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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 2016. 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 2016-ban az előző évekhez képest megváltozott
szervezeti felállásban látta el a feladatait. 2016. májusában kialakításra került a Pályázati
Csoport a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán belül a pályázatok felkutatásával,
előkészítésével, kezelésével kapcsolatos feladatokra.
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 Városüzemeltetési Csoporttal és Pályázati Csoporttal, valamint 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 2016-ban még működteti az általános iskolákat, így az ott
dolgozó technikai munkatársak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok is idetartoztak. A
működtetési feladatok, ingatlanok, a technikai dolgozók személyzeti anyagának a KLIK
részére történő átadásával a feladatok megnőttek, a kötendő megállapodások kapcsán több
egyeztetés, adatszolgáltatás áll a Hivatal mögött.
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.
Sajnos az irodán létszámhiánnyal küzdünk annak ellenére, hogy az álláshely betöltésére
többször is írtunk ki pályázatot.
A Hivatal 2016. évben az október 2. napjára kitűzött országos népszavazást készítette elő és
bonyolította le. Az országos népszavazáson az országgyűlési képviselő-választás szavazókörei
működnek, tehát a Veszprém Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez
tartozó 60 település 116 szavazóköre vonatkozásában végezte el a választási feladatokat.
A választópolgárok által benyújtott nagyszámú átjelentkezési és mozgóurna iránti kérelmek
feldolgozása folyamatosan, határidőben és rendben zajlott, probléma nem volt.
A Veszprém megye 03. számú OEVK választási bizottsága a népszavazás napjáig nem
ülésezett, hiszen kifogás, beadvány sem a választás napján, sem azt megelőzően nem
érkezett.
A szavazatszámláló bizottságok működése során azt tapasztaltuk, hogy egyre nehezebb a
megfelelő létszámú bizottságok felállítása, póttagok megválasztása.
A szavazás napján az OEVK területén minden rendben volt, rendkívüli esemény nem történt,
a választás során a feladatokat hiba nélkül, zökkenőmentesen hajtottuk végre.
A német nemzetiségi önkormányzat ügyeinek intézése is a Hivatal munkaszervezete keretein
belül történik, 2016-ban a német nemzetiségi önkormányzat 4 testületi ülést tartott,
melyekre az előterjesztéseket a Hivatal készítette.
Egy kis statisztika a 2016. évre:
Testületi ülésekhez kapcsolódó adatok:
TAPOLCA

GYULAKESZI

RAPOSKA

Rendes ülések száma

9

10

8

Rendkívüli ülések száma

7

4

5

Elfogadott rendeletek

22

17

18

Adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódó adatok:
TAPOLCA

GYULAKESZI

RAPOSKA

Ügyiratszám (főszám, db)

5.662

328

150

Köztartozások behajtása (eFt)

4.011

130

73

800.833

12.879

5.871

392

49

21

Beszedett adó (eFt)
Kiadott adó- és érték
bizonyítvány (db)

Szociális és hatósági ügyintézés adatai:
TAPOLCA

GYULAKESZI

RAPOSKA

Szociális ügyiratok száma

1145

101

33

Hatósági ügyiratok száma

1381

75

74

Összesen

2526

176

107

Kifizetett szociális támogatások:
TAPOLCA
Rendkívüli települési támogatás

ezer Ft-ban, kerekítve
GYULAKESZI
RAPOSKA

4.037

20

60

550

20

60

-

20

150

-

480

-

-

-

240

4.669

-

-

Tanulmányi támogatás

890

-

-

Bursa Hungarica támogatás

2.000

105

-

Szociális célú tűzifa támogatás

-

603

-

Elhunyt eltemettetésének
költségeihez kapcsolódó
települési támogatás
Gyermek születéséhez
kapcsolódó települési
támogatás
Gyermek taníttatásához
kapcsolódó települési
támogatás
Települési iskoláztatási
támogatás
Lakhatás költségeihez nyújtott
települési támogatás

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 kiválasztott helyszín alkalmas a
házasságkötés ünnepélyes és méltó lebonyolítására.
2016-ban Tapolcán 92 anyakönyvi eseményre került sor. Ebből 3 névadó volt, 92 pedig
házasságkötés.
Tapolcán 37 házasságkötést tartottak az anyakönyvvezető hivatali helyiségében, 37-et pedig
a Városi Mozi vetítőtermében. 18 esetben külső helyszínen történt a házasságkötés. A külső
helyszínes esküvők közül 3 helyszíne magánház kertje volt, 2 esküvő a Hunguest Hotel
Pelionban, 4 a Tópart Bisztró és Szent Antal Bormúzeum Teraszán, 2 a Tó Presszó
konferenciatermében, 7 esküvő pedig az Artemisz Vadászház és Panzióban volt. 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.
Gyulakesziben három házasságkötés volt 2016-ban, mindhárom külső helyszínen, a „kastély”
parkjában lett megtartva.
Raposkán idén nem volt házasságkötés.
Szintén az anyakönyvvezető feladatai közé tartozik az állampolgársági eskü során történő
közreműködés. Idén egy állampolgársági eskü letételére került sor városunkban.
Az Építéshatósági Iroda 2016. december 1-ig 725 db határozatot, és 1131 db végzést adott
ki.
A hatóság által kiszabott eljárási, valamint végrehajtási bírságból 2016. november 30-ig
1.194.500. – 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.

2016. évben az alábbi pályázatok előkészítésével, benyújtásával foglalkozott a Hivatal:
- A tapolcai volt honvédségi lesencetomaji és tapolcai területeken található ingatlanok
infrastrukturális fejlesztése
- 6000 év Tapolcán-interaktív látogatóközpont létrehozása az Iskola utca 5. sz. alatti
ingatlanon, Tapolca és környéke történelmének bemutatása interaktív látványelemekkel,
kipróbálható eszközmásolatok és audiovizuális eszközök segítségével
- Tapolca Déli Laktanya barnamezős területeinek rehabilitációja. Célja a volt honvédségi
terület déli laktanyai részén található barnamezős területek egy részének megújítása és
hasznosítása révén a település általános környezeti állapotának javítása, a helyi gazdaság
fejlődésének ösztönzése, ezáltal a foglalkoztatás bővítése.
- Tapolca keleti városrész zöldterület rekonstrukciója – zöld városrész kialakítása
- Biztonságos csapadékvíz elvezetés Tapolcán. A támogatási célokra alapozott fejlesztéssel
Tapolca veszélyeztetettségét kívánjuk csökkenteni extrém időjárási körülmények esetén a
déli városrész csapadékcsatorna hálózata, vízelvezető rendszere fejlesztésével.
- Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása, melynek célja a Tapolca – Szigliget
kerékpáros útvonal létrehozása, így a biztonságos feltételek megteremtésével a
kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód
elterjedésének az elősegítése. A tervezett nyomvonal az állami közúttal párhuzamosan,
annak nyugati oldalán haladhatna.
- Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán, mely által a Hősök tere forgalmi rendjének
átalakítására, az autóbusz állomás fejlesztésére igyekszünk forrást keresni. A pályázat
részét képező kerékpáros-barát fejlesztési rész keretében pedig a belvárost és a nyugati
iparterületet, valamint a Városi strandot összekötő biztonságos kerékpárnyomvonal
jelölhető, alakítható ki.
- A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékony felújítása, az épület
hő-technikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével,
külső nyílászárók cseréjével, napelemek telepítésével.
- Gyermekorvosi és Védőnői Szolgáltatói Központ kialakítása Tapolca városában a Deák
Jenő Kórház által korábban használt, megüresedett volt szülészeti-nőgyógyászati épület
felújításával.
- Tapolcai Szociális Alapellátási Központ fejlesztése
- A tapolcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése és társadalmi felzárkóztatása, melynek
célja az Integrált Településfejlesztési Stratégia dokumentumban rögzített tapolcai
szegregátumban és a projekt akcióterületén élők életkörülményeinek javítása, a
hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, az önkormányzati
bérlakások felújítása, valamint elérhető foglalkoztatást, társadalmi integrációt, oktatást,
iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást,
egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.
- „Felszínre hozzuk az élményeket” – Gyógyhelyfejlesztés Tapolca városában
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum- Műtárgyraktár infrastruktúrájának fejlesztése. A
pályázatot – csökkentett összeggel – támogatásra érdemesnek ítélték, melyből a
csapadékvíz elleni részleges szigetelés valósulhat meg.
- Tapolca Városi Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés
feltételeinek biztosítása érdekében. A források átmeneti kimerülése miatt jelenleg
tartaléklistán szerepel.
- Tapolca Nagyköz utcai szervizút felújítása. A források átmeneti kimerülése miatt jelenleg
tartaléklistán szerepel.
- Tárgyaló székek (50 db) beszerzése a Tamási Áron Művelődési Központba
- 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Napi helyi rendezvényei Tapolcán

- Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel. Tapolca Város
Önkormányzata 5 db sportpark kialakítására nyújtott be pályázatot, mely kérelmet
döntésre terjesztettek elő.
- A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése
Az elvégzett előkészítő munka, a sokrétű, összetett, gyakran módosuló pályázati felhívások, a
sokszor teljesíthetetlennek tűnő benyújtási, hiánypótlási határidők nem minden alkalommal
igazodtak a hivatali működési, szabadságolási rendhez.
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.
2016. évben is folyamatosan ezen dolgoztak az önkormányzati fejlesztési ügyekkel foglalkozó
munkatársak.
A Hivatalban az információbiztonsági feladatok ellátása folyamatosan, a törvényben előírtak
szerint történik. 2016-ban két közérdekű adatszolgáltatást kellett teljesíteni, ami elég nagy
munkát és sok időt igényelt. Rendszeres a konzultáció az információbiztonsággal összefüggő
feladatokban segítő céggel, és igyekszünk felkészülten várni az új önkormányzati ASP
rendszer kialakítását. A Magyar Államkincstárba bekötött központi önkormányzati
informatikai rendszer lényege, hogy a felhasználók az interneten keresztül érik el a távoli
szervereken futó alkalmazásokat. Az önkormányzatok ilyen módon adóügyeket intézhetnek,
iratkezelést, könyvelést végezhetnek vagy éppen ingatlannyilvántartásukat vezethetik.
Az informatikai rendszerhez az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendelet alapján három ütemben csatlakoznak majd az önkormányzatok. Először,
2017. január 1-jéig az ötezer fő alatti, megfelelő internetes kapcsolattal rendelkező
települések önkormányzatai csatlakoznak az adózással kapcsolatos szakrendszerhez, majd
jövő év októberéig valamennyi önkormányzat kapcsolódik ehhez a hozzáféréshez. A
harmadik ütemben, 2018. január 1-jéig az önkormányzatoknak valamennyi szakrendszerhez
csatlakozniuk kell.
2016-ban a jelentősebb fejlesztések közé tartozik a wifi elérhetőség kiépítése a hivatal
épületében, a biztonsági adatmentés lehetőségének megteremtése, nyomtatók cseréje (30
db), hálózati eszközök fejlesztése, projektor beszerzése.
Tapolca város honlapja hosszas előkészületek után 2016. évben megújult. Új külsővel,
átláthatóbb, kezelhetőbb szerkezettel került kialakításra a felület, az adatok feltöltése
megtörtént, így most már megfelel a jogszabályoknak. A két település weboldalát
folyamatosan aktualizáljuk.
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
2016-ban 5 ülése volt.
2016-ban Gyulakeszi település döntött arról, hogy szeretne a Társuláshoz csatlakozni. A
2017. január 1. napjával történő csatlakozást több testületi és társulási tanácsi döntést
igénylő előkészítő munka előzte meg.

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.
2016-ban a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül járási szinten
kialakításra került a család- és gyermekjóléti központ, 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 Hivatal „A” épületében a 2. emeleten az összes irodában a régi, elavult padlózat cseréje
megtörtént, valamint az irodák, a folyosók, és a lépcsőház kifestése is befejeződik. A munka
és az ügyfelek fogadása tekintetében is komfortosabbá vált az épület. Jövőre talán a „B”
épület festése és a szőnyegek cseréje is sorra kerülhet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Tapolca, 2016. december 6.
Ughy Jenőné
jegyző

