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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 8.4. pontja előírja, hogy a
jegyző a hivatal tevékenységéről évente beszámol a fenntartó önkormányzatok képviselőtestülete ülése előtt. A hivatal határozatlan idejű köztisztviselőinek létszáma 11 fő.
Hivatalt fenntartó önkormányzatoknál ügyfélfogadást tartunk alábbiak szerint:
Sáska az ügyintéző minden csütörtökön 14 órától 16 óráig, a jegyző pedig minden hónap
páratlan keddjén 8 órától 10 óráig tart ügyfélfogadást. Kapolcson és Vigántpetenden az
ügyintéző hétfőn 8-10, illetve 10-12 óráig, a jegyző pedig minden hónap első szerdán 8-10,
illetve 10-12 óráig tart ügyfélfogadást. Hegyesden péntek 9 órától 10 óráig állunk az ügyfelek
rendelkezésére. Taliándörögdön a jegyző minden hónap első hétfőjén 8 órától 10 óráig tart
ügyfélfogadást.
A tárgyi feltételek – számítógépek, berendezések, szoftverek – megfelelőek.
Hivatal feladatai ágazatonként :
Anyakönyvi igazgatás:
Jelenleg négy fő rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával.
Születés anyakönyvezésére nem került sor, mivel a gyermekek zömében Ajkán, Veszprémben
és Keszthelyen születnek, így az anyakönyvezésük is ott történik.
Házaságkötés Hegyesden nem volt, Monostorapátiban 7 házasságkötés volt, ebből 3
munkaidőben és hivatali helyiségben, 4 pedig munkaidőn túl hivatali helyiségben, Kapolcson
1 házasságkötés volt munkaidőn túl (szombaton) külső helyszínen, Vigántpetenden 4
házasságkötés volt munkaidőn túl (szombaton) külső helyszínen, Sáskán 1 házasságkötés volt
munkaidőn túl hivatali helyiségben, Taliándörögdön pedig 5 házasságkötés volt, mindegyik
hivatali helyiségben, ebből 3 esküvő munkaidőn túl.
Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatalához tartozó települések Képviselő-testületei –
egységesen – 2017. májusban új rendeletet alkottak a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó
többletszolgáltatás ellentételezéséről.
A rendelet szerint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén fizetendő díj mértéke.
20.000,-Ft, a hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél a díj 10.000,-Ft. A szolgáltatási díjat
az önkormányzatok költségvetési számlájára kell befizetni. Abban az esetben, ha legalább az
egyik házasulandó állandó lakcímmel rendelkezik a házasságkötés helye szerinti településen,
vagy a közös hivatal illetékességi területéhez tartozó község bármelyikén, akkor 50 %
kedvezményre jogosult a fent meghatározott összegek tekintetében.
Haláleset anyakönyvezésére Hegyesden 1, Sáskán 1, Vigántpetenden 1, Kapolcson 2,
Monostorapátiban 2, míg Taliándörögdön nem volt szükség.
Családi jogállás rendezésére Monostorapátiban 9 esetben került sor – születendő gyermekre 8,
míg megszületett gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat kapcsán 1
jegyzőkönyvet vettünk fel –, Taliándörögdön 1 apai elismerő nyilatkozat került felvételre
születendő gyermekre, Sáskán pedig 1.
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A beszámolási időszakban – az anyakönyvi eseménykor kötelezően kiadottakon túl,
kérelemre 17 db anyakönyvi kivonatot adtunk ki Monostorapátiban, ebből házassági
anyakönyvi kivonat 6 db, születési anyakönyvi kivonat 9 db, halotti anyakönyvi kivonat 2 db.
A kivonatok kiállításának illetékmentessége miatt, az idei évben leginkább kivonat pótlása
céljából adtunk ki kivonatot, de több esetben adatváltozás miatt volt szükséges.
Taliándörögdön 4 db születési és 2 db halotti anyakönyvi kivonat kiadása történt nyugdíjazás,
egyéb ügyintézés, névváltozás miatt.
Anyakönyvi adatközlésre 1 esetben került sor.
2019. évben 2 esetben került sor válás rögzítésére, házassági névviselési forma módosítása
iránt 3 kérelmet nyújtottak be.
2019. évi választások
2019. május 26-án az Európai Parlament tagjainak választására, majd 2019. október 13-án a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választására került sor.
A választásokkal kapcsolatos feladatokat eredményesen elvégeztük.
Gyámügyi igazgatás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételei: a jövedelmi
értékhatár a nyugdíjminimum 135 %-a (jelenleg 38.475.- Ft), egyedül élő, tartósan beteg
gyermeket nevelő, valamint nagykorú esetében 145 %-a (jelenleg 41.325.- Ft).
Monostorapátiban augusztus hónapban 31 család 52 gyermeke, Hegyesden 2 család 7
gyermeke, Vigántpetenden 5 család 9 gyermeke, Kapolcson 5 család 10 gyermeke, és Sáskán
nem volt jogosult család, Taliándörögdön 3 család 4 kiskorú gyermeke. November hónapban,
Monostorapátiban 19 család 34 gyermeke, Hegyesden 1 család 3 gyermeke, Vigántpetenden 6
család 12 gyermeke, Kapolcson 5 család 10 gyermeke, és Sáskán 1 család 1 gyermeke,
Taliándörögdön 3 család 4 kiskorú gyermeke veheti igénybe a különböző jogszabályok által
biztosított kedvezményeket. Pl. ingyenes tankönyv, óvodai, általános iskola 8 osztályig
ingyenes étkezés, a középiskolában 50 %-os étkezési térítési díjkedvezmény stb.
Évente két alkalommal – augusztusban és novemberben –a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre az alapösszegű 6.000 – 6.000 forint, illetve a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére emelt összegű 6.500-6.500 forint pénzbeli támogatást
folyósít az állam.
2013. szeptember 1-től változott a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet
megállapításának feltételrendszere. Az új szabályok szerint hátrányos helyzetéről Hegyesd,
Sáska és Taliándörögd településen jelenleg nincs jogosult, Kapolcson 5 család 10 gyermeke,
Vigántpetenden 4 család 9 gyermeke, Monostorapátiban 10 család 30 gyermeke, halmozottan
hátrányos helyzetéről 2 vigántpetendi család 3 gyermeke esetében került sor határozat
elkészítésére.
Főleg bíróság (váláshoz, gyermek elhelyezési perhez), de gyámhivatalok, a Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság, az Államkincstár kérésére, környezettanulmányra az idei évben egy esetben,
Taliándörögdön is egy esetben került sor, valamint a gyámhivatal által hozott határozatok
végrehajtása, egyéb gyámügyi feladatok ellátása tartozik még a feladataink közé.
Külső szervek – APEH, pénzintézetek – részére nem teljesítettünk adatközlést.
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A gyámhatóság minden év május 31-ig az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékeléséhez beszámolót készít – melyet a képviselő-testület tárgyal meg és a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala is véleményez.
Mind a hat település önkormányzata a gyermekjóléti szolgálati feladatait - a gyermekek testi,
lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése /felkérésre környezettanulmány
készítése, ellátási formák bevezetésének kezdeményezése, hivatalos ügyek intézésének
segítése, szabadidős programok szervezése stb./- a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata keretében oldja meg, településenként
állandó családsegítővel. Monostorapáti, Kapolcs, Hegyesd, Vigántpetend és Taliándörögd
településein jelenleg Mohos-Rompos Anna, míg Sáska településen Varjas Veronika látja el a
gyermekjóléti szolgálat feladatait. Hivatalunk szakmai anyagok, jogszabályok biztosításával,
gyakorlati tapasztalatok átadásával, adminisztrációval igyekszik segíteni munkáját.
Szociális igazgatás:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a
feladatok jegyzői vagy képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak – a képviselő-testület a
hatáskörét átruházhatja a polgármesterre, a bizottságára és a jegyzőre.
A képviselő-testületi (természetesen az átruházott is) hatáskörbe tartozó kérelmek döntésre
való előkészítése és a döntés végrehajtása is a hivatal feladata.
Hozzátartozó ápolása címén települési ápolási díjban jelenleg Monostorapátiban 1, Kapolcson
1 fő részesül ellátásban, Monostorapátiban 2 fő kérte az ellátás megszűnését, 1 fő esetében
viszont az ápolt személy halesete miatt szűnt meg a támogatás.
Taliándörögdön 2 fő részesült ápolási díjban, de a felülvizsgálatot követően a jövedelemhatár
túllépése miatt mindkét ellátás megszüntetésre került.
Valamennyi településen a polgármesterek hatásköre a települési támogatások megállapítása.
Ezt elsősorban az indokolja, hogy az ügyintézési határidő azonnali vagy maximum 15 napos.
Rendkívüli települési támogatás Monostorapátiban 102 (melyből, 89 hivatalból), Hegyesden
78 (melyből, 78 hivatalból), Vigántpetenden 38 (melyből, 37 hivatalból), Kapolcson 50
(melyből, 48 hivatalból), Sáskán 17 (melyből, 10 hivatalból), Taliándörögdön 40 fő részére
került megállapításra.
Gyermekek tanulmányainak támogatása Taliándörögdön 5 fő részére 15.000,-Ft/fő összegben
került kifizetésre. 2 esetben első lakáshoz jutók támogatása történt, amit helyi fiatalok
igényeltek, akik a településen vásároltak régi családi házat, a támogatás 100.000,Ft/kérelmező, ami vissza nem térítendő támogatás.
Gyógyszersegélyben, Monostorapátiban 1 fő részesült (6 alkalommal).
A temetési költséghez való hozzájárulás megállapítására Monostorapátin 7 fő, Hegyesd 2 fő,
Kapolcs 2, Vigántpetenden 3 fő, Sáskán 1 fő (1 fő esetében elutasításra került sor
jövedelemhatár átlépése miatt), Taliándörögdön temetési támogatásban 2 fő részesült.
Kapolcson 3, Monostorapátiban 6 (1 fő elutasítására került sor jövedelem határ átlépése
miatt), Sáska 2, Vigántpetend 2, Taliándörögdön 6 újszülött gyermek szülei részesültek az
újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatásában.
Monostorapáti 4, Vigántpetend 18 szülő részesült a gyermekek tanulmányi támogatásában.
Köztemetésre ez év során nem volt szükség.
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A méltányossági közgyógyellátási igazolvány megszűnt, a helyette bevezetett
gyógyszertámogatás Monostorapátiban 2 fő, (2 fő elutasításra került, jövedelemhatár átlépése
miatt), Kapolcson 1 fő, Sáskán 2 fő (1 fő elutasításra került, gyógyszerköltsége nem haladta
meg az előírt értékhatárt), Hegyesden 2 fő, Taliándörögdön 4 fő részére -egy éves
időtartamra- került megállapításra.
Lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás megállapítása Hegyesden nem
történt, Monostorapátiban 10 fő áramszámla, Vigántpetenden 1 fő áramszámla, Kapolcson 6
fő áramszámla, Sáskán 2 fő áramszámla (1 fő elutasítására került sor jövedelemhatár átlépése
miatt), Taliándörögdön 7 fő részére áramdíjhoz. Ehhez az ellátási formához már nem
igényelhető a központi költségvetéstől támogatás.
Védett fogyasztói igazolást Monostorapátiban 5, Taliándörögdön 2 esetben adtunk ki.
A Belügyminiszter által az önkormányzatok részére meghirdetett szociális célú tűzifa
beszerzéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázaton az alábbi mennyiségű tűzifa kiosztására
van lehetőség: Monostorapáti település nem vette igénybe a támogatást, Hegyesd: 24 m2,
Kapolcs 36 m3, Taliándörögd 46 m3, Vigántpetend 29 m3, Sáska 18 m3. A rászorulóknak a
kérelmeket 2019. november 1- 2019. november 30 között adhatják be a rászorulók.
A Járási Hivatal ügysegédje minden hétfőn Taliándörögdön 8 – 9 óráig Monostorapátiban
pedig 9 – 10 óráig tart ügyfélfogadást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az általunk átvett,
előkészített, de a járás hatáskörébe tartozó ügyiratokat elviszi, konkrét ügyintézést nem végez.
Szociális ellátásokkal kapcsolatban hozott határozatok esetében fellebbezés ez évben nem
volt.

Közfoglalkoztatás:
A közfoglalkoztatás bővítése, a pályázatok elkészítése, munkaszerződések, pályázatok
elszámolása többletfeladatot jelentenek Hivatalunknak. A Tapolcai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályával jó a munkakapcsolatunk.
A közfoglalkoztatási kérelmet ebben az évben egy alkalommal lehetett benyújtani, ami
alapján az önkormányzatok 2019. március 11-től-2020. február 29-ig alkalmazhatják a
dolgozókat. Elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket közvetített ki a
Tapolcai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. Kapolcs-Taliándörögd és Vigántpetend
községek esetében a múlt évben alkalmazott dolgozókat közvetítették ki. A foglalkoztatás
nyolcórás munkaviszonyban történik, a havi bruttó jövedelem 81.530,-Ft, a dolgozók bére 100
%-ban támogatott.
Hegyesd község Önkormányzata nem nyújtott be pályázatot közfoglalkoztatásra a Munkaügyi
Központhoz, mivel az előzetes felmérések alapján nem volt rá igény.
Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is a nyári diákmunka program keretében 8 tanulót
foglalkoztatott 1-1 hónapra az önkormányzat, júliusban 3 főt, augusztus 3+2 főt.
Monostorapáti község Önkormányzata 3 főt foglalkoztatott. Az elnyert támogatások szintén
100% támogatást kaptak, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra. A 2019.03.112019.06.01-ig terjedő időszakra közfoglalkoztatás keretében 1 fő szociális kisegítő és 2 fő
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egyéb máshova nem sorolható egyszerű munkavégzés keretében dolgozott, amely létszám
2019.06.01-től 2020.02. 29-ig 1 fő létszámmal csökkent, a dolgozó elhelyezkedése miatt.
Nyáron 6 diákot igényeltük a „nyári diákmunka” keretében és 6 fő jelentkezett akiket
alkalmaztunk, július 2 főt, augusztusban 4 főt 1-1 hónap időtartamra, 100% támogatással.
Sáska Önkormányzata 1 főt igényelt közfoglalkoztatás keretében 2019 évben a 2019.02.11-től
2019.02.29-ig terjedő időszakra, teljes munkaidőben. Az idei évben 2 fő létesített
munkaviszonyt, akik közül 1 fő 2019.04.01-től 2019.07.31-ig dolgozott, majd a munkavállaló
felmondott és helyette a közfoglalkoztatás keretében 2019.11.01-től 2020. 02.29-ig 1 fő került
felvételre.
Nyári diákmunkára kérelmet nem nyújtottunk be, mivel nem volt rá igény.
A közfoglalkoztatottak 8 órás munkaidőben vannak alkalmazva, bruttó bérük. 81.530,-Ft. Az
önkormányzatok részére a Foglalkoztatási Osztály 100 %-ban megtéríti a közfoglalkoztatottak
bérét a járulékkal együtt a havonta készített elszámolás alapján, amit szinten a
Közfoglalkoztatás Támogatások Keretrendszere (ktk.munka.hu) internetes felületen kell
elkészíteni és nyomtatás után papír alapon beküldeni a Tapolcai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályára.
Az idei évben a közfoglalkoztatottak részére egyszeri támogatást is biztosítottak, azoknak
akik 2019. augusztus 01. napján közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak és 2019.01.01. és
2019.07.31. között legalább 90 napig közfoglalkoztatott jogviszonyban állt.
Az Egészségbiztosítási Pénztár felé az ápolási díjban részesülőkről kell jelentést készítenünk a
változást követő 10 napon belül.
Tüdőszűrő vizsgálatot ez évben Hegyesden és Vigántpetenden január 16-án, Kapolcson és
Sáskán január 17-én, Monostorapátiban január 15-én, Taliándörögdön még nem volt.
Hagyatéki ügyintézés:
Elhalt személy hagyatékának, pót-hagyatékának felvétele, a szükséges mellékletek
elkészítése, majd az illetékes közjegyző részére történő megküldése a hivatal hatáskörébe
tartozik. Mind a hat település hagyatéki ügyeivel kapcsolatos iratokat, örökösök
meghallgatását egy köztisztviselő végzi. Ebben az évben is sajnos nagyon sok haláleset
történt: Monostorapátin 11, Hegyesden 2, Kapolcson 8 (ebből 2 pót-hagyaték)
Vigántpetenden 4, Taliándörögdön 3, Sáskán 2 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére,
illetve a hagyatékhoz kapcsolódó adó-és értékbizonyítványok kiállítására. Vidéki elhalt
személy hagyatéki eljárásához, végrehajtási, gyámhivatali eljárás lefolytatásához szükséges
adó- és értékbizonyítvány kiállítására Monostorapátin 1, Kapolcson 9, Taliándörögdön 6,
Vigántpetenden 8, Hegyesden 1 esetben került sor.
Népesség nyilvántartás:
2014. januárja óta, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos
feladatok ellátásában – lakcímváltozások rögzítése – a járási hivatal Kormányablakai országos
illetékességgel, a települési önkormányzatok pedig a közös hivatal illetékességi területének
vonatkozásában járnak el. Hivatalunk Kapolcs községben 9 alkalommal, Monostorapáti
községben 20 alkalommal, Vigántpetend község vonatkozásában 21 alkalommal, Sáska
község vonatkozásában 1 alkalommal, Taliándörögd község vonatkozásában 24 alkalommal
vezetett át lakcímváltozást. A központi címnyilvántartásba (KCR) történő új cím (házszám,
közterület) felvitelére a 2019-es évben Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Sáska,
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Vigántpetend községek vonatkozásában 39 esetben került sor és 3 új cím felvétele történt
Taliándörögdön (lakóhely létesítéséhez szükséges címképzési eljárás). Taliándörögd község
vonatkozásában a címek felülvizsgálata folyamatban van. Címfelülvizsgálatra a 2019-es
évben 232 házszám/közterület esetében került sor, melynek kapcsán 26 főt érintett, a polgárok
költözéssel nem járó lakcímváltozása. A Helyi Vizuál Regiszter program – amit hetente
frissítenek – nagyon sokat segít, hogy meg tudjuk állapítani egyáltalán jogosultak vagyunk-e
valamilyen kérelem elbírálására (pl. az illetőnek van-e lakóhelye, tartózkodási helye a
településen). A karbantartó állományok az „ftp szerver”-ről tölthetők le 2017. május 2-től.
A 2019-es évben – októberrel bezárólag – lakcímérvénytelenítésére (fiktíválás) nem került
sor.
A községekben lévő utcák és házszámok nyilvántartása is számítógépen történik egy országos
központi rendszerhez kapcsolódóan. Az országos adatbázist folyamatosan frissítjük,
karbantartjuk.

Kereskedelmi igazgatás, szálláshely engedélyek és nyilvántartások, telephelyengedélyek:
Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos hatásköröket továbbra is ellátjuk. Az ASP rendszerben
tartjuk nyilván a kereskedelmi és a szálláshely üzemeltetési tevékenységeket, a telephely és a
rendezvény engedélyezést.
Az alkalmi kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytatók a Művészetek Völgye
fesztivál alatt működtek Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden összesen 86
szolgáltatót vett nyilvántartásba a hivatal.
Monostorapátiban bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek száma összesen 3 és
termelő bor értékesítési tevékenység 3 egységben működik összesen. Üzleten kívüli
kereskedelmi tevékenységek száma 5.
Hegyesd községben kereskedelmi tevékenységet folytató egység nincs,
Sáskán az üzlet és kereskedelmi tevékenységet folytató egység a településen nincs.
Kapolcs községben bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek száma 9, amelyből 4
üzletben működő kereskedelmi egység.
Vigántpetenden bejelentés köteles kereskedelmi egység 6, amelyből 1 üzletben működő
kereskedelmi tevékenység és egy időszakosan van nyitva.
Taliándörögdön kereskedelmi tevékenységet végző 14, amelyből 4 üzletben folytatott
tevékenység. Alkalomszerű kereskedelmi tevékenység a Művészetek Völgye fesztivál idejére
jellemző.
2016.évtől létrehozták az országos kereskedelmi nyilvántartást, mely a Zalaegerszegi
Kormányhivatalhoz tartozik. A változásokat elektronikus úton rögzítjük a rendszerben.
A szakhatóságokkal egyeztettünk, részükre adatokat szolgáltattunk.
Szálláshelyek
Monostorapátiban községben 35 személy üzemeltett szálláshely szolgáltatási tevékenységet és
2 személy bejelentette tevékenysége megszűnését. Hegyesden 2 üzemeltető foglalkozott
szállásadással az idei évben 1 személy bejelentette szálláshely szolgáltatási tevékenysége
megszűnését.
Sáskán 3 személy foglalkozik egyéb szálláshely kiadással.
Kapolcson a szálláshely üzemeltetési tevékenységet folytatók közül 1 panzió, 2 kemping és
26 egyéb szálláshely működik, valamint 1 közösségi szálláshely..
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Vigántpetenden 9 egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységet végző közül egy megszűnt
2019-ban.
Taliándörögdön szálláshely kiadással foglalkozik 15 üzemeltető, akik közül 12 egyéb
szálláshely, 1 panzió, 1 matracszállás és 1 kemping működik.
A Művészetek Völgye rendezvény idejére, Kapolcson jellemző a sátorozó helyek létesítése is.
A szállásadók nyilvántartása mindegyik község honlapjára feltöltésre került, egyeztetés
folyamatosan. A szálláshely üzemeltetési tevékenységre vonatkozóan jogszabályi változás
történt és a 155/2019. (VI.27.) Kormányrendelet alapján a szálláshely szolgáltatási
tevékenységet végzőknek regisztrálási majd adatszolgáltatási kötelezettségük van a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltatási Központ (NTAK) felé. A jegyző ellenőrzési ütemterv alapján
2019-től ellenőrizheti a szálláshelyeket melyet 6 évente meg kell ismételni.
Telephelyengedély
Telephelyekre vonatkozó nyilvántartás az ASP Ipar- és kereskedelmi szakrendszerében
történik. Hegyesd és Vigántpetend községben nincs bejelentett telephely. Monostorapátiban 3
bejelentés köteles ipari tevékenységet végző működteti vállalkozását. Kapolcson 5
üzemeltető, amelyek közül 4 parkoltatási tevékenységet végzett a Művészetek Völgye
Fesztivál időtartama alatt. Sáskán 2 üzemeltető, Taliándörögdön 4 üzemeltető végez
bejelentés köteles tevékenységet.
Földművelésügyi igazgatás, állattenyésztés
Vadkárbecslési eljárás lefolytatására a 2019-es évben októberrel bezárólag nem került sor.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. tv. módosítása 2012. január 1től ismét előírja az önkormányzati feladatként az ebek összeírását, melyet három évenként
kell elvégezni. Az ebek összeírása mind a hat településen megtörtént a 2019-es évben, ezt a
listát folyamatosan, az ebtartók bejelentései alapján módosítjuk, karbantartjuk. Az új
állatvédelmi törvény előírja, az állatorvosoknak, hogy minden vizsgálat elején ellenőrizzék a
kutya transzponderét, vagyis a chip meglétét. A chipezett állatok és gazdáik adatait mostantól
kötelező egy országos adatbázisban nyilvántartani, az ide való regisztráció elvégzése az
állatorvos kötelezettsége.
Az idei évben is sor került az összevezetéses eb oltásra, mind a hat településen. Az oltás
lebonyolításában, megszervezésében segítettünk az oltásra kijelölt állatorvosoknak.
Monostorapátiban 147, Kapolcson 81, Vigántpetenden 24, Sáskán 37, Hegyesden 25,
Taliándörögdön 76 ebet oltottak be. Továbbra is gondot okoz a kóbor kutyák elhelyezése. A
bevett gyakorlat szerint a talált eb állatmenhelyre történő beszállításig, a Monostorapáti
Önkormányzati Hivatal hátsó udvarában kiépített kennelben tartjuk az állatokat. Rendszeresen
figyelmeztetjük az eb tulajdonosokat a kutyatartás szabályainak betartására, ennek ellenére
sajnos még mindig előfordul, hogy a felelőtlen ebtartót fel kell szólítanunk. Az idei évben 6
esetben került sor felszólításra, továbbá 1 esetben szabálysértési eljárás lefolytatását
kezdeményeztük a VMKH Tapolcai Járási Hivatalnál.
2019. február 28-ig, a bejelentkezett állandó telephellyel rendelkező méhészek száma
Monostorapátiban 2 fő, Hegyesden 3 fő, Sáskán 1 fő, ezen kívül Monostorapátira 2,
Kapolcsra-, Sáskára- és Hegyesdre további 1-1 vándorméhész jelentkezett be az év folyamán.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. alapján a külterület növényvédelmi, parlagfű
elleni védekezés ellenőrzése a Körzeti Földhivatalhoz, a belterület ellenőrzése pedig a jegyző
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hatáskörébe tartozik. A jegyző köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal
szemben, akik elmulasztották a növényvédelmi kötelezettségüket teljesíteni. Az idei évben
eljárás megindítására 2 esetben került sor.
A 2018-as évtől települési szinten megszűnt a falugazdász által tartott ügyfélfogadás, a
továbbiakban a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos kérdésekben Tapolcán nyújtanak
segítséget. Mivel az őstermelők, családi gazdálkodók bejelentéseit, adatváltozásait csak
számítógépen lehet rögzíteni, illetve módosítani, a gazdálkodók szintén csak Tapolcán tudják
ügyeiket intézni.
Némethné Kopházi Valéria hegybíró minden kedden tart ügyfélfogadást a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében 8 – 12 óráig.
A hirdetményi úton történő kifüggesztéssel kapcsolatos teendők: Az adásvételi szerződéseket
60 napra, míg a haszonbérleti szerződéseket 15 napra kell kifüggeszteni az illetékes
önkormányzat hirdetőtábláján, ezzel egyidejűleg a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén
Monostorapátiban is. A hirdetőtáblákon való kifüggesztésük mellett, az adásvételeket és a
haszonbérleteket elektronikusan is közzé kell tenni a www.hirdemenyek.magyarorszag.hu
kormányzati portálon. A kifüggesztéssel kapcsolatos – az adásvétel jóváhagyása/megtagadása
következtében – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém
Megyei Elnökségének (továbbiakban: helyi földbizottságként eljáró szerv) állásfoglalását,
további 5 napra ki kellett függeszteni a közös hivatal székhelyén, illetve az adás-vétel
érintettjeit - eladó(k), vevő(k), elfogadó jognyilatkozatot tevő(k) - tértivevényes levél
formájában értesíteni kellett. Ez a joggyakorlat 2019. január 25-e után módosult, ezért a
megtagadás kapcsán beérkezett esetleges kifogások elbírálása, már nem az Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
Októberrel bezárólag összesen: 105 esetben kértek kifüggesztést. Monostorapáti községben
35 adás-vétel, a hegyesdi ingatlanokra vonatkozólag 4 adás-vétel, Kapolcs esetében 15 adásvétel 1 haszonbérlet, Vigántpetenden 15 adás-vétel, 12 haszonbérlet, Taliándörögd községben
18 adás-vétel 2 haszonbérlet, és Sáska községben 3 adás-vétel esetében.
Az idei évben elővásárlási jogosultságával 3 fő élt, összesen 5 esetben.
Egyéb közlemények, hirdetmények kifüggesztésére 38 alkalommal került sor (ingatlan
árverés, végrehajtási ügyek; ismeretlen lakcím miatti megkeresés; rendőrségi, bírósági
ügyek).
Pénzügyi igazgatás:
Az adóhatóság hatáskörébe tartozik a kommunális, építmény, iparűzési adó, talajterhelési díj
és a gépjárműadó előírása, beszedése, jövedelemadó, késedelmi pótlék, mulasztási birság
behajtása, továbbá az idegen helyről kimutatott tartozás behajtása, melynek nagyobb részét
közlekedési szabálysértések, közigazgatási bírságok be nem fizetése teszi ki. 2019. október
31-i állapot szerint az adóbevételek alakulása az alábbiak szerint alakult:
Hegyesd
adónem

adózók
száma

2019. évi
előírás

összes
tartozás

befizetés
ezer Ft

teljesítés %
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Kommunális adó
HIPA
Gépjárműadó 40%
Pótlék
összesen:

91
35
78
83

ezer Ft
848
1.975
1.482
19
4.324

ezer Ft
1.079
2.730
1.847
42
5.698

2019. évi
előírás
eFt
400
2.977
958
6.313
1.168
126
11.942

összes
tartozás
eFt
400
3.607
958
10.069
1.280
275
16.589

2019. évi
előírás
ezer Ft
4.678
4.370
33.270
7.181
133
49.632

összes
tartozás
ezer Ft
4.747
6.034
49.388
8.007
913
69.089

2019. évi
előírás
ezer Ft
1.170
5.928
1.732
32
8.862

összes
tartozás
ezer Ft
1.538
8.738
2.277
118
12.671

2019. évi
előírás
eFt

összes
tartozás
eFt

791
1.940
1.424
1
4.156

73%
71%
77%
1%
73%

Kapolcs
adónem
Építményadó
Kommunális adó
Idegenforg. adó
HIPA
Gépjárműadó 40%
Pótlék
összesen:

adózók
száma
9
218
10
74
135
184

befizetés
eFt
400
2.981
936
6.961
1.042
20
12.340

teljesítés %
100%
83%
98%
69%
81%
7%
75%

Monostorapáti
adónem
Építményadó
Kommunális adó
HIPA
Gépjárműadó 40%
Pótlék
összesen:

adózók
száma
119
479
104
400
451

befizetés
ezer Ft
3.787
4.259
33.750
6.851
53
48.700

teljesítés %
80%
71%
68%
86%
1%
70%

Sáska
adónem
Kommunális adó
HIPA
Gépjárműadó 40%
Pótlék
összesen:

adózók
száma
137
46
118
114

befizetés
ezer Ft
1.088
5.847
1.699
27
8.661

teljesítés %
71%
67%
75%
23%
68%

Taliándörögd
adónem

adózók
száma

befizetés
eFt

teljesítés %
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Építményadó
Kommunális adó
HIPA
Gépjárműadó 40%
Pótlék
összesen:

5
317
69
261
213

432
2.951
5.063
2.377
85
10.908

432
3.340
7.265
2.421
464
13.922

432
2.792
7.063
2.353
24
12.664

100 %
84 %
97%
97 %
5%
91%

Vigántpetend
adónem

adózók
száma

2019. évi
előírás
eFt
811
1.698
459
31
2.999

összes
tartozás
eFt
899
2.229
533
90
3.751

Kommunális adó
131
HIPA
83
Gépjárműadó 40%
152
Pótlék
181
összesen:
*Tényleges befizetés 2.796 eFt, melyből 634 eFt túlfizetés állomány!

befizetés
eFt
795
*2.162
455
14
3.426

teljesítés %
88%
97%
85%
15%
91%

Az adóhatóság él a törvények adta lehetőségekkel a települések adópolitikájának
érvényesítése érdekében.
A Hivatalunk látja el a hat település mellett a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde valamint a
Kerekfenyves Óvoda gazdálkodási, pénzügyi és munkaügyi feladatait is.
A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal elkészíti a költségvetési rendelettervezetet. a
negyedéves, féléves, háromnegyed-éves, éves beszámolókon kívül havonta, minden hó 20-ig
az államháztartási törvényben meghatározottak alapján, mely előírja a késedelmes teljesítés
szankcióit is. Az adatszolgáltatások minden önkormányzat és intézmény esetében határidőben
hibátlanul feladásra kerültek az erre kialakított adatszolgáltató rendszerben, ezzel is biztosítva
a naprakész könyvelést.
Gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról. Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót. Évente rendszeresen elvégezzük a leltározást.
Analitikus nyilvántartásokat felfektettük / lakásbérleti díj, lakásépítési támogatás,
kölcsöntörlesztések, szociális kölcsönök, gondozási díj/.
Az állóeszközöket nyilvántartjuk, az értékcsökkenéseket átvezetjük, biztosítjuk az
ingatlanvagyon-kataszter és a főkönyvi kivonat egyezőségét.
11 házipénztárt vezetünk. A bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátjuk.
Az átutalások banki terminálon keresztül történnek, ez az OTP-vel, Budapesttel való
összeköttetést jelenti internetes kapcsolattal. A rendszerben a 4 település 8 bankszámlával és
ehhez tartozó 30 alszámlával rendelkezik. Lehetőség van a számlaforgalmak napi és
visszamenőleges megtekintésére. Az átutalások, pénzmozgás gyorsabbá vált. 2017
decembertől a Magyar Államkincstárnál is nyitottunk bankszámlát Monostorapáti és Kapolcs
községeknek a pályázati pénzek kezelésére.
Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd községek, valamint a Taliándörögdi Kerekfenyves
Óvoda a Kinizsi Takarékszövetkezetnél vezetik számláikat, szintén terminál segítségével.
Sor került az Ingatlankataszter-leltár felfektetésére, és értékbecslésére.
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Lakásgazdálkodás:
A lakásépítés, vásárlás, felújítás során nyújtott lakástámogatás visszafizetésére vonatkozólag
nyilvántartást vezetünk.
Eddig folyósított támogatásokat Monostorapátiban 9 fő, Kapolcson 3 fő, vannak sajnos
olyan személyek, akiket állandó jelleggel figyelmeztetni kell a fizetési kötelezettségükre,
hátralékuk jelentős, a kölcsönt nem tudják fizetni.
Monostorapáti önkormányzat lakótelkei elfogytak, egy telek van a Radnóti utca végén.
Hegyesden sincs lakótelek. Kapolcson 2, Vigántpetenden 15, Taliándörögdön 8 lakótelek áll
az önkormányzat rendelkezésére.
Helyi lakáscélú támogatást szintén szerződésbe kell foglalni. A támogatás bejegyzésre kerül
az ingatlan-nyilvántartásba, amennyiben a támogatást kiegyenlítik, úgy a jelzálogjog
törléséről intézkedünk. Ebben az évben 5 esetben jártunk el ilyen ügyben Monostorapátiban.
Hegyesden nem volt.
Kommunális igazgatás
A települési folyékony hulladék a szennyvízhálózaton keresztül érkezik a szennyvíztisztító
telepre. Azok a személyek, akik nem kötöttek rá a hálózatra vállalkozóval szállíttatják el a
szennyvizet. Még mindig vannak olyan személyek, akik a csatornahálózatra nem kötöttek rá,
annak ellenére, hogy talajterhelési díj mértéke 2012. február 1-től 3600,-Ft/m3 –re emelkedett.
Munkaügyi feladatok:
Köztisztviselők, közalkalmazottak és közcélú foglalkoztatás keretében felvett dolgozók
alkalmazásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. A munkaügyi feladatok ellátása a Magyar
Államkincstár internetes Központi Irányítási Rendszere /KIRA/ segítségével történik. A
kincstár bérszámfejtőivel a hivatal kapcsolata jó.
Ügyiratkezelés:
2018. január 1-ével új ASP Iratkezelő Szakrendszer került bevezetésre. Az iktatás külön
történik Önkormányzatokra és a Hivatalra. Összesen 7 iktatóhelyen iktatunk.
2019. november 12.-éig Hegyesden 276, Kapolcson 669, Monostorapátiban 1038, Sáskán
323, Taliándörögdön 607, Vigántpetenden 397 és Hivatalra 203 főszám került iktatásra.
Ez összesen: 3513 ügyirat.

Polgárvédelem, honvédelmi igazgatás:
A polgárvédelemről szóló 1996. évi XXXVII. tv. alapján mind a 6 településre vonatkozóan
elkészültek a települések tervei. Minden önkormányzatnak van Veszélyelhárítási terve,
Megalakítási Terve, Mozgósítási Terve, illetve minden évben a rendkívüli téli időjárási
viszonyok esetére vonatkozó intézkedési tervet kell elkészíteni. A meglévő terveket minden
év február 28-ig kell aktualizálni, át kell vezetni a változásokat. Ezt a feladatot 2016.
szeptembertől közbiztonsági referens-ként Szaller Zoltánné látja el mind a hat településen. A
Tapolcai Járási Helyi Védelmi Bizottság felé év közben különböző adatszolgáltatási és egyéb
okmányok megküldése szükséges. Ősszel ún. törzsvezetési gyakorlat volt, amikor feltételezett
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katasztrófa helyzet kialakulása miatt intézkedések elrendelése, személyek beosztására került
sor, szerencsére csak papíron kellett a tevékenységet elvégezni és a jelentéseket megküldeni.
Minden évben felül kell vizsgálni a települések katasztrófavédelmi besorolását, a riasztó
eszközöket felmérni, elkészíteni a téli intézkedési terveket. A Tapolcai Védelmi Bizottságnál
a kapcsolattartó Horváth András, aki sokat segít ebben a munkában. Helyszíni ellenőrzéseket
is végeztünk vele mind a hat településen megnéztük az árkokat, hogy a vizet elvezetik-e nagy
eső esetén, illetve felmértük a veszélyes fákat. Szerencsére ezek rendben voltak, a nagy fák
nem jelentenek veszélyt a lakosság számára. Hegyesden a halastó ellenőrzése is megtörtént. A
jelentések elkészültek, a Közös Hivatalban megtekinthetők.
Képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatok:
Képviselő-testületek működését az SZMSZ. szabályozza. Jogszabályi előírásnak megfelelően
5 nappal előtt kiküldjük az előterjesztéseket, melyet a honlapokon is közzé tesszük,
elektronikusan megküldjük a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, valamint a rendeleteket
feltöltjük a nemzeti jogszabálytárba. 2019 . október 31-ig települések alábbiak szerint
üléseztek, és hoztak döntéseket:
Monostorapáti: 14 ülés 65 határozat 14 rendelet, együttes ülés: 2 társulási tanács ülés 3
Hegyesd:
9 ülés 51 határozat 7 rendelet , együttes ülés: 2 társulási tanács ülés 3
Kapolcs:
15 ülés 85 határozat 9 rendelet, együttes ülés: 2 társulási tanács ülés 3
Vigántpetend: 11 ülés 60 határozat 10 rendelet, együttes ülés:2 társulási tanács ülés 3
Taliándörögd: 12 ülés 49 határozat 9 rendelet, együttes ülés: 2 Nem tagja az óvodai
társulásnak.
Sáska:
10 ülés 46 határozat 8 rendelet , együttes ülés: 2 Zalahalápi
Óvodafenntartó Társulás tagja 3 társulási tanács ülésen vettek részt, és hoztak döntéseket.
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 ülést tartott, 32 határozatot hozott.
Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7 ülést tartott 19 határozatot hozott.
Az ülések előkészítéséről, jegyzőkönyvek elkészítéséről a hivatal gondoskodik.
Összesen: 83 testületi ülésre került sor, 460 határozatot hoztak, 57 rendeletet alkottak a
képviselő-testületek. Az ülések számából is látható, hogy az ülések előkészítése, azokon
történő részvétel, döntések végrehajtása nem kis feladatot jelent.
Egyéb feladatok:

Bevételek növelése érdekében pályázatokat szerkesztünk, nyújtunk be. Ebben az évben is
több pályázatot készítettünk, illetve más pályázatírók igényei szerint készítettük el a
pályázatokat alátámasztó dokumentációt.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú finanszírozására is benyújtottuk a
pályázatot, Monostorapáti 1.113.024 Ft Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
feladatalapú finanszírozásra 556.512.- Ft. Működési költségre Kapolcs 520.000.- Ft,
Monostorapáti 1.040.000 Ft támogatásban részesült.
Monostorapáti község Önkormányzata pályázott az orvosi rendelő felújítására, mely
43.896.253 Ft támogatásban részesült, utak fejújítására mely 13.445.400 Ft támogatásban
részesült. Pályázatot nyújtottunk be a hivatal épületének korszerűsítésére mely 30.000.000 Ft
támogatásban részesült. Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Eszközfejlesztés
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belterületi közterületek karbantartására benyújtott pályázatra 7.471.690 Ft támogatásban
részerült.
Hegyesd község önkormányzata a szociális tűzifa pályázat keretében 518.160 támogatásban
részesült. A Miniszterelnökség a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról
szóló1314/2016. (VI.30.) Korm. határozathoz kapcsolódóan benyújtott kérelemre a Magyar
Falu Program sportpark építése alprogram keretében 1 db A típusú sportpark támogatásáról
döntött, mely a Zrínyi utca hrsz 15 „Újszer park” került elhelyezésre. A Magyar Falu Program
keretében Hegyes község Önkormányzata „Falubusz cseréjére” nyújtotta be pályázatát,
amelynek a projektmenedzsmenti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat látja el.
LEADER Vulkánok Völgye pályázat keretében „Hegyesdre fel!” című pályázatot nyújtott be
az önkormányzat.

Sáska Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be érdekeltségnövelő pályázatra a
Kultúrház eszközbeszerzésére, melyben 118.000 Ft támogatásban részesült. Pályáztunk a
„Lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás” támogatására, ami elutasításra került.
Magyar falu Program keretében pályáztunk Kubota traktorra és fűkaszára, valamint járda
felújításra. A támogatási kérelem sikeres elbírálást kapott, így 11.907.565 Ft-ban részesült az
önkormányzat.
Taliándörögd községben a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 számú pályázatban az orvosi
rendelő felújítása megtörtént, a pályázat elszámolásra került.
A Magyar Falu programban pályázatot nyújtott be Taliándörögd Község Önkormányzata a
Közösségi Ház felújítására, nincs még végleges döntés. Szintén a Magyar Falu programban
sikeresen pályázott az önkormányzat orvosi eszközök beszerzésére 2.918.893 Ft. összegben.
A megvalósítást ez év végéig be kell fejezni.
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 300.000 Ft támogatást nyert Taliándörögd a
Közösségi Ház színpadának felújításához.
Taliándörögd Község Önkormányzata konzorciumban Kapolcs és Vigántpetend községekkel
pályázatot nyújtott be „Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” címmel, a VP6-7.2.2-7.4.1.2-16 pályázaton
elnyert összeg összesen 18.736.530 Ft. A pályázat megvalósítása és elszámolása is
megtörtént.
Vigántpetend Község Önkormányzata Vis maior támogatási igényt nyújtott be a Kossuth utca
árkainak felújítására. A támogatási igény 19.012.535 Ft, melyből 1.901.253 Ft önerő. Az
elbírálást követően azonban csak 5.166.000 Ft-ot számolhat el a település a felmerülő
költségekre. A Magyar Falu Program keretében 14.999.999 Ft támogatási igényt nyújtott be
az önkormányzat a Kultúrház tetőszerkezetének felújítására, a pályázat elutasításra került.
Pályáztunk a közösségi szálláshely eszközeire 5 M Ft értékben, a pályázat elbírálása
folyamban van.
Kapolcs Község Önkormányzata a TOP-4.1.1.5-16 Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat
fejlesztésével című pályázatra 26.685.421.- Ft támogatásban részesült, a kivitelezés
befejeződött, az elszámolás folyamatban van.
Az önkormányzat a TOP-2.1.3-16-VE1- Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázatot nyújtotta be a belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére.
Állat és Gépbemutató Vásár megvalósítására 500.000 Ft támogatási igény lett benyújtva, ami
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sikeres elbírálást kapott. Pályázatot nyújtott be konyha technológiai eszközök beszerzésére 5
M Ft értékben, a pályázat elbírálása folyamatban van. A Gasztrokulturális Központ kertjének
közösségi célú hasznosítása című pályázatban 5.596.446 Ft-ra pályázott a település, ami
elutasításra került.

Megnyert és folyamatban lévő pályázatok közül a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-000019 Malmok
Völgye/Tematikus utak az Eger-patak mentén című turisztikai pályázat érinti Vigántpetend,
Kapolcs, Taliándörögd, Monostorapáti és Hegyesd településeket, elnyert összeg: 89 050 176
Ft. A TOP-3.1.1-15-VE1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nagyvázsony és a
Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedés fejlesztése című pályázatot
megnyerték és meg is valósították a településeken Nagyvázsony konzorciumvezetésével,
amely érinti Vigántpetend, Kapolcs, Monostorapáti településeket. Ezeket a TOP pályázatokat
külsős pályázatírók készítették, de Hivatalunk igény szerint szolgáltatott adatot, szerzett be
különböző engedélyeket, készített kimutatásokat, szöveges elemzéseket. Munkánkkal jelentős
mértékben hozzájárultunk a pályázatok sikeres beadásához, településeink fejlődése
érdekében.
A szociális tűzifa pályázatot Sáska, Hegyesd, Kapolcs és Vigántpetend önkormányzat
megnyerte, Monostorapáti önkormányzata az idei évben nem pályázott.
Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, beszámolómat szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Monostorapáti, 2019. november 12.

T a k á c s Lászlóné
jegyző
Határozati javaslat
…………… község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról” című előterjesztést elfogadja.

