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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. január 1-től változás állott be a hivatal működésében. Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján 6 

település létrehozta a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalt, a körjegyzőség 2012. 

december 31-el megszűnt. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

8.4. pontja előírja, hogy a jegyző a hivatal tevékenységéről  évente beszámol a fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testülete ülése előtt.  A hivatal határozott idejű köztisztviselőinek 

létszáma 9 fő, melyből 2 fő állandó jelleggel a Taliándörögdi Kirendeltségen tart 

ügyfélfogadást, 2013. december 1-től 2 fő határozott idejű kinevezésére került sor, 

megnövekedett feladatok ellátása miatt. Hivatal az állami támogatásból működött, 

önkormányzatoknak saját forrással nem kellett kiegészíteni a költségvetést.   

 

Hivatalt fenntartó önkormányzatoknál ügyfélfogadást tartunk alábbiak szerint: 

Sáska az ügyintéző minden csütörtökön 14 órától 16 óráig, a jegyző pedig minden páratlan 

kedden 8 órától 10 óráig tart ügyfélfogadást. Kapolcson és Vigántpetenden az ügyintéző 

hétfőn 8 órától 12 óráig, a jegyző pedig minden páros szerdán 8 órától 12 óráig várja az 

ügyfeleket. 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 – megfelelőek. 

 

2013. január 1-től létrejöttek a Járási Hivatalok. Hivatalhoz átkerült a szabálysértési hatáskör.   

A szociális feladatok közül az időskorúak járadéka,  alanyi jogú ápolási díj megállapítása  

alanyi, és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 

szociális rászorultság megállapítása 

Gyámügyi feladatok közül, az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, gyermek védelembe 

vétele, illetve annak felfüggesztése, megszüntetése, gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, 

gyermek átmeneti nevelésbe vétele, megszüntetése,  gyermek tartós nevelésbe vétele, 

megszüntetése. A Járási Hivatal ügyintézője minden héten hétfőn 8 órától 10 óráig 

ügyfélfogadást tart, ügyfelek megjelenése minimális. Amennyiben más időpontban keresik az 

ügyintézőt kollégák a szükséges nyomtatványokat kitöltik részükre. 

 

2013. január 1-től a jegyző hatáskörébe került a telekalakítás engedélyezéséhez a szakhatósági 

nyilatkozat, visszakerült a telepengedélyezés. Megállapítható, hogy a hivatal munkája nem 

lett kevesebb. 

 

Hivatal feladatai ágazatonként: 
 

Anyakönyvi igazgatás: 
 

Öt fő rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, így a személyi feltétel megfelelő. 

Születés anyakönyvezésére nem került sor, mivel a gyermekek  zömében Ajkán, 

Veszprémben és Keszthelyen születnek, így ott történik az anyakönyvezésük. 

Házasságkötés Monostorapátiban 3 volt, ebből kettő munkaidőn túl (szombaton) és ebből is 

az  egyik külső helyszínen. A munkaidőn túli és a külső helyszínen történő házasságkötésre 

díjazás ellenében van lehetőség,  önkormányzatok által alkotott helyi rendelet alapján.  A 

külső helyszínen történő házasságkötésért 10.000.- Ft + ÁFA, a munkaidőn kívüli 

házasságkötésért 5.000.- Ft+ÁFA összeget kell fizetni, a pénz az önkormányzatok 

költségvetésébe kerül. Halotti anyakönyvezésre Kapolcson 2 esetben, Monostorapátiban 5 

esetben, Hegyesden 1 esetben  volt szükség. 
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Anyakönyvbe az utólagosan bejegyzett ( a nálunk lévő anyakönyvekben szereplő személy 

halálesete, névváltozása stb.) adatok száma: 63,  beszámolási időszakban 46 db anyakönyvi 

kivonatot adtunk ki, (házassági 11, születési 20, halotti  15). 

Névviselés megváltoztatása iránt ez évben kérelmet nem nyújtottak be.  Hivatalos 

megkeresésre 9 anyakönyvi másolatot adtunk ki. 

2011. január 1-től egyszerűsített honosítás keretében lehetőségük nyílt a magukat magyar 

származásúnak, magyarnak valló nem magyar állampolgároknak kérelmet benyújtani a 

magyar állampolgárság megszerzésére. Monostorapáti községben egy ilyen kérelmet 

terjesztettünk fel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, ő 2011. decemberében le is 

tehette az állampolgársági esküt, míg a kapolcsi kérelmező ez év márciusában lett hivatalosan 

is magyar állampolgár. 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezésére 

vonatkozó kérelem ez évben még nem volt, a tavalyi kérelmező ez év februárjában kapta meg 

a magyar nyelvű anyakönyvi kivonatát.  

  

Gyámügyi igazgatás 
 

Családi jogállás rendezésére  - apai elismerő nyilatkozat felvételére – 14 esetben  került sor, 

két megszületett ( 1 Kapolcs, 1 Monostorapáti) és 12 (!) (Hegyesd 1, Vigántpetend 1 és 

Monostorapáti 10) – akkor még – születendő gyermekre. (Csak megjegyzésként: 2011-ben 

erre összesen 3 esetben volt szükség.) 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételei: a jövedelmi 

értékhatár a nyugdíjminimum 130 %-a (jelenleg 37.050.- Ft)  , egyedül élő, tartósan beteg 

gyermeket nevelő valamint nagykorú esetében  140 %-a (jelenleg 39.900.- Ft),    ami elég 

kedvezőnek mondható.  Monostorapátiban jelenleg 41 család 95 gyermeke, Hegyesden 2 

család 9 gyermeke, Vigántpetenden  12 család 30 gyermeke és Kapolcson 18 család 32 

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.  

Évi 2 alkalommal – augusztusban és novemberben – 5.800 – 5.800 forint pénzbeli támogatást 

is biztosít az állam ezeknek a gyerekeknek. Ez évben először novemberben ezt a támogatást 

már „Erzsébet utalvány” formájában kellett nyújtani – aminek a felhasználási lehetősége 

erősen korlátozott, még élelmiszer esetében is csak szűk körben használható fel – így 

valószínűbb, hogy arra használják fel amire a rendelet alkotó szánta. 

Amennyiben a család nehéz anyagi helyzetben van, úgy a gyámügyi ügyintéző is javaslatot 

tehet a képviselőtestület illetve a bizottság felé rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítására. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.Tv. és 

végrehajtása tárgyában kiadott 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet alapján a községi 

gyámhatóság hatáskörébe tartozik továbbra is a védő- és óvóintézkedés – jelenleg nincs 

védelembe vett gyermek -, viszont egy családból 4 kiskorú gyermeket a szülő elhanyagoló 

magatartása miatt ideiglenesen nevelőszülőnél illetve családi otthonba kellett elhelyezni – az 

ő esetükben a gyámhivatal el is rendelte a tartós nevelésbe vételt. Egy - most már 

középiskolás kiskorút - községünkben élő harmadik személynél helyeztünk el ideiglenesen, 

szintén a gondozó szülő elhanyagoló magatartása miatt. Őt időközben a bíróság el is helyezte 

ennél a nevelőszülőnél.  

 

Igazolatlan ( 50 órát meghaladó)  iskolai hiányzás miatt iskoláztatási támogatás 

szüneteltetésére ez ideig egy Monostorapáti gyermek esetében volt szükség, 
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Monostorapátiban 6 család 6 gyermeke, Vigántpetenden 3 család 3 gyermeke 10 órát 

meghaladó hiányzása miatt küldtünk a szülőknek figyelmeztetést. 

 

Főleg bíróság (váláshoz, gyermek elhelyezési perhez), de gyámhivatalok,  nyugdíjbiztosítási 

igazgatóság, államkincstár kérésére környezettanulmány elkészítése ( Monostorapáti 4 

Kapolcs 1 esetben ), valamint a gyámhivatal által hozott határozatok végrehajtása, egyéb 

gyámügyi feladatok ellátása tartozik még a feladataink közé. 

A gyámhatóság minden év május 31-ig az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékeléséhez beszámolót készít – melyet a képviselőtestület tárgyal meg és a veszprémi 

gyámhivatal is véleményez. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetéről ez évben 13 monostorapáti és 1 kapolcsi gyermek 

esetében  hatósági bizonyítvány kiállítására került sor. (Halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyik szülőjének sincs 8 

általánosnál magasabb iskolai végzettsége, a szülők erről nyilatkoznak és kérik az igazolást.) 

 

Mind a négy település  önkormányzatai 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 és Környéke  

Önkormányzati Társulás   Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata keretében 

oldja meg a képesítési feltételeknek megfelelő Varga Lajosné  személyében. 

Hivatalunk szakmai anyagok, jogszabályok biztosításával, gyakorlati tapasztalatok átadásával, 

adminisztrációval  igyekszik segíteni munkáját. 

 

Népjóléti igazgatás: 
 

A Népjóléti igazgatással kapcsolatos feladatok megoszlanak a polgármester, a 

képviselőtestület, a bizottság és a jegyző között. 

 

Az ülések előkészítése és a hozott határozatok végrehajtása a hivatal feladata. 

 

Monostorapátiban a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik a 

segélykérelmek, támogatások  elbírálása. A bizottság 2012-ben 5 ülésén eddig  48 határozatot 

hozott. (8 gyógyszersegély, 29 átmeneti segély és támogatás megállapítása, 3 gyógyszersegély 

elutasítás, 3 fő átmeneti segély elutasítás, 4 fő ápolási díj megállapítás, 1 fő ápolási díj 

megszüntetése)  

Hegyesden nem volt, Vigántpetenden 9, Kapolcson 14 esetben döntöttek zárt ülésen átmeneti 

segélyezés ügyben. 

A polgármester hatásköre a  temetési támogatások (Monostorapáti 15, Hegyesd 3, 

Vigántpetend 1, Kapolcs 4), sürgős, rendkívüli esetben átmeneti segélyek megállapítása. 

Monostorapáti község  polgármestere  36, Hegyesd község polgármestere 1, Vigántpetend 

község polgármestere 8, Kapolcs polgármestere 6 esetben élt ezzel a jogkörével. 

Köztemetésre ez évben szerencsére nem volt szükség. 

 

2012. január 1-től  jegyzői hatáskörbe került a lakásfenntartási támogatás megállapítása. A 

jogszabályi – különösen a kérelmezők számára rendkívül kedvező jövedelemhatár  - változása 

miatt rendkívül megnőtt a kérelmek száma.  

Mivel a támogatás megállapítása 1 évre szól, a tavaly szeptembertől megállapított ellátásokat 

is meg kellett újítani, sőt újabb kérelmek is érkeznek. Hegyesden jelenleg 4, 
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Monostorapátiban  65, Vigántpetenden 8, Kapolcson 18 fő részére utalunk havonta – 

elsősorban áramszámlára – természetbeni juttatás formájában lakásfenntartási támogatást. Ez 

rendkívül sok munkával jár: postai úton az EO.N felé határozat küldése, elektronikus úton 

határozat küldése, elektronikus úton jogosult-i táblázat küldése, utalás, nyilvántartás, 

visszaigénylés stb. Védett fogyasztói igazolást 39 esetben adtunk ki.  

Tűzifa vásárlásával Hegyesden 2 fő, Vigántpetenden 1 fő részére biztosítottuk ezt az ellátást. 

Kapolcson 2 fő, Monostorapátiban 3 fő ez irányú kérelme került elutasításra jövedelem határ 

túllépése, illetve vagyoni helyzete miatt. 

 

Jegyző hatáskörébe tartozik, a közgyógyellátási igazolványok kiállítása, Monostorapáti 

községben  jelenleg  30 alanyi, 3 normatív, 10 méltányossági,  Hegyesden 4 alanyi, 1 

normatív és 2 méltányossági, Kapolcson 3 alanyi, 1 normatív, Vigántpetenden szintén 3 

alanyi és 1 normatív  érvényes igazolvány van.  

Méltányossági közgyógyellátási igazolvány iránti kérelmét Monostorapátiban 1 főét, 

Vigántpetenden 1 főét kellett elutasítani jövedelemhatár túllépése miatt. Monostorapátiban 1 

fő, Kapolcson 2 fő és Vigántpetenden 1 fő ez irányú kérelme azért került elutasításra, mert az 

igazolt gyógyszerköltség nem érte el az előírt határt. 

  

Alanyi ápolási díjban Monostorapátiban 2 fő, Kapolcson 2 fő és Vigántpetenden is 2 fő 

részesül. Idős hozzátartozó ápolása címén Monostorapátiban 5, Kapolcson 2, Hegyesden 2 fő 

részesül ellátásban. 

 

A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatásra való jogosultságát ez évben 

lehetett utoljára megállapítani,  Monostorapátiban  5 fő részesült ebben az ellátásban, 

Hegyesden 1 fő, Vigántpetenden szintén 1 fő.  

 

2011. augusztus 1-től a közlekedési támogatás megszűnt, a gépkocsi szerzési támogatás 

feltételei is jelentősen szigorodtak és elbírálása a Kormányhivatal hatáskörébe került.   

Hadigondozottak ellátásáról szóló 1994. évi XLV. Tv. alapján egyik  községben sem volt 

hadigondozotti ellátás iránti igény.  

 

Egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultsági alapon való jogosultságát 34 főnek 

(Monostorapáti 18, Hegyesd 1, Kapolcs 5, Vigántpetend  10) állapítottuk meg.  

 

2012. január 1-től  újabb  lényeges változások történtek az aktív korú nem foglalkoztatott 

személyek ellátásában, ami jegyzői hatáskör. Életkortól, egészségi állapottól függően 

különböző típusú ellátások vannak.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22.800.- Ft-ra csökkent.  

Hegyesden 3 fő fht-ra jogosult van, Vigántpetenden 12 fő, Kapolcson 23 fő,Monostorapátiban 

jelenleg 29 fő  a számuk.. Határozatlan idejű munkavégzés miatti megszüntetés 3 volt, 

elköltözés miatt 2 fő, GYES miatt 2 fő, álláskeresési ellátásra való jogosultság miatt 6 fő, 

kérelemre 2 fő ellátását szüntettük meg,  

Alig 1-2 fő az aki hosszabb időre el tudott helyezkedni és sajnos sok az 1-2 hónapos 

foglalkoztatás után visszatérő munkanélküli. 

Mivel minden foglalkoztatásnál szüneteltető majd továbbfolyósító határozatot kell hozni 

rendkívül sok a papírmunka. 

1 fő egészségkárosodottként részesül rendszeres szociális segélyben Monostorapátiban, 

Kapolcson  1 fő, Vigántpetenden 2 fő az életkora miatt – a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt 5 

éven belül betöltik. Korábban a betöltött 55 év volt az irányadó, a március 31-ig előírt 
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felülvizsgálattal 1 fő Monostorapáti, 4 fő kapolcsi és 1 fő vigántpetendi lakos ilyen jellegű 

ellátását kellett megszüntetni emiatt.. 

Együttműködés nem vállalása  – felajánlott munka el nem fogadása - miatt ez évben 1 

alkalommal (Vigántpetenden) kellett  ellátást megszüntetni. Jövedelemhatár túllépése miatt 1 

fő ilyen irányú kérelmét kellett elutasítani. 

Az előleg igénylési lehetőség megszűnt. 

 

2011. szeptember 15-től helyi rendeletek írják elő az aktív korúak ellátásának feltételeként a 

lakókörnyezet rendben tartását, az ezzel kapcsolatos környezettanulmányozással kapcsolatos 

többletmunkát is elvégeztük. 

Az ígéret ellenére nem szűnt meg   a Munkaügyi Kirendeltség és a hivatal közötti papír alapú 

kommunikáció, sőt a közfoglalkoztatás miatti szüneteltetésről illetve a lejárta utáni 

továbbfolyósításról is előírt határozati rendelkezések miatt az iratok száma több mint 

duplájára nőtt. A 2009 nyarától működő  számítógépes foglalkoztatási és szociális adatbázis 

(FSZA) helyett 2011. október 1-től a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis 

(FOKA) került bevezetésre amelytől bár azt vártuk, hogy ezt teljesen ki fogja váltani sajnos 

nem így történt. 

 

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 Tapolca Járási Munkaügyi 

Kirendeltséggel munka kapcsolatunk jó.  

Hegyesd Önkormányzat 3 alkalommal nyújtott be pályázatot közfoglalkoztatásra a 

Munkaügyi Központhoz, 2fő lett alkalmazva 2 hónap időtartamra. A téli hónapokban 1 fő lett 

foglalkoztatva 6 hónap időtartamra, mely időszakból 4 hónap kötelező alapkompetencia 

képzésen kell részt venni. A Munkaügyi kirendeltség 100 %-ban téríti a költségeket 8 órás 

foglalkoztatásban. 

Monostorapáti Önkormányzat 7 pályázattal 42 főt foglalkoztatott. Nyáron diákokat is 

bevontunk a közmunkaprogramba. Jelenleg 18 közfoglalkoztatott közül 12 fő kötelező 

tanfolyamon vesz részt/ alapkompetencia képzésen, a képzés helye Monostorapáti, 

Kultúrotthon. Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend képzésen résztvevői is ide járnak. 

 Sáska Önkormányzata 3 pályázattal, 8 főt foglalkoztatott 2013 évben. Jelenleg 3 fő a 

közfoglalkoztatott 8 órában, ebből 2 fő alapkompetencia képzésben vesz részt. Kapolcs  

Önkormányzata 4 pályázatot adott be, 12 főt alkalmazott, jelenleg 5 fő dolgozik. 

Vigántpetend Önkormányzata 3 pályázattal, 6 fő közfoglalkoztatását teljesítette, jelenleg 1 fő 

dolgozik. 

A közfoglalkoztatottak 6 órában, 56.625,-Ft, 8 órában 75.500,-Ft-ért kötelesek dolgozni, 

amennyiben megtagadják a munkát, kiesnek a szociális ellátásból. Sajnos a 

foglalkoztatottakkal elég sok probléma van. 

 

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról, az ápolási díjban, időskorúak járadékában és  az 

aktív korúak ellátására jogosultakról, illetve az ezekkel kapcsolatos változásokról 10 

naponként kell jelentést készítenünk az Egészségbiztosítási Pénztár felé. 

A szokásos évi tüdőszűrő vizsgálatot mind a négy településen elvégezték december 2-án, 

melyben aktívan részt vettünk.  
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Hagyatéki ügyintézés:  
 

Elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvétele, annak megküldése a hivatal 

hatáskörébe tartozik. Monostorapáti községben 20, Hegyesden 2, Kapolcson 5, 

Vigántpetenden 1, Taliándörögdön 16, Sáskán 5 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére, 

illetve a hagyatékhoz kapcsolódó adó-és értékbizonyítvány kiállítására. Vidéki elhalt személy 

hagyatéki eljárásához, végrehajtási, gyámhivatali eljárás lefolytatásához szükséges adó- és 

értékbizonyítvány kiállítására Monostorapáti községben 25, Kapolcson 7, Taliándörögdön 10, 

Vigántpetenden 4, Sáskán 2 esetben került sor. Hegyesd községben ilyen irányú megkeresés 

nem volt.    

Népesség nyilvántartás: 

Külön nyilvántartást vezetünk a népesség változásáról. 

Monostorapátiban   68 fő, Hegyesden 6 fő, Kapolcson16 fő, Vigántpetenden 16 fő 

lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyét intéztük. 2 fő magyar állampolgár végleges 

külföldre távozását 3 fő végleges hazatelepedését vezettük át. 

2007. áprilisa óta a címnyilvántartás – a községben 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: 

Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos hatásköröket továbbra is ellátjuk.  

Monostorapátiban 16 kereskedelmi egység működik, a termelői borkimérésekkel együtt, 

megszűnt 2 üzlet. Hegyesd községben  2 kereskedelmi egység van, Sáskán 1 élelmiszer üzlet. 

Kapolcs községben 5 kereskedelmi egység, Vigántpetenden 3 vállalkozás működtet üzletet. 

Taliándörögdön 5 kereskedelmi egység működik. Új engedélyt Kapolcson és Taliándörögdön 

adtunk ki. A Művészeti Napokra Kapolcson 43 kereskedelmi vállalkozás jelentkezett be , 

Taliándörögdön13 fő / vendéglátósok,élelmiszert árusítók/ akik részére engedélyt adtunk ki . 

A szakhatóságokkal egyeztettünk, részükre adatokat szolgáltattunk..  

Egyéb szálláshely: 

Monostorapátiban 96 fő rendelkezik engedéllyel, 6 fő adta vissza szállás engedélyét. 

Hegyesden 2 fő, Kapolcson 23, Vigántpetenden 12 fő, Taliándörögdön 25 az engedélyek 

száma. Új engedély kiadására Taliándörögdön  2 fő, Kapolcson 2 fő részére került sor. 

A szállásadók nyilvántartása mindegyik község honlapjára feltöltésre került. 

Piac engedély:Kapolcs és Vigántpetend községekben van kiadva. 

 

Földművelésügyi igazgatás, állattenyésztés 
 

Vadkárbecslési eljárás kezdeményezésére Monostorapátiban 3, Sáskán 1, Hegyesden szintén 

1 esetben került sor.  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. tv.  módosítása 2012. január 1-

től  ismét előírja az önkormányzati feladatként az ebek  összeírását, melyet három évenként 

kell elvégezni. Az ebek összeírása mind a hat településen megtörtént.  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 állatorvosnak. A 

Monostorapátiban 221 db, Kapolcson 99 db, Vigántpetenden 48 db, Sáskán 55 db,  
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Hegyesden 48 db eb lett beoltva.  Továbbra is gondot okoz a kóbor kutyák elhelyezése, az 

állatmenhelybe történő szállításig a raktár mellett készített kennelben tartjuk az állatokat. 

Rendszeresen felszólítjuk az eb tulajdonosokat a kutyatartás szabályainak betartására.  

A bejelentkezett méhészek száma  Monostorapátiban 4, Hegyesden 2 fő, Vigántpetenden 1 fő,   

8 vándorméhész  jelentkezett be az év folyamán.  

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. alapján a parlagfű elleni védekezés 

kötelezettségére felhívtuk a lakosság figyelmét, a felhívást hirdetőtáblán illetve az 

önkormányzat honlapján is megjelentettük.  

Külterület ellenőrzése a Körzeti Földhivatalhoz, a belterület ellenőrzése pedig a jegyző 

hatáskörébe tartozik. Jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző  köteles hatósági eljárást 

kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési 

kötelezettségüket teljesíteni. Eljárás megindítására nem került sor. Felszólításra a 

tulajdonosok ingatlanukat rendbe tették.  

Változott a falugazdászok ügyfélfogadása. Mivel az őstermelők, családi gazdálkodók 

bejelentéseit, adatváltozásait csak számítógépen lehet rögzíteni, illetve módosítani, a 

településeken már nem tartanak ügyfélfogadást. A gazdálkodók Tapolcán tudják ügyeiket 

intézni.  

Szeptembertől minden kedden Némethné Kopházi Valéria hegybíró tart ügyfélfogadást a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  nagytermében.  

 

A 16/2002.II.18./Korm. rendelet alapján 2002. február 22-től az elővásárlási és 

előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a szerződéseket ki kell függeszteni 15 napra az 

önkormányzat hirdetőtábláján, valamint  2009. évtől elektronikusan a Kormányzati Portálon 

is közzé kell tenni. 

Összesen:    164 esetben kérték a kifüggesztést. Monostorapáti községben 50 esetben, 

Hegyesdi ingatlanokra  vonatkozólag 13, Kapolcs esetében 39, Vigántpetenden  15  esetben, 

Taliándörögd községben 34 és Sáska községben 13 esetben. 

  

Egyék közlemények hirdetmények kifüggesztésére  27 alkalommal került sor.  

 

Pénzügyi igazgatás: 
 

Az adóhatóság hatáskörébe tartozik  a kommunális, 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 a 

szemétszállítási díj hátralékosok, valamint közlekedési szabálysértések, közigazgatási 

bírságok be nem fizetése teszi ki.  2013. november  30-i állapot szerint az adóbevételek 

alakulása az alábbiak szerint alakult: 

     Monostorapáti       Hegyesd 
 

Helyi adóknál az adózók száma:                  704 fő                  135 fő 

 Módosított folyó évi előírás:       36.469.902,- Ft   2.782.638,-Ft

 Befizetés:               32.846.843,- Ft   2.343.649,-Ft. 

 hátralék:           3.623.059,- Ft      438.989,-Ft. 

  Teljesítés:              90,1 %.           84,2 %.  

 

     Sáska 

 

Helyi adóknál az adózók száma:                   150 fő   
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 Módosított folyó évi előírás:       4.978.413,- Ft   

 Befizetés:               4.258.930- Ft    

  hátralék:            719.483,- Ft     

 Teljesítés:                      85,5 %.               

  

Kapolcs       Vigántpetend 
 

Helyi adóknál az adózók száma:                  322 fő             166 fő 

 Folyó évi előírás:       10.965.968,- Ft   4.492.182- Ft 

 Befizetés:           5.787.254,- Ft   2.012.375,- Ft.  

 hátralék:          5.178.714,- Ft   2.479.807,- Ft.  

 Teljesítés:               53 %.              45 %.   

 

Monostorapátiban az építményadó teljesítés 87,5 %-os, magánszemélyek kommunális adója 

65,2 %-os, iparűzési adó teljesítés 97 %-os, talajterhelési díj befizetés teljesítése 21 %-os. 

Lényeges az elmaradás a késedelmi pótléknál, a teljesítés csak 7 %-os.  

Hegyesden a magánszemélyek kommunális adója 80 %-os, iparűzési adó teljesítés 87 %-os. 

Lényeges az elmaradás a késedelmi pótléknál, a teljesítés csak 1 %-os. Talajterhelési díj 

befizetés teljesítése 80 %-os. 

Sáskán a magánszemélyek kommunális adója 73 %-os, iparűzési adó teljesítés 88,2 %-os, a 

talajterhelési díj befizetés teljesítése 80 %-os, késedelmi pótlék befizetése teljesítése 1,3 %.  

Kapolcson az építményadó teljesítés 45 %-os, magánszemélyek kommunális adója 67 %-os, 

iparűzési adó teljesítés 63 %-os, talajterhelési díj teljesítés 91 %-os, késedelmi pótléknál, a 

teljesítés  12 %-os.  

Vigántpetend a magánszemélyek kommunális adója 53 %-os, iparűzési adó teljesítés 57 %-os, 

talajterhelési díj teljesítés 62 %-os, a késedelmi pótléknál, a teljesítés 25  %-os.  

A befolyt gépjárműadó összegét 2013. január 1-től meg kell osztani. Az adó 60 %-a az állami 

költségvetés bevétele, 40 %-a marad az önkormányzatnál.  

           Monostorapáti            Hegyesd 

Gépjárműadónál az adózók száma:            338 fő                        61 fő 

 Módosított folyó évi előírás:  7.111.137, - Ft             1.019.630,- Ft 

 Befizetés:    5.853.590, - Ft               891.277,- Ft 

 hátralék:               1.257.547, - Ft               128.353,- Ft 

 Teljesítés:          82,3 %         87,4 % 

 

      Sáska 

Gépjárműadónál az adózók száma:                         99 fő            

Módosított folyó évi előírás:  1.699.712,-Ft  

       Befizetés:    1.327.857,-Ft 

 hátralék:       371.855,-Ft 

 Teljesítés:        78 % 

 

   Kapolcs            Vigántpetend 

Gépjárműadónál az adózók száma:            92 fő                        65 fő 

 Módosított folyó évi előírás:  3.957.182, - Ft             1.586.810,- Ft 

 Befizetés:    2.020.456, - Ft               782.165,- Ft 

 hátralék:               1.936.726, - Ft               804.645,- Ft 

 Teljesítés:          51 %                                    49 % 
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A hátralék behajtása folyamat van, de sok esetben munkabér hiányában a behajtás 

eredménytelen.   

Megemelkedett a szabálysértési bírság, a közigazgatási bírság, földhivatali szolgáltatási díj, 

eljárási bírság behajtására vonatkozó megkeresések száma. 2013. január 1-től a 

szemétszállítási díjjal kapcsolatos behajtás a NAV hatáskörébe került. A január 1-e előtti 

hátralékok behajtása maradt az önkormányzati adóhatóságnál.  

Az adóhatóság vagyoni igazolást, költségmentességi igazolást, valamint adó- és 

értékbizonyítványt ad ki. 

A Hivatalunk látja el a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodási, pénzügyi 

és munkaügyi feladatait is. A Kapolcsi Óvoda 2013.08.31.-el megszűnt, innét 1 fő óvónőt 

helyeztek át  Monostorapátiba. 

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal elkészíti az önkormányzatok gazdasági 

programját, költségvetési koncepcióját, megalkotta a költségvetési rendelettervezetet. Az 

elfogadott költségvetésről információt szolgáltat /negyedéves, féléves, háromnegyed-éves, 

éves/. 

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. 

9 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 3 település 4 bankszámlával és 

ehhez tartozó 28 alszámlával rendelkezik. Lehetőség van a számlaforgalmak napi és 

visszamenőleges megtekintésére. Az átutalások, pénzmozgás gyorsabbá vált.  

Kapolcs és Vigántpetend , Taliándörögd községek a Kinizsi Takarékszövetkezetnél vezetik 

számláikat, szintén terminál segítségével. 

Sor került az Ingatlankataszter-leltár felfektetésére, és értékbecslésére.  

 

 

Lakásgazdálkodás: 
 

A  lakásépítés, vásárlás, felújítás során nyújtott lakástámogatás visszafizetésére vonatkozólag  

nyilvántartást vezetünk. 

Eddig folyósított  támogatásokat Monostorapátiban 30 fő, Hegyesden 1 fő, Sáska 2 fő, 

Kapolcson 23, Vigántpetenden 2 fő  törleszti, vannak sajnos olyan személyek, akiket állandó 

jelleggel figyelmeztetni kell a fizetési kötelezettségükre, hátralékuk jelentős. Bevétel növelése 

érdekében az önkormányzat tulajdonát képező lakásokat bérbe adtuk.  

 

Sajnos Monostorapáti  önkormányzat lakótelkei elfogytak, egy telek van a Radnóti utca 

végén. A Monti melletti lakótelkek kialakítása áthúzódik a következő évre, mivel az egyik 

tulajdonos nem kívánja eladni a területét, el kell indítani a kisajátítási eljárást.  Hegyesden 

sincs lakótelek. Kapolcson 2, Vigántpetenden 1 lakótelek áll az önkormányzat rendelkezésére.    

 

Helyi lakáscélú támogatást szintén szerződésbe kell foglalni, ebben az évben 

Monostorapátiban 1  esetben ,kérték a támogatás megállapítását, szerződéskötések, 

kifizetések megtörténtek. 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.  
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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/m
3 

–re emelkedett.   

Munkaügyi feladatok: 

Köztisztviselők, közalkalmazottak és közcélú foglalkoztatás keretében felvett dolgozók 

alkalmazásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. 2013.évtől új védőnői körzettel bővültünk, a 

védőnő is az Önkormányzat létszámába került. A munkaügyi feladatok ellátása a Magyar 

Államkincstár internetes Központi Irányítási Rendszere /KIR/  segítségével történik. 

 

Ügyiratkezelés: 
 

2013-ban főszámon iktatott ügyirat száma:  3785. Ügyiratdarab: 5093, Összesen: 7342. 

 

Polgárvédelem, honvédelmi igazgatás: 
 

Polgárvédelemről szóló 1996. évi XXXVII. tv. alapján mind a 6 településre vonatkozóan el 

kellett készíteni a települések ideiglenes, illetve végleges Veszély elhárítási tervét, 

Megalakítási Tervét, Mozgósítási tervét, illetve a rendkívüli téli időjárási viszonyok esetére 

vonatkozó intézkedési tervet.   

 

Képviselő-testültek működésével kapcsolatos feladatok: 
 

Képviselő-testületek működését az SZMSZ. szabályozza. Jogszabályi előírásnak megfelelően 

5 nappal előtt kiküldjük az előterjesztéseket, melyet a honlapokon is közzé tesszük. 2013. 

december 10-ig települések alábbiak szerint üléseztek, és hoztak döntéseket: 

 

Monostorapáti: 21 ülés  130 határozat 7  rendelet, együttes ülés: 12 

Hegyesd:     19 ülés     62 határozat 7  rendelet ,együttes ülés: 12 

Kapolcs:            21 ülés  115 határozat  6 rendelet, együttes ülés: 17  

Vigántpetend:   17 ülés   77 határozat   6 rendelet,  együttes ülés: 17 

Taliándörögd:   21 ülés   82 határozat   9 rendelet, együttes ülés:    9 

Sáska:                22 ülés  120 határozat  9 rendelet , együttes ülés: 13    

 

 

Egyéb feladatok: 
 

Bevételek növelése érdekében pályázatokat szerkesztünk, nyújtunk be. Ebben az évben is 

több pályázatot készítettünk. 

 

Pályáztunk a VM. Önkormányzat által kiírt „Tiszta, virágos Veszprém megyéért” versenyhez 

csatlakoztunk Monostorapáti és Hegyesd község esetében. Monostorapáti oklevélben 

részesült. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú finanszírozására is benyújtottuk a 

pályázatot, a Monostorapáti  267.000.-Ft., Kapolcs 413.000 Ft  támogatásban részesült.  



12 

 

Taliándörögd, Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs pályázott „Itthon vagy Magyarország” 

Szeretlek programhoz csatlakozott 150.000.-ft.-ban részesültek településenként.  

Sáskai falugondnoki autó cseréje érdekében benyújtottuk a pályázatot, a pályázat elbírálás 

alatt áll.  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Kérem beszámolómat szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. 

 

 

Monostorapáti, 2013. december 10. 

 

                                                                                                         

    T a k á c s Lászlóné  

           jegyző 
Határozati javaslat 

 

 

……………  község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a  

 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  munkájáról” című előterjesztést elfogadja. 

 

 

 

 


