védelme
mindennél fontosabb. A COVID -19 sok lemondással, egyre több anyagi vonzattal és
munkával jár. A képviselő testület köszöni mindazon önkéntes segítőknek, akik sok-sok
időt és munkát fektettek a vészhelyzetben való teendők lebonyolítására.
Köszönjük a lakosság türelmét, hiszen a ránk mért csapásokat együtt kell elviselnünk,
még akkor is, ha néha nehezünkre esik. Az önkormányzat anyagilag is mindent megtesz
annak érdekében, hogy a lakosság biztonságban legyen. Tegyük ezt mindannyian
önzetlenül, hiszen egy nagy család vagyunk, és egymást segítve kell megharcolnunk
embertársaink egészségének védelmében.
Továbbra is dolgozzunk együtt a település fennmaradásáért és az itt élő emberekért.
Tegyük ezt önmagunkért, a 750 éves településünkért, Magyarországért.
Káptalantóti, 2020. november 04.
Csom Károlyné
polgármester

