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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.
Ezen jogszabályhely értelmében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:
A polgármesteri hivatal 2013. március 1-től működik Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatalként, mert Gyulakeszi és Raposka Községek Önkormányzatai döntöttek arról, hogy
Tapolca városához csatlakoznak. Ennélfogva a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ezen
települések igazgatási és működtetési feladatait is ellátja. Mindkét településen heti egy-egy
alkalommal kihelyezett ügyfélfogadást tart a Hivatal, Gyulakeszin 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 Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben is változatlan szervezeti felállásban látta el
a feladatait. Szervezeti egységei a következők: Önkormányzati és Igazgatási Iroda az
Általános Igazgatási Csoporttal, a Pénzügyi Iroda az Adócsoporttal, a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Iroda a Városüzemeltetési Csoporttal és az Építéshatósági Iroda.
A teljesség igénye nélkül a Hivatal a következő feladatokat végzi: a képviselő – testületek,
valamint a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, 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.

Tapolca Város Önkormányzata működteti az általános iskolákat, az ott dolgozó technikai
munkatársak foglalkoztatásával. A személyzeti jellegű feladatok megnőttek.
Külön meg kell említeni az Építéshatósági Iroda feladatait, mert az I. fokú építéshatósági
feladatokat (építési engedély, fennmaradási engedély kiadása, használatba vételi
engedélyezési eljárás) az Iroda járási illetékességgel látja el, 33 település vonatkozásában.
A Hivatal 2015. évben két időközi választást készített elő és bonyolított le. A 2015. április 12.
napjára kiírt időközi országgyűlési képviselő-választásban Veszprém Megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerülethez tartozó 60 település 116 szavazóköre
vonatkozásában végezte el a választási feladatokat a Hivatal majd minden dolgozója.
Az időközi országgyűlési választásra 25 fő igényelt ajánlóívet, melyből 22 fő kérte jelöltként
történő nyilvántartásba vételét, 3 fő az ajánlóívek leadásával egyidejűleg a jelöléstől
visszalépett. A 22 jelöltből 13 jelölt független volt. A választási iroda összesen 4.675 darab
ajánlóívet állított elő és nyomtatott ki. Az időközi országgyűlési képviselő-választás során a
választási bizottsághoz összesen 18 kifogás érkezett, a bizottság 15 alkalommal ülésezett és
50 határozatot hozott.
2015. augusztus 30-án időközi helyi önkormányzati képviselő-választás volt Tapolca 03. és
05. számú választókerületeiben, amely összesen 4 szavazókört érintett. Mindkét
szavazólapon 4-4 jelölt indult a képviselői helyekért.
Mindkét választás során a feladatokat hiba nélkül, zökkenőmentesen hajtottuk végre.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 31-i hatállyal megszűnt. Ennek előzménye,
hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 4-i ülésén
kimondta feloszlását, az ezt követően 2015. május 31. napjára kiírt időközi nemzetiségi
választás jelölt hiányában nem került megtartásra. Mivel új testület nem alakult, a
nemzetiségi önkormányzat megszűnése miatt az elnök a munkakörét a megyei
kormányhivatalnak átadta, és elszámolt az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami
támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról.
A német, valamint megszűnéséig a roma nemzetiségi önkormányzat ügyeinek intézése is a
Hivatal munkaszervezete keretein belül történt, illetve 2015-ben a német nemzetiségi
önkormányzat 5, a roma nemzetiségi önkormányzat 3 testületi ülést tartott, melyekre az
előterjesztéseket a Hivatal készítette.
A Hivatal által ellátott feladatokhoz kapcsolódó adatok a 2015. évben:
Testületi ülésekhez kapcsolódó adatok:
TAPOLCA

GYULAKESZI

RAPOSKA

Rendes ülések száma

8

7

7

Rendkívüli ülések száma

9

6

2

Elfogadott rendeletek

28

18

10

Adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódó adatok:
TAPOLCA

GYULAKESZI

RAPOSKA

Ügyiratszám (főszám, db)

6.108

306

123

Köztartozások behajtása (eFt)

8.099

87

78

752.478

8.558

6.306

533.577/9.390

38.894/542

17.727/311

353

49

10

Beszedett adó (eFt)
Egyenleg közlő küldés postai
díja (Ft/db)
Kiadott adó- és érték
bizonyítvány (db)

Szociális és hatósági ügyintézés adatai:
TAPOLCA

GYULAKESZI

RAPOSKA

Szociális ügyiratok száma

1568

189

79

Hatósági ügyiratok száma

1215

12

5

Összesen

2783

201

84

Kifizetett szociális támogatások:
TAPOLCA
Önkormányzati
segély/rendkívüli települési
támogatás
Elhunyt eltemettetésének
költségeihez kapcsolódó
települési támogatás
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás
03. 31-ig
Rendszeres szociális segély
03. 31-ig
Lakásfenntartási támogatás
03. 31-ig
Lakhatás költségeihez nyújtott
települési támogatás

ezer Ft-ban, kerekítve
GYULAKESZI
RAPOSKA

4.219

40

-

575

20

-

3.400

301

68

2.490

296

-

5.739

270

109

2.762

-

-

Tanulmányi támogatás

450

-

-

Bursa Hungarica támogatás

2.360

130

-

Szociális célú tűzifa támogatás

-

495

-

A Hivatal Általános Igazgatási Csoportja mindhárom településre vonatkozóan ellátja az
anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Az anyakönyvi igazgatás
keretében legmagasabb ügyszámot az anyakönyvi kivonatok kiadása jelenti, ezt követi a
halálesetek anyakönyvezése. Az anyakönyvi munka legszebb része azonban a
házasságkötések lebonyolítása.
Városunkban 2010. óta engedélyezett a házasságkötések külső helyszínen, azaz a Hivatal
épületén, illetve a házasságkötő teremként kijelölt helyiségen kívül történő lebonyolítása. Az
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet szabályai szerint a jegyző
engedélyezi a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túl történő
házasságkötéseket.
Az önkormányzati rendelet előírásai szerint az anyakönyvi események társadalmi
megünneplésének kijelölt helyszíne egyrészt az anyakönyvvezető hivatali helyisége, másrészt
pedig a Tapolcai Mozi és Teleház vetítőterme, főszabály szerint tehát ezen a két helyszínen
fogadhatnak egymásnak örök hűséget a jegyespárok. A rendelet azonban lehetőséget ad
arra is, hogy a házasságkötésre akár a jegyespár házának kertjében is sor kerülhessen. A
külső helyszínen tartandó házasságkötésre akkor kap engedélyt a jegyespár, ha az
anyakönyvvezető személyesen meggyőződött arról, hogy a jegyespár által választott helyszín
alkalmas arra, hogy a házasságkötést ünnepélyes és méltó módon lebonyolítsák.
2015-ben november 30-ig Tapolcán 89 házasságkötésre került sor. Ebből 33 házasságkötést
tartottak az anyakönyvvezető hivatali helyiségében, míg 56 esetben külső helyszínen történt
az esemény. Városunkban ügyfeleink az alábbi helyszíneken tartottak esküvőket: Hotel
Pelion, Artemisz Panzió, Hotel Gabriella, Tópart Étterem. Nyáron több alkalommal került sor
házasságkötésre a Malom-tavon levő víziszínpadon is, melyet a parton sétáló helyiek és
turisták is nagy érdeklődéssel kísértek figyelemmel. Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján
elmondható, hogy számos vidéki jegyespár kifejezetten azért szándékozik Tapolcán
házasságot kötni, mert tudnak arról a lehetőségről, hogy a Hivatal lehetővé tette a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötést is, és ennek híre ment a környéken.
Szintén az anyakönyvvezető feladatai közé tartozik az állampolgársági eskü során történő
közreműködés. Idén egy állampolgársági eskü letételére került sor városunkban.
Az Építéshatósági Iroda 2015. december 4-ig 462 db határozatot, és 237 db érdemi végzést
adott ki.
A hatóság által kiszabott eljárási, valamint végrehajtási bírságból 2015. október 31-ig
733.500. – Ft folyt be.
Az önkormányzati fejlesztések megvalósításához elengedhetetlen a pályázati források
bevonása. A Hivatal részéről a pályázati forráskeresés, a már nyertes pályázatok
menedzselése, valamint a fenntartásban lévők gondozása folyamatos volt.
2015. évben
- sikeresen megvalósult és lezárásra került a „Tapolca közösségi területek –
Városközponti Pihenőpark II. ütem és a Malom-tó zöldterületeinek – fejlesztése”
című projekt, melyben a zöldterületek esztétikai értékének növelésén keresztül a
város vonzerejének növelése volt a cél;
- a „Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítés” című projekt egy
beruházást előkészítő pályázat volt, melynek során elkészült a tervezett

korszerűsítéshez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési terv és a
megvalósíthatósági tanulmány, melyek a beruházás megvalósítására irányuló majdani
pályázati kiírásra kerülnek benyújtásra;
- a „Tapolca Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai
korszerűsítése” című pályázatos beruházás magába foglalta a releváns épületek
nyílászáróinak cseréjét, utólagos hőszigetelést, fűtéskorszerűsítést;
- a „Napelem rendszer kiépítése a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola épületén”
projekt megvalósulása során napelemes rendszer került telepítésre ezen Iskola
épületére, ahol a kiépített hálózatra csatlakozó rendszerrel a villamos energia
felhasználás részben megújuló energia alapú kiváltása történt meg;
- a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban” elnevezésű projekt célja volt, hogy olyan együttműködés
alakuljon ki a Tapolcai járáshoz tartozó települési önkormányzatok, a nemzetiségi
önkormányzatok valamint a civil, társadalmi és gazdasági szereplők között, mely a
helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt társadalmi felzárkóztatás minél
hatékonyabb megvalósulását szolgálja a járási székhely-önkormányzat koordinációs
tevékenységének köszönhetően;
- a 2015. augusztus 17-én lezúduló özönvízszerű esőzés következtésben keletkezett
károk helyreállítási költségeinek támogatására a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó mindhárom település vis maior pályázatot nyújtott be a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm.
rendelet alapján;
- pályázat útján nyerte el 2015. évben is Tapolca város a megtisztelő „Kerékpáros-barát
Település” címet;
- a „Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” az MB
Balaton Kft., mint közszolgáltatást végző partner működési támogatására kaptunk
pályázati forrást;
- a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2015.” keretén belül mobil hangosító
berendezést és tartozékait szerezhettünk be a Csobánc Művelődési Házba szintén
pályázati projektből;
- a „Tapolcai hajléktalan személyek átmeneti szállásának tárgyi eszköz beszerzésére”
elnyert támogatásból használati eszközök beszerzése történhet meg a szállóra,
továbbá a közelmúltban került sor pályázat benyújtására a közbiztonság növelése
érdekében, illetve a Mozi további korszerűsítésére vonatkozóan is.
A jogszabályi kereteknek megfelelően elkészült a 39/2015. (IV.24.) határozattal elfogadott
„Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019” című, valamint a szintén
nagy horderejű és összetett Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
dokumentuma is.
A pályázati források elnyerése érdekében nagyon fontos, hogy minél több, az operatív
programokhoz és saját dokumentumainkban meghatározott céljainkhoz igazodó tervekkel,
költségvetésekkel, engedélyekkel rendelkezzünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a
megnyíló pályázati ablakokra beadható pályázatokkal az elsők között szerepelhessünk.
2015. évben is folyamatosan ezen dolgoztak az önkormányzati fejlesztési ügyekkel foglalkozó
munkatársak, különös tekintettel a közelmúltban megjelent „Gyógyhelyek komplex
turisztikai fejlesztése” című pályázati felhívás tekintetében, ahol az elnyerhető támogatás
célja, hogy a természeti örökség részét képező gyógy-tényezők helyszínei nemzetközi szinten
is elfogadott gyógy-desztinációkká váljanak. A 2014-2020-as uniós programozási időszak
talán legjelentősebb helyi fejlesztése éppen ezért feszített, összehangolt munkát igényel,
hogy 2016. I. negyedévében a vonatkozó pályázat benyújtásra kerülhessen.

A Hivatal 2014. évben a minőségbiztosítási szerződését a jogszabályi változások és kötelező
előírások miatt az elektronikus információbiztonság megvalósítása iránti szerződésre
cserélte. Az információbiztonsági feladatok ellátása folyamatosan, a törvényben előírtak
szerint történik. 2015-ben elkészült az Információbiztonsági Szabályzat, a kockázatelemzés, a
biztonsági házirend, az üzletmenet-folytonossági intézkedési terv.
Tapolca város honlapja frissítés előtt áll, várhatóan 2016. év elején megújult külsővel,
átláthatóbb, kezelhetőbb szerkezettel indul. A két település weboldalát folyamatosan
aktualizáljuk, folyamatos a feltöltés és a frissítés.
A Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata által létrehozott
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás tanácsüléseihez kapcsolódó
munkaszervezeti és jegyzőkönyvezési feladatokat is a Hivatal látja el. A Társulási Tanácsnak
2015-ben 6 ülése volt.
A testületi, valamint a társulási tanácsi ülésekről készült jegyzőkönyveket a Hivatal készíti el
és küldi meg elektronikus úton a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé, valamint
papíralapon a könyvtárak részére.
Szintén a Hivatal végzi a Települési Értéktár Bizottság munkájához kapcsolódó előkészítő
feladatokat, készíti elő az üléseit, látja el adminisztratív feladatait. Idén egy települési
értéktári bizottsági ülés volt. A megtartott 3 rendezvény lebonyolításában is részt vettünk.
Jövő évi feladataink közé tartozik a járási szinten kialakítandó család- és gyermekjóléti
központ elindítása, mely a járás területén található valamennyi település vonatkozásában az
általános feladatain túl, a jogszabályban meghatározott speciális szolgáltatásokat is nyújtja,
pl. pszichológiai segítségnyújtás, jogi tanácsadás, utcai szociális munka.
Ellátja továbbá a hatósági feladatokat, amelyek a gyámhivatal tevékenységéhez
kapcsolódnak.
A 2016. január 1-től létrehozandó központ tehát egyelőre nem önálló intézményként fog
működni, hanem az Alapellátási Intézeten belül egy külön szervezeti egységként.
A városfejlesztési, vagyongazdálkodási területeket érintően a jövő évben - a feladatok
hatékonyabb ellátása miatt - napirendre kerül a hivatal egy részének átszervezése. Az
épületek működése tekintetében a napi takarítás szolgáltatási formáját is tervezem
megváltoztatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Tapolca, 2015. december 8.
Ughy Jenőné
jegyző

