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Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 
tevékenységéről 

dr. Iker Viktória jegyző 

Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
Iroda- és Csoportvezetők 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 
bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a hivatal tevékenységéről a képviselő
testületnek. A hivatkozott jogszabályhelyen foglaltak teljesítése céljából a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást nyújtom. 

Tapolca Város Önkormányzata 2013. február 28. napjáig önálló hivatalt működtetett 
Polgármesteri Hivatal elnevezéssel. A közigazgatási rendszer átszervezése Tapolca Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát sem kerülte el. Tapolca város, Gyulakeszi és Raposka 
községek együttműködésének eredményeként a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
március l-jén kezdte meg működését. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tehát a város 
mellett a két község igazgatási és működtetési feladatait is ellátja. 
Mindkét községben heti egy-egy alkalommal kihelyezett ügyfélfogadást tart - kivétel a 
vírushelyzet - a Hivatal. Gyulakesziben minden kedden 8 és 12 óra között, Raposkán minden 
csütörtökön 9 és 11.30 óra között. A Hivatalban az összes szervezeti egységnél egységes az 
ügyfélfogadási rend, kedden nincs ügyfélfogadás, a szerdai napon pedig 17.00 óráig várjuk az 
ügyfeleket. 
A 2021. évünket is érintette a koronavírus járvány. A Hivatalban a személyes ügyfélfogadás az 
év jelentős részében szünetelt. Személyesen az ügyfél csak meghatározott esetekben, előre 
egyeztetett időpontban jöhet. 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felállásában az eltelt évhez képest 
változás nem történt. A Hivatal szervezeti egységei a következők: Önkormányzati és Igazgatási 
Iroda az Általános Igazgatási Csoporttal, a Pénzügyi Iroda az Adócsoporttal, a Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Iroda. 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal - a teljesség igénye nélkül - a következő feladatokat 
végzi: a képviselő-testületek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésének 
biztosításával kapcsolatos döntés-előkészítési, döntés-végrehajtási és adminisztrációs 
feladatok, anyakönyvi ügyintézés, birtokvédelmi, hagyatéki eljárás, üzletek működési 
engedélye, telepengedély, adóigazgatás és végrehajtás, közterület foglalási engedélyek, lakás
és helyiségbérletek, a város üzemeltetése, intézményi kapcsolattartás, települési támogatás, 
étkezési térítési díj hozzájárulás, felsőoktatási tanulmányi támogatás, Bursa Hungarica, 
hirdetmények közzététele, pályázatok figyelése, elkészítése, elszámolása, közbeszerzésekkel 
kapcsolatos feladatok. 


























