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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, melyből 2
fő állandó jelleggel a Taliándörögdi Kirendeltségen tart ügyfélfogadást. Bati Istvánné
közszolgálati jogviszonya 2015. szeptember 30-al megszűnt, 40 éves jogviszonya alapján
nyugdíjba vonult.
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 páros szerdán 8-10 illetve
10-12 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.
A hivatal dolgozói évi két alkalommal kötelező képzésen vesznek részt, számítógépen kapják
a tananyagot és a vizsgákat is azon kell teljesíteniük.
Hivatal feladatai ágazatonként:
Anyakönyvi igazgatás:
2014. július 1-től történelminek nevezhető változás történt az anyakönyvezés területén. Az
1895. október 1-től papír alapon – anyakönyvben – kézzel írottan történő anyakönyvi
események rögzítése megszűnt, helyette az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK)
kell ezeket rögzíteni.
A változás fő eleme, hogy eddig anyakönyvi eseményekhez rögzítettünk személyeket ezután
pedig személyekhez rögzítünk anyakönyvi eseményeket.
Az áttérés folyamatos, ami annyit jelent, hogy az eddig papíron lévő anyakönyvi eseményeket
fel kell rögzíteni az EAK rendszerbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pl. meghal egy házas
férfi, akkor először az ő születési anyakönyvi bejegyzését kell rögzíteni, utána a feleségét,
utána a házasságkötésüket és úgy lehet a halálesetet. Ha ezek az események más-más
településen történtek, akkor valamennyi település anyakönyvvezetőjét meg kell keresni
telefonon, neki azonnal rögzíteni kell, hiszen az egyéb ügyintézések miatt – temetés, özvegyi
nyugdíj, közüzemi számlák átíratása stb. - nem lehet napokat várni az anyakönyvezéssel.
Házasságkötésnél először a házasulandók születését majd úgy a házasságkötést.
A rendszer további feladatot generál a házasulók szüleinek házassági és azok születési
bejegyzésének elvégzésére, majd ezután az ő szüleik anyakönyvi eseményeire – és így majd
előbb-utóbb mindenki bekerül az EAK-ba.
A fentiekből kitűnhet, hogy rendkívüli mértékben megnövekedett az anyakönyvi teendők
száma, ráadásul a rendszer rögtön élesben indult, nem volt idő és mód gyakorolni,
megismerni, rendkívül lassú.
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Több mint egy év elteltével is még rengeteg anyakönyvi eseményt „nem ismer” a rendszer,
ráadásul az adatok javítását – ha pl. gépelési hiba miatt betű elírás történt a névben – nem
engedélyezi, a központi rendszertől kell törlést kérni és utána újból felvinni.
Lényegesen megnőtt az ügyintézési idő is. Ez ideig pl. egy házassági név módosítás –
kérelemmel, új anyakönyvi kivonattal, változás átvezetéssel – kb. 20-25 percet vett igénybe ez
most optimális esetben is legalább 2,5 – 3 óra!!!
Az eddig csak papír alapú jegyzőkönyvben felvett apai elismerő nyilatkozatot – amit a
kérelmezőknek példányonként (megszületett gyermek 3 példány, születendő 4 példány) 2-2
helyen kellett aláírni (anyakönyvvezető 3) – most már először az EAK-ban kell rögzíteni, a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény változásai miatt az erről készült jegyzőkönyvet
példányonként az anyának 8, az apának 6, az anyakönyvvezetőnek 7 helyen kell aláírnia.
Az EAK rendszer és a népesség-nyilvántartás „összekapcsolása” sem történt még meg,
továbbra is külön kell rögzíteni a népesség-nyilvántartás felé az adatváltozásokat pl. a családi
névben, családi állapotban stb.
Az eddigi tapasztalatok szerint a rendszer egyetlen jó eleme, hogy a már EAK-ban rögzített
más településen történt anyakönyvi eseményről tudunk kivonatot kiállítani, nem kell érte
elutazni vagy levélben megkérni. Persze ez azt is jelenti, hogy még egy nálunk történt
anyakönyvi eseményről is tovább tart kiállítani anyakönyvi kivonatot, hiszen először fel kell
vinni a rendszerbe, magát a kivonat kérelmet is rögzíteni kell (eddig elég volt szóban) ….
Természetesen az anyakönyvi szakvizsgával rendelkező ügyintézők mindent megtesznek
azért, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebbet vegyenek észre a technikai problémákból.
Jelenleg már csak három fő rendelkezik ezzel a jogosultsággal és sajnos tanfolyamot sem
indítottak, pedig a napról-napra több feladat miatt nagy szükség lenne rá.
Születés anyakönyvezésére nem került sor, mivel a gyermekek zömében Ajkán, Veszprémben
és Keszthelyen születnek, így ott történik az anyakönyvezésük.
Házasságkötés Hegyesden, Vigántpetenden és Sáskán nem volt, Monostorapátiban 7 volt,
mindegyik munkaidőn túl (szombaton). Kapolcson 1 esküvő volt. Taliándörögdön 8
házasságkötés volt, mindegyik hivatali munkaidőn túl, ebből 2 esküvő külső helyszínen volt.
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, a munkaidőn kívüli házasságkötésért 5.000.- Ft összeget kell
fizetni, a pénz az önkormányzatok költségvetésébe kerül.
Halotti anyakönyvezésre Hegyesden 1 esetben, Vigántpetenden 1 esetben, Kapolcson 4
esetben, Taliándörögdön 1 esetben volt szükség.
Családi jogállás rendezésére - apai elismerő nyilatkozat felvételére – 3 esetben került sor
(Sáska 2, Monostorapáti 1) születendő gyermekre. Taliándörögdön 2 apai elismerő
nyilatkozat került felvételre, mindegyik születendő gyermekre.
A beszámolási időszakban 45 db anyakönyvi kivonatot adtunk ki, (házassági 20, születési 10,
halotti 15). Taliándörögdön 2 születési, 8 házassági és 3 halott anyakönyvi kivonat kiadása
történt.
Házassági névviselés megváltoztatása iránt ez évben 1 kérelmet nyújtottak be.
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2015 évi választások
2015. április 12-én időközi országgyűlési képviselő választás volt Lasztovicza Jenő halálesete
miatt.
A választásokkal kapcsolatos feladatokat eredményesen elvégeztük.
A Nemzeti Választási Iroda által biztosított, csak erre a feladatra használható számítógépeket
– még az időközi választás előtt – elszállították a hivatalból.
Gyámügyi igazgatás
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 29 család 62 gyermeke, Hegyesden 3
család 11 gyermeke, Vigántpetenden 11 család 26 gyermeke, Kapolcson 15 család 24
gyermeke és Sáskán 7 család 13 gyermeke, Taliándörögdön 17 család 29 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 – 5.800 – 5.800 forint pénzbeli
támogatást is biztosít az állam ezeknek a gyerekeknek. Ez évben 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.
2013. szeptember 1-től változott a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet
megállapításának feltételrendszere. Az új szabályok szerint hátrányos helyzetéről Hegyesden
1 család 2 gyermeke, Kapolcson 5 család 11 gyermeke, Sáskán 3 család 6 gyermeke,
Vigántpetenden 6 család 16 gyermeke, Monostorapátiban 14 család 33 gyermeke,
halmozottan hátrányos helyzetéről 2 monostorapáti család 4 gyermeke, 1 kapolcsi család 1
gyermeke és 2 vigántpetendi család 4 gyermeke esetében került sor határozat elkészítésére.
Taliándörögdön 1 család 3 gyermeke halmozottan hátrányos helyzetéről készült határozat.
Főleg bíróság (váláshoz, gyermek elhelyezési perhez), de gyámhivatalok, a Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság, az Államkincstár kérésére környezettanulmány elkészítése (Monostorapáti 6,
Kapolcs 1, Vigántpetend 1 esetben, Taliándörögdön 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 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 a képesítési
feltételeknek megfelelő Varga Lajosné személyében.
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Hivatalunk szakmai anyagok, jogszabályok biztosításával, gyakorlati tapasztalatok átadásával,
adminisztrációval igyekszik segíteni munkáját.
Szociális igazgatás:
A 2014. januári változásokat követően 2015. március 1-től a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) több ellátási formánál
is újra módosította a hatáskör gyakorlására jogosultak személyét, ezáltal valamennyi község
esetében új helyi rendelet került bevezetésre.
A feladatok a törvény szerint 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.
Monostorapátiban a 2014. októberi önkormányzati választásokat követően nem alakítottak
Szociális és Egészségügyi Bizottságot (a többi településen addig sem volt).
Idős hozzátartozó ápolása címén 2015-ben Monostorapátiban 5, Hegyesden 2 fő,
Vigántpetenden 1 fő, részesül ellátásban. Taliándörögdön május 31-ig 5 fő részesült
ellátásban, 1 főnek az ápolt halála miatt május 31-el megszüntetésre került az ápolási díj
folyósítása. Monostorapátiban 1 fő ápolási díja az ápolt halála miatt szűnt meg.
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 23, Hegyesden 4, Vigántpetenden 3,
Kapolcson 10, Sáskán 6, Taliándörögdön 15 esetben került megállapításra.
Gyógyszersegélyben Monostorapátiban 7 fő, Hegyesden 1 fő részesült.
A temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása: Monostorapáti község polgármestere
4, Hegyesd község polgármestere 2, Vigántpetend község polgármestere 4, Kapolcs
polgármestere 4, Sáska polgármestere 1, Taliándörögd polgármestere 15 esetben élt ezzel a
jogkörével.
Sáskán 3, Monostorapátiban 4, Kapolcson 2
újszülött gyermek szülei részesültek
támogatásban.
Köztemetésre ez évben Monostorapátiban 1 esetben volt szükség.
A méltányossági közgyógyellátási igazolvány megszűnt, a helyette bevezetett
gyógyszertámogatás Monostorapátiban 7 fő, Hegyesden 1 fő, Sáskán 2 fő részére került
megállapításra.
A szintén megszűnt lakásfenntartási támogatás helyett bevezetett lakhatással kapcsolatos
támogatás megállapítására Hegyesden 1 fő áramszámla és 2 fő tüzelőbeszerzés,
Monostorapátiban 6 fő áramszámla, Vigántpetenden 4 fő áramszámla, Kapolcson 5 fő
áramszámla, Sáskán 1 fő áramszámla és 1 fő vízszámla, Taliándörögdön 11 fő (10 fő
áramszámla, 1 fő szemétszállítási díj) esetében került sor. A viszonylag alacsony szám annak
köszönhető, hogy a még a tavalyi évben – jegyző által - megállapított lakásfenntartási
támogatások az abban megállapított (zömében 2015. augusztus 31-ig illetve szeptember 30ig) határidőig érvényesek, ennek lejárta után lehet igényelni a lakhatással kapcsolatos
támogatást.
Ehhez az ellátási formához már nem igényelhető a központi költségvetéstől támogatás.
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Monostorapátiban 3 fő, Taliándörögdön 1 fő ez irányú kérelme került elutasításra jövedelem
határ túllépése miatt.
Védett fogyasztói igazolást 18 esetben adtunk ki (Monostorapáti 14, Kapolcs 1, Sáska 1,
Vigántpetend 2), Taliándörögd 14 esetben.
A Belügyminiszter által az önkormányzatok részére meghirdetett szociális célú tűzifa
beszerzéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázaton nyert összegből 2015 januárjában – az
erről szóló helyi rendeletekben meghatározott feltételek alapján - Hegyesd községben 4 család
kapott 1-1 m3 tűzifát, Vigántpetend községben 16 család összesen 18 m3 tűzifát kapott,
Kapolcs községben 18 család összesen 34 m3 tűzifát kapott, Sáska községben 7 család 26 m3
tűzifát kapott, Monostorapáti községben 29 család 53 m3 tűzifát kapott, Taliándörögdön 27
családnak 45 m3 ( a fa kiosztása 2014. december 12-én megtörtént) tűzifát osztottak szét.
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek ellátására való jogosultság megállapítása 2015
március 1-től a járási hivatal hatáskörébe került. 2015. március 2-án a folyamatban lévő
ügyeket – Hegyesdről 4, Kapolcsról 8, Monostorapátiról 22, Sáskáról 8, Taliándörögdről 24
és Vigántpetendről 12 – a Tapolcai Járási Hivatalnak átadtuk.
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.
2015. augusztusától a módosított hadigondozotti törvény alapján jelentős számú volt hadiárva
illetve hadigyámolt járadék iránti kérelmet vettünk át, a már megállapított ellátások okán
pedig jelentős számú alanyi közgyógyellátási igazolvány iránti kérelmet készítettünk elő
elbírálásra.
Szociális ellátásokkal kapcsolatban hozott határozatok esetében fellebbezés ez évben nem
volt.
Valamennyi rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátást – rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, lakhatással kapcsolatos támogatás, gyógyszertámogatás – adatait 2013.
december 1-től (az akkor aktuálisakat visszamenőlegesen is!) rögzíteni kell egy központi
rendszerben – PTR-ben – nem csak a jogosult, de valamennyi családtagja adataival, TAJ
számával – ami még tovább növeli a feladatok számát.
Minden évben elvégezzük
kötelezettségeket.
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2015-ben a Veszprém Megyei Kormányhivatal tételes, átfogó helyszíni ellenőrzéssel
vizsgálta:
- Hegyesd község falugondnoki szolgálat;
- Sáska község falugondnoki szolgálat;
- Vigántpetend község falugondnoki szolgálat;
- Kapolcs község falugondnoki szolgálat
működési – személyi és tárgyi – feltételeit.
Ellenőrzési észrevétel nem volt, a szolgáltatások igénybevétele a jogszabály által előírtaknak
megfelelően került sor.
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Közfoglalkoztatás:
A közfoglalkoztatás bővítése, a pályázatok elkészítése, munkaszerződések, pályázatok
elszámolása többletfeladatot jelentenek Hivatalunknak. A támogatások megállapítása ebben
az évben is csak 2-3 hónapra történt, ezért folyamatosan adtuk be a kérelmeket. A Tapolcai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával munka kapcsolatunk jó.
Hegyesd Önkormányzat 3 alkalommal nyújtott be pályázatot közfoglalkoztatásra a
Munkaügyi Központhoz, 1-1 fő lett alkalmazva, 8 órában, 2 hónap időtartamra, ebből 1
szerződés 100%-ban támogatott volt. Nyári diákmunkásként 3 személy lett foglalkoztatva 1
hónapra.
Monostorapáti Önkormányzat 8 pályázattal 32 főt foglalkoztatott. Az elnyert támogatások 85
és 100% támogatást kaptak, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra. Jelenleg 9 fő
dolgozik, 5 fővel 2016. február 29.-ig kötöttünk munkaszerződést. Közvetlen költségekre az
idei évben nem volt lehetőség. Nyáron 6 diákot alkalmaztunk, 1 hónap időtartamra, 100%
támogatással.
Sáska Önkormányzata 4 pályázattal, 1-1 főt foglalkoztatott 2015 évben, teljes munkaidőben.
Kapolcs község Önkormányzata 6 alkalommal adott be kérelmet közfoglalkoztatásra, minden
kérelemre megkapta a támogatást, a dolgozókat 8 órában foglalkoztatta, 3 hatósági szerződés
esetében 85 %-os támogatással, 2 esetben 100 %-os támogatással, július 15-augusztus 31-ig 4
főt alkalmaztak diákmunkában, szintén 100 % támogatással. Jelenleg 3 fő dolgozik, az ő
szerződésük 2016. február 29-ig szól.
Taliándörögd község Önkormányzata 10 alkalommal adott be kérelmet közfoglalkoztatásra,
minden kérelemre megkapta a támogatást, a dolgozókat 8 órában foglalkoztatta, 4 hatósági
szerződés esetében 85 %-os támogatással, 4 esetben 100 %-os támogatással, július 1-től
augusztus 31-ig 2 főt alkalmaztak diákmunkában 2 szerződés keretében, szintén 100 %
támogatással. Jelenleg 9 fő dolgozik, 2 fő szeptember 1-től-október 31-ig számítógépes
adatrögzítő képzésen vesz részt, 5 fő szerződése 2016. február 29-ig szól.
Vigántpetend község Önkormányzata 7 alkalommal adott be kérelmet közfoglalkoztatásra,
minden kérelemre megkapta a támogatást, a dolgozókat 8 órában foglalkoztatta, 4 hatósági
szerződés esetében 85 %-os támogatással, 1 esetben 100 %-os támogatással, 2 hatósági
szerződés alapján július 1-től július 31-ig és augusztus 1-től-augusztus 31-ig 2-2 főt
alkalmaztak diákmunkában, szintén 100 % támogatással. Jelenleg 2 fő dolgozik, az ő
szerződésük 2016. február 29-ig szól.
A közfoglalkoztatottak, teljes munkaidőben 79.155,-Ft-ért kötelesek dolgozni, amennyiben
megtagadják a munkát, kiesnek a szociális ellátásból. Sajnos a foglalkoztatottakkal elég sok
probléma van.
Az Egészségbiztosítási Pénztár felé az ápolási díjban részesülőkről kell jelentést készítenünk a
változást követő 10 napon belül.
A szokásos évi tüdőszűrő vizsgálatot mind a hat településen elvégezték, melyben aktívan részt
vettünk (névsor elkészítése, hirdetmények, értesítések elkészítése, regisztráció).
A Művészeti Napok ideje alatt a 2015. július 24-től 2015. augusztus 2-ig terjedő időszakra
10 esetben 85 járműre adtunk ki engedélyt, hogy a Művészetek Völgyében lévő települések –
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Hegyesd - Monostorapáti–Kapolcs-Taliándörögd-Vigántpetend - útvonalain az ideiglenesen
elhelyezett korlátozó táblák ellenére közlekedjenek.
Hagyatéki ügyintézés:
Elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvétele, annak megküldése a hivatal
hatáskörébe tartozik. Monostorapáti községben 7, Hegyesden 2, Kapolcson 5, Vigántpetenden
4, Taliándörögdön 9, Sáskán 3 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 13, Kapolcson 12, Taliándörögdön 8,
Kapolcson 2, Hegyesden 2 esetben került sor. Vigántpetend községben ilyen irányú
megkeresés nem volt.
Adóigazolást 3 esetben kértek.
Népesség nyilvántartás:
2014. januárja óta a lakcímváltozások rögzítésére a Járási Okmányirodában és a
hivatalunkban is lehetőség van. Hivatalunk Kapolcs község vonatkozásában 11 alkalommal,
Monostorapáti község vonatkozásában 36 alkalommal, Sáska község vonatkozásában 1
alkalommal, Vigántpetend község vonatkozásában 2 alkalommal, Hegyesd község
vonatkozásában 2 alkalommal, Taliándörögd község vonatkozásában 38 alkalommal vezetett
át lakcímváltozást. A Helyi Vizuál 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).
Sáska községben 1 fő tartózkodási helyének fiktíválása történt meg ügyfél kérelmére.
Taliándörögdön a Családok Átmeneti Otthona megszűnése miatt 28 fő tartózkodási helyének
megszüntetése történt meg.
A községekben lévő utcák és házszámok nyilvántartása is számítógépen történik egy országos
központi rendszerhez kapcsolódóan. Az országos adatbázist folyamatosan frissítjük,
karbantartjuk. A tervek szerint 2015. januártól ez a rendszer úgy változott volna, hogy az
ország valamennyi településére vonatkozóan hozzáférhetünk az adatokhoz, sőt több egyéb
hivatal – pl. a Földhivatalok is – betekinthetnek a rendszerbe – de ez sajnos még mindig nem
valósult meg.
Kereskedelmi igazgatás, szálláshely engedélyek és nyilvántartások, telephelyengedélyek:
Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos hatásköröket továbbra is ellátjuk.
Monostorapátiban 12 kereskedelmi egység működik a Postával együtt.
Hegyesd községben sajnos kereskedelmi egység nincs,
Sáskán 1 kereskedelmi egység van, és egy csomagküldő kereskedés.
Kapolcs községben 4 kereskedelmi egység van,
Vigántpetenden 3 kereskedelmi egység, ebből egy időszakosan van nyitva.
Taliándörögdön 5 kereskedelmi egység működik, a Postával együtt, 1 csomagküldő
kereskedésre adtunk ki engedélyt.
A Művészeti Napokra Kapolcson 104 kereskedelmi vállalkozás jelentkezett be,
Taliándörögdön 6 fő, Vigántpetenden 1 fő/ vendéglátósok, élelmiszert árusítók/ akik részére
engedélyt adtunk ki.
A szakhatóságokkal egyeztettünk, részükre adatokat szolgáltattunk.
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Egyéb szálláshely:
Monostorapátiban 31 fő rendelkezik engedéllyel, 3 fő adta vissza szállás engedélyét.
Hegyesden 2 fő, 1 fő kérte nyilvántartásba vételét.
Sáskán 3 fő, 1 kérte nyilvántartásba vételét.
Kapolcson 23 fő, 2 megszűnt 2 kérte nyilvántartásba vételét.
Vigántpetenden 7 fő, 1 kérte nyilvántartásba vételét.
Taliándörögdön 24, 1 megszűnt, 1 kérte a nyilvántartásba vételt.
Az engedélyek visszaadására az EHO befizetés, valamint a tervezett pénztárgép rendelet
bevezetése miatt került sor. A szállásadók nyilvántartása mindegyik község honlapjára
feltöltésre került.
Piac engedély: Kapolcs és Vigántpetend községekben van kiadva.
Az 57/2013.(II.27.) Kormányrendelet alapján a telepengedélyezési eljárás visszakerült
Hivatalunkhoz. A Polgármesteri Hivatal Tapolca átadta a már telephelyengedéllyel
rendelkezők iratait.
Új engedély kiadására nem került sor. Jelenleg folyamatban van 1 engedélyezési eljárás, mely
fellebbezésre került.
Földművelésügyi igazgatás, állattenyésztés
Vadkárbecslési eljárás kezdeményezésére Monostorapátiban 1 – amit az eljárás megkezdése
előtt visszavontak -, Hegyesden 1 esetben került sor, egyezség hiányában bírósági
érvényesítésre nyílt lehetőség..
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. 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.
Monostorapátiban 221 db, Kapolcson 99 db, Vigántpetenden 48 db, Sáskán 55 db, Hegyesden
48 db, Taliándörögdön 92 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,
12 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
hatáskörébe tartozik. A jegyző köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal
szemben, akik elmulasztották a növényvédelmi kötelezettségüket teljesíteni. Eljárás
megindítására Sáskán 1, Vigántpetenden 3, Kapolcson 1 esetben került sor. Felszólításra a
tulajdonosok ingatlanukat rendbe tették.
Változott a falugazdász ügyfélfogadása. 2015. június 1-től minden hétfőn 12 – 13 óráig
Győrffy Szabolcs a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban nyújt segítséget. 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.
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2014 szeptemberétől minden kedden Némethné Kopházi Valéria hegybíró tart ügyfélfogadást
a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében 8-12 óráig.
A hirdetményi úton való közlemények kifüggesztéssel kapcsolatos teendői, 2013. december
15-vel kezdődően, a 2014-es évvel folytatólagosan nagymértékben változtak. Az adás-vétellel
kapcsolatban keletkezett iratokat 60 napra, a haszonbérleti szerződéseket 15 napra kell
kifüggeszteni az illetékes önkormányzat hirdetőtábláján, ezzel egyidejűleg a közös
Önkormányzat székhelyén Monostorapáiban is. 2009. évtől elektronikusan a Kormányzati
Portálon is közzé kell tenni a hirdetményeket. 2014. márciusától az adás-vételi szerződéseket,
scannelve - az érintett felek (eladó-vevő) személyes adatait olvashatatlanná téve - is hozzá
kell csatolni. 2015-ös jogszabályi változások miatt, a kifüggesztéssel kapcsolatos iratok
jóváhagyását/megtagadását követően, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi
földbizottságának állásfoglalását, 5 napra kifüggeszteni, illetve az adás-vétel érintettjeit eladó(k), vevő(k), elfogadó jognyilatkozatot tevő(k) - tértivevényes levél formájában
értesíteni is kell, az ügyintézési határidő mindössze 3 nap. Mivel a földekkel kapcsolatos
kifüggesztésnek már anyagi vonzata nincs, így a Hivatal kiadásai elég magasak lettek. Adott
esetben akár 2-3.000,- Ft postaköltséget jelent egy-egy adás-vétel lebonyolítása!! Az idei
évben szeptemberrel bezárólag összesen: 206 esetben kértek kifüggesztést. Monostorapáti
községben 25 adás-vétel, 12 haszonbérlet, a hegyesdi ingatlanokra vonatkozólag 9 adás-vétel,
5 haszonbérlet, Kapolcs esetében 15 adás-vétel, 9 haszonbérlet, Vigántpetenden 11 adás-vétel,
9 haszonbérlet, Taliándörögd községben 29 adás-vétel, 12 haszonbérlet, és Sáska községben
24 haszonbérlet esetében, adás-vétel nem volt.
Az idei évben elővásárlási jogosultságával 4 személy élt, összesen 4 esetben.
Egyéb közlemények, hirdetmények kifüggesztésére 46 alkalommal került sor (ingatlan
árverés, végrehajtási ügyek; ismeretlen lakcím miatti megkeresés; rendőrségi, bírósági
ügyek).
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
közlekedési szabálysértések, közigazgatási bírságok be nem fizetése teszi ki. 2015.
szeptember 20-i állapot szerint az adóbevételek alakulása az alábbiak szerint alakult:
Monostorapáti
Helyi adóknál az adózók száma:
Módosított folyó évi előírás:
Befizetés:
hátralék:
Teljesítés:

771 fő
51.641.188,- Ft
42.609.136,- Ft
9.032.052,- Ft
82,5 %.
Sáska

Helyi adóknál az adózók száma:
Módosított folyó évi előírás:
Befizetés:
hátralék:
Teljesítés:

199 fő
8.173.639,- Ft
6.802.557,- Ft
1.371.082,- Ft
83,2 %.

Hegyesd
147 fő
4.834.917,-Ft
4.176.139,-Ft.
658.778,-Ft.
86,4 %.
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Helyi adóknál az adózók
száma:
Módosított folyó évi előírás:
Befizetés
Hátralék:
Teljesítés:

Kapolcs
265 fő

Taliándörögd
339 fő

Vigántpetend
148 fő

13.346.744 Ft
7.705.473 Ft
5.641.271 Ft
58 %

18.816.055 Ft
11.255.499 Ft
7.560.556 Ft
60 %

4.626.790 Ft
2.436.487 Ft
2.190.303 Ft
53 %

Monostorapátiban az építményadó teljesítés 87,6 %-os, magánszemélyek kommunális adója
68,5 %-os, iparűzési adó teljesítés 98,3 %-os, talajterhelési díj befizetés teljesítése 15,1 %-os.
Lényeges az elmaradás a késedelmi pótléknál, a teljesítés csak 10,9 %-os.
Hegyesden a magánszemélyek kommunális adója 82,3 %-os, iparűzési adó teljesítés 101,2 %os. Lényeges az elmaradás a késedelmi pótléknál, a teljesítés 3,6 %. Talajterhelési díj
befizetés az év során még nem történt.
Sáskán a magánszemélyek kommunális adója 81,7 %-os, iparűzési adó teljesítés 92,3 %-os,
talajterhelési díj befizetés még nem történt az év során, késedelmi pótlék befizetés teljesítése
17,1 %.
Kapolcson az építményadó teljesítés 30 %-os, magánszemélyek kommunális adója 63 %-os,
iparűzési adó teljesítés 78 %-os, késedelmi pótléknál a teljesítés 3 %-os.
Vigántpetend a magánszemélyek kommunális adója 50 %-os, iparűzési adó teljesítés 69 %-os,
a késedelmi pótléknál a teljesítés 10 %-os.
Taliándörögdön az építményadó teljesítés 100 %-os, magánszemélyek kommunális adója 70
%-os, helyi iparűzési adó teljesítés 57 %-os, késedelmi pótléknál, a teljesítés 6 %-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
Gépjárműadónál az adózók száma:
Módosított folyó évi előírás:
Befizetés:
hátralék:
Teljesítés:

Hegyesd

318 fő
7.235.882, - Ft
5.139.477, - Ft
2.096.405, - Ft
71,0 %

65 fő
1.105.917,- Ft
889.828,- Ft
216.089,- Ft
80,5 %

Sáska
Gépjárműadónál az adózók száma:
Módosított folyó évi előírás:
Befizetés:
hátralék:
Teljesítés:

Gépjárműadónál az adózók
száma:

94 fő
1.703.117,-Ft
1.287.048,-Ft
416.069,-Ft
75,6 %

Kapolcs
103 fő

Taliándörögd
217 fő

Vigántpetend
64 fő
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Módosított folyó évi előírás:
Befizetés
Hátralék:
Teljesítés:

3.208.408 Ft
2.427.270 Ft
894.768 Ft
76 %

11.651.348 Ft
6.096.887 Ft
5.554.461 Ft
52 %

1.367.363 Ft
568.914 Ft
798.449 Ft
42 %

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 valamint a Taliándörögdi
Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási, pénzügyi és munkaügyi feladatait is.
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 30 alszámlával rendelkezik. Lehetőség van a számlaforgalmak napi és
visszamenőleges megtekintésére. Az átutalások, pénzmozgás gyorsabbá vált.
Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd községek, valamint a Taliándörögdi Napköziotthonos
Óvoda 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 1 fő,
Kapolcson 23, Vigántpetenden 2 fő, Taliándörögdön 3 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.
Hegyesden sincs lakótelek. Kapolcson 2, Vigántpetenden 1 lakótelek áll az önkormányzat
rendelkezésére.
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Helyi lakáscélú támogatást szintén szerződésbe kell foglalni, ebben az évben
Monostorapátiban nem kérték a támogatás megállapítását. 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. Taliándörögdön 3 fő kapott első lakáshoz jutás jogcímen vissza nem térítendő
támogatást.
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 /KIR/ segítségével történik.
Ügyiratkezelés:
2015. szeptember 20-ig főszámon iktatott ügyirat száma: 3440, alszámon iktatott ügyiratok
száma 2028, összesen 5468.
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,
elektronikusan megküldjük a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, valamint a rendeleteket
feltöltjük a nemzeti jogszabálytárba. 2015. szeptember 15-ig települések alábbiak szerint
üléseztek, és hoztak döntéseket:
Monostorapáti: 17 ülés
Hegyesd:
8 ülés
Kapolcs:
14 ülés
Vigántpetend: 8 ülés
Taliándörögd: 9 ülés
Sáska:
7 ülés
társulásnak.
Egyéb feladatok:

93 határozat 10 rendelet, együttes ülés: 2 társulási tanács ülés: 3
29 határozat 7 rendelet , együttes ülés: 2 társulási tanács ülés 3
73 határozat 8 rendelet, együttes ülés: 2 társulási tanács ülés 3
41 határozat 7 rendelet, együttes ülés: 2 társulási tanács ülés 3
48 határozat 8 rendelet, együttes ülés: 1 Nem tagja az óvodai társ.
45 határozat 9 rendelet , együttes ülés: 2 Nem tagja az óvodai
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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 község esetében. Monostorapáti oklevélben részesült.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú finanszírozására is benyújtottuk a
pályázatot, Monostorapáti 551.507 Ft, Kapolcs 110.301 Ft támogatásban részesült. A nyári
gyermekétkeztetés pályázaton Monostorapáti 340.560 Ft támogatásban részesült.
Monostorapáti falubusz érdekében benyújtottuk a pályázatot, sikeres pályázaton 8 millió
forintot nyertünk. Kapolcs Önkormányzat szintén sikeresen pályázott falugondnoki autóra,
pályázatírónak a szükséges adatokat biztosítottuk. Pályáztunk a Monostorapáti óvoda étkező
felújítására, orvosi rendelő felújítására, utak fejújítására, sportöltöző felújítására. A pályázat
elbírálás alatt van.
Taliándörögdön a nyári gyermekétkeztetés támogatására kiírt pályázat segítségével 18
hátrányos helyzetű kisgyermek kapott egész nyáron naponta meleg ebédet. Pályázatot
nyújtottunk be az önkormányzati fejlesztések jogcímen belterületi utak építése és óvoda
felújítás céljából, az érdekeltségnövelő pályázaton a Közösségi Ház nyílászáróinak cseréjére.
Részt veszünk a határon túli testvértelepülések együttműködésére kiírt pályázaton. Pályáztunk
az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása keretében
is a belterületi utak építésére. Idén is pályáztunk a szociális tűzifa támogatásra –
Monostorapáti Önkormányzatot kivéve - A pályázatok elbírálása folyamatban van.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem beszámolómat szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.
Monostorapáti, 2015. szeptember 29.
T a k á c s Lászlóné
jegyző

Határozati javaslat
…………… község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című előterjesztést elfogadja.

