
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B e s z á m o l ó 

a 
 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal    
 

 2018. évi munkájáról. 
 

 

 

 Előadó: Takács Lászlóné 

 jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

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 képviselő-

testülete ülése előtt.  A hivatal határozatlan idejű köztisztviselőinek létszáma 2017. november 

1-től 2018. március 31-ig 13 fő, azt követően 11 fő. Két pénzügyi feladatokat ellátó kolléga 

igénybe vette  a 40 éves jogviszony után a nyugdíjat.  

 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. 

  

Jelentős változást hozott a hivatal és az ügyfelek életében egyaránt a Magyar Államkincstár 

által ingyenesen biztosított ASP rendszerhez való csatlakozás. Az adóügyeket, a pénzügyeket, 

az iktatást, a kataszteri nyilvántartást, a kereskedelem és szálláshely nyilvántartást és a 

hagyatéki ügyeket kell az ASP rendszerben intézni és a nyilvántartásokat vezetni 2018. január 

1-től. Valamennyi felhasználónak – ügyintézőknek, ügyfeleknek – tanulni kellett az új 

rendszert, hogy mind jobban kihasználhassuk lehetőségeit. A rendszert folyamatosan 

fejlesztik az új igények szerint, így mostanra elmondhatjuk, hogy egy széleskörű 

szolgáltatásokat nyújtó programot használhatunk, például ügyfélkapun keresztül adóügyek 

intézhetők, a döntéshozók betekinthetnek a gazdálkodásba, a hivatalokkal és vállalkozásokkal 

gyorsabb és olcsóbb kapcsolattartás elektronikus ügyintézéssel. 

 

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: 

 

Jelenleg négy fő rendelkezik ezzel a jogosultsággal, ketten közülük 2018. szeptemberében 

szerezték meg a feladat ellátásához szükséges anyakönyvi szakképesítést. 

 

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

és Keszthelyen születnek, így az anyakönyvezésük is ott történik. 

Házasságkötés Hegyesden és Sáskán nem volt, Monostorapátiban 2 házasságkötés volt, ebből 

1 munkaidőn túl (szombaton) hivatali helyiségben, 1 pedig munkaidőn túl (pénteken) 

Monostorapáti község Önkormányzat hivatali helyiségében, Kapolcson 5 házasságkötés volt, 

ebből 3 munkaidőn kívül (szombaton) külső helyszínen és 2 munkaidőben külső helyszínen, 

Vigántpetenden 2 házasságkötés volt munkaidőn kívül (szombaton) külső helyszínen, 

Taliándörögdön 7 házasságkötés volt, mindegyik hivatali munkaidőn túl (szombaton), ebből 2 

esküvő külső helyszínen a Klastromnál.  
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Haláleset anyakönyvezésére Hegyesden, Sáskán és Vigántpetenden nem került sor, Kapolcson 

3 esetben, Monostorapátiban 2 esetben, míg Taliándörögdön 1 esetben volt szükség. 

 

Családi jogállás rendezésére – születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozat felvételére – Monostorapátiban 3 esetben került sor, Taliándörögdön 3 apai 

elismerő nyilatkozat került felvételre, Sáskán pedig 1. 

 

A beszámolási időszakban – az anyakönyvi eseménykor kötelezően kiadottakon túl, 

kérelemre 13 db anyakönyvi kivonatot állítottunk  ki Monostorapátiban, ebből házassági 

anyakönyvi kivonat 3 db, születési anyakönyvi kivonat 7 db, halotti anyakönyvi kivonat 3 db. 

A kivonatok kiállításának illetékmentessége miatt, az idei évben leginkább kivonat pótlása 

céljából adtunk ki kivonatot, de több esetben adatváltozás miatt volt szükséges. 

Taliándörögdön 6 db születési, 2 db házassági és 2 db halotti anyakönyvi kivonat kiadása 

történt nyugdíjazás, egyéb  ügyintézés, névváltozás miatt. 

 

Anyakönyvi adatközlésre 1 esetben került sor. 

 

2018. évben 4 esetben került sor válás rögzítésére, házassági névviselési forma módosítása 

iránt 6 kérelmet nyújtottak be. 

 

2018. évi időközi választások 

 

2018. január 7-én Kapolcs községben időközi választás lebonyolítására volt szükség, mivel a 

község Képviselő-testülete feloszlatta magát. 

Az időközi választással 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 jelenleg 23 család 56 gyermeke, Hegyesden 2 család 7 gyermeke, 

Vigántpetenden 5 család 9 gyermeke, Kapolcson 7 család 12 gyermeke, és Sáskán jelenleg 

nincs jogosult család. Taliándörögdön  augusztus hónapban 10 család 15 gyermeke (ebből 2 

fő nagykorú, 13 fő kiskorú) , november hónapban 5 család 9 gyermeke (ebből 1 fő nagykorú, 

8 fő kiskorú) 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 emelt összegű 6.500-6.500 forint pénzbeli támogatást is 

biztosít az állam ezeknek a gyerekeknek. A támogatást „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 Hegyesd és 

Sáska településen jelenleg nincs jogosult, Kapolcson 3 család 11 gyermeke, Vigántpetenden 3 
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család 6 gyermeke, Monostorapátiban 13 család 34 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 nem került sor, 

valamint a gyámhivatal által hozott határozatok végrehajtása, egyéb gyámügyi feladatok 

ellátása tartozik még a feladataink közé. 

Külső szervek – APEH, pénzintézetek – részére 8 esetben teljesítettünk adatközlést. 

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 

más-más személyekkel, mivel az állandó családsegítő nyugdíjba vonult. Monostorapáti 

településén jelenleg Cserei Rozália, Kapolcs-Taliándörögd településen Krausz Noémi, 

Vigántpetend településén Sümegi Krisztina 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. Átruházott hatáskörben 

a polgármester jár el szociális ügyekben.  

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 4, Kapolcson 

1 fő részesül ellátásban, Monostorapátiban 1 fő kérte az ellátás megszűnését.  

Taliándörögdön jelenleg 2 fő részesül ápolási díjban, 1 személynek az ápolta halála miatt 

szűnt meg az támogatásra való jogosultsága. 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 17 (melyből, 13 hivatalból), Hegyesden 60 

(melyből, 58 hivatalból), Vigántpetenden 2, Kapolcson 7 (melyből, 1 hivatalból), Sáskán 2, 

Taliándörögdön 27 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 (5 alkalommal), Sáskán 1 fő 

elutasításra került (gyógyszerköltsége nem haladta meg az előírt értékhatárt). 

A temetési költséghez való hozzájárulás megállapítására Monostorapátin 11 fő, Hegyesd 1 fő 

kérelme elutasításra került jövedelemhatár átlépése miatt, Kapolcs 2, Taliándörögdön temetési 

támogatásban 3 fő részesült. 
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Kapolcson 2, Monostorapátiban 1, Sáska 1, Vigántpetend 1, Taliándörögdön 3 újszülött 

gyermek szülei részesültek az újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatásában. 

 

Monostorapáti 4, Vigántpetend 17, Kapolcs 3, Sáska 1 szülő részesült a gyermekek 

tanulmányi támogatásában. 

 

Köztemetésre ez évben Monostorapátin volt 2 esetben szükség. 

A méltányossági közgyógyellátási igazolvány megszűnt, a helyette bevezetett 

gyógyszertámogatás Monostorapátiban 4 fő, (1 fő elutasításra került, gyógyszerköltsége nem 

haladta meg az előírt értékhatárt), Kapolcson 1 fő, Sáskán 2 fő (1 fő elutasításra került, 

gyógyszerköltsége nem haladta meg az előírt értékhatárt), Taliándörögdön 2 fő részére -egy 

éves időtartamra- került megállapításra.  

 

Lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás megállapítása Hegyesden nem 

történt, Monostorapátiban 6 fő áramszámla, Vigántpetenden 1 fő áramszámla, 1 fő tűzifa, 

Kapolcson 6 fő áramszámla, Sáskán 2 fő áramszámla, 1 fő tűzifára Taliándörögdön 8 főnek 

áramdíj kifizetéséhez.  Ehhez az ellátási formához már nem igényelhető a központi 

költségvetéstől támogatás.  

 

Védett fogyasztói igazolást Monostorapátiban 8, Taliándörögdön 4 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 14 m3, Hegyesd: 33 m2, Kapolcs 43 m3, Taliándörögd 52 m3, 

Vigántpetend 36 m3, Sáska 33 m3. a rászorulóknak, a kérelmeket november 1-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 először február végéig kellett beadni 2018. 

március 9-tól-2018.június 30-ig terjedő időszakra majd, június hónapban 2018.július 1-től 

2019. február 28-ig tartó időszakra, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülőket közvetített ki a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. 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 5 tanulót 

foglalkoztatott 1-1 hónapra az önkormányzat, júliusban 3 főt, augusztus 2 főt.  
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Monostorapáti község Önkormányzata 2 pályázattal 7 főt foglalkoztatott. Az elnyert 

támogatások szintén 100% támogatást kaptak, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra. A 

2017.03.08-2018.02.28-ig terjedő időszakra közfoglalkoztatás keretében 1 fő szociális 

kisegítő és 3 fő egyéb máshova nem sorolható egyszerű munkavégzés keretében dolgozott, 

amely létszám 2018.03.09-től 2018.06. 30-ig terjedő időszak igénylésénél 1 fő létszámmal 

csökkent. A 2018.03.21. napján fejeződött be a számítógépes adatrögzítő tanfolyam, amelyen 

1 fő vett részt. Jelenleg 3 fő dolgozik, 2018. 07. 01. napjától 2019. február 28.-ig. Közvetlen 

költségekre is pályázott az Önkormányzat, munkaruhára összesen 304.253.- forintot kaptunk.  

Nyáron 8 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 2 pályázattal, 1 főt foglalkoztatott 2018 évben, teljes munkaidőben. 

Ezen felül 1 fő elvégezte a virágkötő tanfolyamot, képesítést szerzett. Közvetlen költségre, 

munkaruhára 58.576.- forintot kapott az Önkormányzat.  

Nyári diákmunkára kérelmet nem nyújtottunk be, mivel nem volt rá igény. 

 

2017. június 1-től megváltozott a közfoglalkoztatási kérelmek beadásának módja. Egy 

internetes felületen kellett az önkormányzatoknak regisztrálni, ehhez felhasználói nevet és 

jelszót kaptak, így érhető el a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere 

(www.ktk.munka.hu) A felületen a kérelmet el kell készíteni, amit a Tapolcai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának ügyintézői ellenőriznek, majd azután lehet véglegesíteni és 

kinyomtatni. A rendszer kiszámolja a támogatás alapján felhasználható közvetlen költség 

összegét, amiből munkavédelmi eszközök és kis értékű tárgyi eszközök vásárolhatók, amivel 

el kell számolni. A felületen történik a benyújtott kérelmek havi elszámolása, közvetlen 

költségek elszámolása és a záróelszámolás is. 

 

Kapolcs község Önkormányzata a következők szerint foglalkoztatja a dolgozóit: 

- 2018. 02.12.-2018.06.30. 2 fő 

- 2018.03.09.-2018.06.30. 4 fő 

- - 2018. 07. 01-2019.02.28 4 fő, az önkormányzat 6 fő foglalkoztatására adta be a 

kérelmet, de nem tudott 6 főt alkalmazni, ezért a 2 fő részére járó támogatásról írásban 

lemondott. 

 

Ebben az évben is volt lehetőség diákmunkások foglalkoztatására, az önkormányzatnál 6 órás 

munkaviszonyban foglalkoztatott nappali tagozaton tanuló diákokat 

- 2018. 07.09-2018.08.08. 2 fő 

- 2018. 08.09-2018.08.31. 2 fő, bruttó bérük 103.500,-Ft volt. 

 

 

 

 

Taliándörögd község Önkormányzata a következők szerint foglalkoztatja a dolgozóit: 

- 2018.03.09.06.30. 5 fő 

- 2018.07.01-2019.02.28. 5 fő 

- 2018.10.19-2018.11.21. 1 fő, aki targoncavezető képzésben vesz részt. 

-  

Diákmunkában ebben az évben nem volt foglalkoztatható gyermek a településen.  

 

Vigántpetend község Önkormányzata a következők szerint foglalkoztatja a dolgozóit: 

http://www.ktk.munka.hu/
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- 2018.02.08-03.29. 1 fő 

- 2018.03.09-06.30. 3 fő 

- 2018.04.03-06.30. 1 fő 

- 2018.07.01.-2019.02.28. 1 fő 

- 2018.10.01.-12.31. 1 fő 

 

Diákmunkában  

- 2018. 07.10-08.09. 5 fő 

- 2018.08.10-08.31. 2 fő 

 

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 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 november 13-án 

tartottak. 

 

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 10, Hegyesden 1, Kapolcson 7, Vigántpetenden 2 (ebből 1 pót-

hagyaték), Taliándörögdön 9, Sáskán 4 esetben (ebből 1 pót-hagyaték) 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 4, Kapolcson 

8, Taliándörögdön 12, Vigántpetenden 7 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 1 alkalommal, Monostorapáti 

községben 35 alkalommal, Vigántpetend község vonatkozásában 4 alkalommal, Hegyesd 

község vonatkozásában 4 alkalommal, Taliándörögd község vonatkozásában 27 alkalommal 

vezetett át lakcímváltozást. A központi címnyilvántartásba új cím felvitelére a 2018-as évben 

Monostorapáti község vonatkozásában 5 esetben került sor és 3 új cím felvétele történt 

Taliándörögdön (lakóhely létesítéséhez szükséges címképzési eljárás). A Helyi Vizuál 

Regiszter program – amit hetente frissítenek – nagyon sokat segít, hogy meg tudjuk állapítani 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6
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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. 

Fentieken kívül ebben az évben 3 esetben kezdeményeztek lakcím fiktíválást, fellebbezésre 

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 kiadás tevékenységeket, a telephely és a 

rendezvény engedélyezést.  

Az alkalmi kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytatók a Művészetek Völgye 

fesztivál alatt működtek Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. 

 

Monostorapátiban bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek száma összesen 16, 

üzletben folytatott kereskedelmi, vendéglátó tevékenység és termelő bor értékesítési 

tevékenység 10 egységben működik összesen a postával együtt.  

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. Megszűnt 1 üzletben folytatott 

tevékenység. 

Taliándörögdön kereskedelmi tevékenységet végző 13, amelyből 4 üzletben folytatott 

tevékenység, a Postával együtt. Egy vendéglátó egységnél az üzembentartó személye 

változott és 5 kereskedelmi, vendéglátó tevékenység nyilvántartásba vétele történt, akik 

alkalomszerűen a Művészetek Völgye fesztivál idejére végezték tevékenységüket. 

2016.évtől létrehozták az országos kereskedelmi nyilvántartást, mely a Zalaegerszegi 

Kormányhivatalhoz tartozik. A változásokat elektronikus úton rögzítjük a rendszerben. 

A Művészeti Napokra összesen 105 kereskedelmi-vendéglátó tevékenységet végző 

jelentkezett be, ebből Kapolcson 100 kereskedelmi/vendéglátós vállalkozás jelentkezett be, 

Taliándörögdön 4 egység, Vigántpetenden 1 vállalkozás  / vendéglátósok, élelmiszert 

árusítók/ akik részére engedélyt adtunk ki. 

A szakhatóságokkal egyeztettünk, részükre adatokat szolgáltattunk. 

 

Egyéb szálláshely: 

Monostorapátiban községben 31 üzemeltető rendelkezik engedéllyel. Hegyesden 2 üzemeltető 

foglalkozik szállásadással, 

Sáskán 3 személy foglalkozik egyéb szálláshely kiadással. 

Kapolcson 31 kereskedelmi szálláshely működik, amelyek közül 27 egyéb szálláshely, 3 

kemping (sátorozó hely) és 1 Panzió működik. 2018-ban egy szálláshely szűnt meg és 8 új 

szálláshely létesült, amelyek közül 3 sátorozó hely.  

Vigántpetenden 8 egyéb szálláshely található, amelyből egy létesült 2018-ban.  

Taliándörögdön szálláshely kiadással foglalkozik 22 üzemeltető, akik közül 1 panzió és 1 

matracszállás tevékenységet folytat.  
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A Művészetek Völgye rendezvény idejére, Kapolcson jellemző a sátorozó helyek létesítése  is 

amelyekre kérték az engedélyt. 

 A szállásadók nyilvántartása mindegyik község honlapjára feltöltésre került, egyeztetés 

időszakonként folyamatosan. 

Az 57/2013.(II.27.) Kormányrendelet alapján a telepengedélyezési eljárás visszakerült 

Hivatalunkhoz. 

 

Földművelésügyi igazgatás, állattenyésztés 

 

Vadkárbecslési eljárás lefolytatására Kapolcs község vonatkozásában 1 esetben került sor, a 

kár rendezésre került a felek közös megállapodását követően. 1 esetben pedig az ügyfél a 

benyújtott kérelmét visszavonta. 

 

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 a 2016-os évben, ezt a 

listát azóta is folyamatosan, a 2018-as évvel bezárólag az ebtartók bejelentése alapján 

módosítottuk, karbantartottuk. 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 eboltásra, mind a hat településen. Az oltás 

lebonyolításában, megszervezésében segítettünk az oltásra kijelölt állatorvosoknak.  

Monostorapátiban 147, Kapolcson 81, Vigántpetenden 24, Sáskán 37, Hegyesden 25, 

Taliándörögdön 102 ebet oltottak be.  Továbbra is gondot okoz a kóbor kutyák elhelyezése. A 

bevett gyakorlat szerint a talált eb állatmenhelyre történő szállításig, 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 3 

esetben került sor felszólításra, továbbá 1 esetben szabálysértési eljárás lefolytatását 

kezdeményeztük a VMKH Tapolcai Járási Hivatalnál. 

 

A bejelentkezett méhészek száma Monostorapátiban 3 fő, Hegyesden 3 fő, Sáskán 1 fő, ezen 

kívül 9 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. Az idei évben 

eljárás megindítására 4 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.  
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A hirdetményi úton történő kifüggesztéssel kapcsolatos teendők, 2013. december 15-vel 

kezdődően, a 2014-es évvel folytatólagosan nagymértékben változtak. Az adás-vétellel 

kapcsolatban keletkezett iratokat 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 adás-vételeket és a haszonbérleteket elektronikusan is közzé kell 

tenni a hirdemenyek.magyarorszag.hu kormányzati portálon. A 2015-ös jogszabályi 

változások miatt, a kifüggesztéssel kapcsolatos iratok jóváhagyását/megtagadását követően, a 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei 

Elnökségének (továbbiakban: helyi földbizottságként eljáró szerv) állásfoglalását, további 5 

napra ki kell függeszteni a közös hivatal székhelyén, illetve az adás-vétel érintettjeit - 

eladó(k), vevő(k), elfogadó jognyilatkozatot tevő(k) - tértivevényes levél formájában 

értesíteni kell, erre az ügyintézési határidő mindösszesen 3 nap. Mivel a földekkel kapcsolatos 

kifüggesztéseknek már anyagi vonzata nincs, így a Hivatal kiadásai elég magasak. Adott 

esetben akár 2.000-3.000,- Ft összegű postaköltséget jelent egy-egy adás-vétel lebonyolítása! 

 

Októberrel bezárólag összesen: 83 esetben kértek kifüggesztést. Monostorapáti községben 35 

adás-vétel, 1 haszonbérlet, a hegyesdi ingatlanokra vonatkozólag 3 adás-vétel és 3 

haszonbérlet, Kapolcs esetében 11 adás-vétel, Vigántpetenden 5 adás-vétel, 7 haszonbérlet, 

Taliándörögd községben 17 adás-vétel, és Sáska községben 1 adás-vétel esetében. 

 

Az idei évben elővásárlási jogosultságával 3 fő élt. 1 esetben az elfogadó jognyilatkozatot 

benyújtó személy kifogásolta a helyi földbizottságként eljáró szerv által hozott állásfoglalást. 

A kifogást Monostorapáti község Képviselő-testülete elutasította, az állásfoglalást helyben 

hagyta, mely döntés ellen az érintett kereseti kérelmet nyújtott be a Veszprémi Közigazgatási 

és Munkaügyi Bírósághoz. Az Önkormányzat a perben alperes, a tárgyaláson való 

képviselettel Dr. Simon Sándor ügyvédet bízta meg.  

 

Fentieken túl, a helyi földbizottságként eljáró szerv által megküldött elutasító állásfoglalások 

ellen, – Sáska 083/24. és 083/25. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában – összesen 25 esetben 

érkezett kifogás 2016-ban. A bíróság új eljárás lefolytatására kötelezte Sáska község 

Önkormányzat Képviselő-testületét. Az ismételt eljárásban hozott döntéseket az érintett fél 

kifogásolta, majd a Bíróság - a testület határozatait támogató - döntését is megfellebbezte. A 

Fővárosi Törvényszék döntésének meghozatalát követően a Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróságnál felfüggesztett perekben a felperes a keresetétől elállt és kérte a per megszüntetését 

2018. október 25. napján. 

 

Egyéb közlemények, hirdetmények kifüggesztésére 30 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.  2018. október 

31-i állapot szerint az adóbevételek alakulása az alábbiak szerint alakult: 
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Hegyesd 

adónem 
adózók 

száma 

2018. évi 

előírás 

eFt 

összes 

tartozás 

eFt 

befizetés 

eFt 
teljesítés % 

Kommunális adó 91 846 1.011 829 82% 

HIPA 35 2.646 2.832 2278 80% 

Gépjárműadó 40% 76 1.400 1.591 1.228 77% 

Pótlék 59 10 20 1 1% 

összesen:  4.902 5.454 4.336 80% 

 

 

Kapolcs 

adónem 
adózók 

száma 

2018. évi 

előírás 

eFt 

összes 

tartozás 

eFt 

befizetés 

eFt 
teljesítés % 

Építményadó 12 460 502 502 100% 

Kommunális adó 224 2.939 3.492 2.833 81% 

HIPA 64 8.491 9.155 6.460 71% 

Gépjárműadó 40% 127 1.023 1.102 973 88% 

Pótlék 184 52 148 7 5% 

összesen:  12.965 14.399 10.775 75% 

 

Monostorapáti 

adónem 
adózók 

száma 

2018. évi 

előírás 

eFt 

összes 

tartozás 

eFt 

befizetés 

eFt 
teljesítés % 

Építményadó 120 4.586 4.727 4.183 88% 

Kommunális adó 484 4.321 6.034 5.205 86% 

HIPA 93 39.889 39.995 28.914 72% 

Gépjárműadó 40% 377 6.836 7.935 6.255 79% 

Pótlék 320 98 834 50 1% 

összesen:  55.730 59.525 44.607 75% 

 

Sáska 

adónem 
adózók 

száma 

2018. évi 

előírás 

eFt 

összes 

tartozás 

eFt 

befizetés 

eFt 
teljesítés % 

Kommunális adó 135 1.188 1.613 1.247 77% 

HIPA 42 8.351 8.756 6.761 77% 

Gépjárműadó 40% 115 1.729 2.050 1.457 71% 

Pótlék 86 28 65 9 1% 

összesen:  11.296 12.484 9.474 76% 
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Taliándörögd 

adónem 
adózók 

száma 

2018. évi 

előírás 

eFt 

összes 

tartozás 

eFt 

befizetés 

eFt 
teljesítés % 

Építményadó 5 432  432 432 100 % 

Kommunális adó 311 2.966  3.446 2.826 82 % 

HIPA 60 6.391 6.458 6.021 93% 

Gépjárműadó 40% 245 2.174 2.234 2.145 96 % 

Pótlék 208 59 385 13 3 % 

összesen:  12.022 12.955 11.437 88% 

 

Vigántpetend 

adónem 
adózók 

száma 

2018. évi 

előírás 

eFt 

összes 

tartozás 

eFt 

befizetés 

eFt 
teljesítés % 

Kommunális adó 120 827 990 910 92% 

HIPA 40 3.078 3.192 3.068 96% 

Gépjárműadó 40% 74 418 480 408 85% 

Pótlék 93 9 59 2 3% 

összesen:  4.332 4.721 4.388 93% 

 

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 az önkormányzatok gazdasági 

programját, költségvetési koncepcióját, megalkotta a költségvetési rendelettervezetet. Az 

elfogadott költségvetésről információt szolgáltat 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 3 település 4 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. 
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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.  

 

Lakásgazdálkodás: 

 

A lakásépítés, vásárlás, felújítás során nyújtott lakástámogatás visszafizetésére vonatkozólag 

nyilvántartást vezetünk. 

Eddig folyósított támogatásokat Monostorapátiban 12 fő,   Kapolcson 3 fő, Taliándörögdön 3 

fő törleszti, 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 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. 

 

Ügyiratkezelés: 

 

2018. január 1-ével új ASP Iratkezelő Szakrendszer került bevezetésre. Az iktatás külön 

történik Önkormányzatokra  és a Hivatalra. Összesen 7 iktatóhelyen iktatunk. 

2018. november 14.-éig Hegyesden 196, Kapolcson 410, Monostorapátiban 718, Sáskán 235, 

Taliándörögdön 471, Vigántpetenden 250 és Hivatalra 150 főszám került iktatásra. 

Ez összesen: 2430 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 
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okmányok megküldése szükséges. Ősszel ún. törzsvezetési gyakorlat volt, amikor feltételezett 

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 Vigántpetenden, Sáskán és Taliándörögdön, megnéztük az árkokat, hogy a 

vizet elvezetik-e nagy eső esetén, illetve felmértük a veszélyes fákat. 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.  2018. október 31-ig települések alábbiak szerint 

üléseztek, és hoztak döntéseket: 

 

Monostorapáti: 21 ülés  75  határozat    7    rendelet, együttes ülés: 1  társulási tanács ülés:  5 

Hegyesd:       9  ülés  33  határozat   6   rendelet , együttes ülés: 1  társulási tanács ülés   5 

Kapolcs:            23 ülés 128  határozat   8  rendelet, együttes ülés:  1  társulási tanács ülés   5 

Vigántpetend:    11 ülés  60 határozat    6  rendelet, együttes ülés:  1  társulási tanács ülés    5 

Taliándörögd:   15 ülés   58 határozat    7   rendelet, együttes ülés: 1  Nem tagja az óvodai 

társulásnak. 

Sáska:                7  ülés 39  határozat     6 rendelet , együttes ülés: 3  Zalahalápi 

Óvodafenntartó Társulás tagja 2 társulási tanács ülésen vettek részt, és hoztak döntéseket.  

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8 ülést tartott, 36 határozatot hozott. 

Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 ülést tartott,  10 határozatot hozott.  

 

Összesen: 99   testületi ülésre került sor, 439 határozatot hoztak,  40    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 982.946 Ft Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú 

finanszírozásra 103.468.- Ft. Működési költségre Kapolcs  482.300.- Ft, Monostorapáti 

964.600 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 de nem részesültünk 

támogatásban. 
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Hegyesd község önkormányzata a  kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztésének támogatása című pályázatra az önkormányzat a kultúrház fűtéskorszerűsítésére 

750.000 Ft támogatásban részesült. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum pályázati támogatásával megvalósult az I. és II. világháborús emlékmű felújítása, a 

támogatás mértéke 224.000.- Ft volt. 

Sáska Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be érdekeltségnövelő pályázatra a 

Kultúrház eszközbeszerzésére, melyben 118.000 Ft támogatásban részesült. Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása című pályázaton 750.000 Ft 

támogatásban részesült az önkormányzat, melyből az Ifjúsági utca karbantartását végeztük el.  

Pályáztunk a „Lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás” támogatására, ami elutasításra került. 

 

Taliándörögd Községben a TOP-4.1.1-15VE1-2016-00022 számú pályázatban az orvosi 

rendelő műszaki átadása megtörtént, a pályázat elszámolása folyamatos.  

 

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. Gépek beszerzése folyamatban van.  

 

Vigántpetend Község Önkormányzata a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztésének támogatása című pályázatra az önkormányzat árok felújítására 750.000 Ft 

támogatásban részesült. Az önkormányzat az idei évben is nyújtott be vis maior támogatási 

igényt a Kossuth utca árkainak felújítására. A támogatási igény 19.012.535 Ft, melyből 

1.901.253 Ft önerő.  

 

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 

folyamatban van. 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása című pályázatra 

Kapolcs Község Önkormányzata utak felújítására 1.000.000 Ft támogatásban részesült. Az I. 

világháborús emlékmű felújítására Kapolcs 998.400- Ft támogatásban részesült. Vis maior 

pályázat benyújtására került sor a Birkadomb és Tobán út helyreállítására, az önkormányzat 

2.745.869 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagként nyújtottunk be pályázatot a 

kapolcsi Kuthy kúria és környezete turisztikai célú megújítására. A Nagyvázsonnyal kötött 

konzorciumban a  „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázaton 

11.450.000 Ft támogatási előlegben részesültünk. 

Folyamatban lévő és megnyert 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 a települések Nagyvázsony konzorciumvezetésével, amely érinti Vigántpetend, 

Kapolcs, Monostorapáti településeket. Folyamatban lévő pályázat a Nagyvázsony, Pulával, 

Vigántpetenddel, Kapolccsal, Taliándörögddel, Monostorapátival benyújtott pályázata a 

napelem park létesítésére vonatkozóan. Ezeket a TOP pályázatokat külsős pályázatírók 

készítették, de Hivatalunk igény szerint szolgáltatott adatot, szerzett be különböző 

engedélyeket, készített kimutatásokat, szöveges elemzéseket.  
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Munkánkkal jelentős mértékben hozzájárultunk a pályázatok sikeres beadásához, 

lebonyolításához.  
 

A szociális tűzifa pályázatot Taliándörögd, Sáska, Hegyesd, Kapolcs és Vigántpetend 

önkormányzat megnyerte, Monostorapáti önkormányzata az idei évben nem pályázott, saját 

forrásból oldja meg a rászorulók tűzifával történő ellátását.  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Kérem, beszámolómat szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. 

 

 

Monostorapáti, 2018. november 10. 

 

                                                                                                         

    T a k á c s Lászlóné  

           jegyző 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról” című előterjesztést elfogadja. 

 

 

 

 

 


