
Lakossági tájékoztató a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
működéséről 

Tisztelt Polgárok! 

Aldebrő, Kápolna és Tófalu községek Önkormányzati- képviselőtestületei a Tófaluban 2012. 

december 12.-én tartott együttes képviselőtestületi ülésükön döntöttek arról, hogy 2013. január 1-

től közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, mivel önállóan egyik település lakosság száma 

sem éri el a törvényi minimumként meghatározott 2000 főt. 

A közös hivatal székhelye Kápolna, Aldebrőn és Tófalun kirendeltség biztosítja a polgárok 

számára a hivatali ügyek intézésének lehetőségét. Fontos szempont volt a közös hivatal 

létrehozásánál, hogy sem a Kápolnai Polgármesteri Hivatalban, sem az Aldebrő- Tófalui 

Körjegyzőség hivatalában elbocsátásra ne kerüljön sor. 

A közös hivatal vezetésével Gulyás Imre jegyzőt bízták meg. kinek a munkáját Dr. Andráskó 

Dénes megbízott aljegyzőként segíti. 

( Andráskó Úr 2013. február 16-tól az Egri Járási Hivatal Hatósági Osztályvezetőjeként folytatja 

szakmai pályafutását, az aljegyzői állás betöltetlen marad.) 

A közös hivatal ügyfélfogadási rendje mind a három településen egységesen az alábbiak szerint 

alakul 2013. február 4-től kezdődően. 
 

H é t fő : 0 8 . 00 - 16 .0 0  ó r a  

K e d d :  N i nc s  ü gyfé l fo ga dá s  

Szerda: 08.00-17.00 óra ( Aldebrőn és Tófalun az 1 órás hosszabbítás most kerül bevezetésre.) 

Péntek: 08.00-12.00 óra 
 

Tisztelettel kérem az ügyfeleket, hogy az ügyfélfogadási időt tartsák tiszteletben, mivel az 

ügyfélfogadási szünetben van lehetőségünk az ügyek feldolgozására, a határozatok 

meghozatalára, adminisztrációs teendők elvégzésére, illetve a jogszabály változások 

megismerésére. 

A jegyző ügyfélfogadási rendje: 

Aldebrőn: Szerdán 13.00 - 17.00 óra (4 ó r a )  

Kápolna: Hétfőn 08.00-16.00 ( 8 óra )  

Tófaluban: Szerdán 08.00 - 12.00 (4 óra )  

( A jegyző fentieken túlmenően kedden és pénteken Aldebrőn, míg csütörtökön Kápolnán végzi 

teendőt, mely a feladatoktól függően változhat) 

A Tófalui Kirendeltség ügyfélfogadása: 

Hétfőn 08.00 —16.00 Nagy Józsefné, adóügyek, anyakönyvezés, 
üzletek működése, közfoglalkoztatás 
Szerdán 08.00 —12.00 Gulyás Imre, birtokvédelem, általános igazgatás, 
önkormányzati működés, hatósági bizonyítványok 

13.00 -17.00 Szabóné Tolnai Magdolna, szociális ügyek, 
népesség nyilvántartás, hagyatéki ügyek 
Pénteken 08.00 — 12.00 Szabóné Tolnai Magdolna, szociális ügyek, 

népesség nyilvántartás, hagyatéki ügyek 



 

A Járási Hivatalok 2013. január 1-i létrejöttével a helyi hivatalok által intézendő ügyek egy 

részében e hivatal jár el. (Itt meg kell jegyezni, hogy számos olyan hatáskör került át a helyi 

jegyzőktől a járásokhoz amelyek nem, vagy csak nagyon ritkán fordultak elő a helyi 

gyakorlatban.) 

A következőkben azon gyakran előforduló ügytípusokat ismertetem, amelyek intézése 2012- 

ben hivatalainknál, míg ez évben a járási hivataloknál történik: 

- időskorúak járadéka 

- alanyi és normatív alapon járó ápolási díj 

- alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátási igazolvány 

- gyámügyi eljárások (védelembe vétel, elhelyezés, iskoláztatási támogatás 

- egészségbiztosítási szolgáltatásra való jogosultság 

Továbbra is a helyi hivatalban intézendők az alábbi ügyek: 

- foglalkozás helyettesítő támogatások 

- rendszeres szociális segély 

- lakásfenntartási támogatás 

- méltányossági közgyógyellátás (Aldebrő, Kápolna, Tófalu) - helyi rendelettől 

függő 

- méltányossági ápolási díj (csak Aldebrőt érinti) - helyi rendelettől függő 

- átmeneti segély 

- temetési segély 

- óvodáztatási támogatás 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása 

- üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos ügyek 

- anyakönyvezés 

- címnyilvántartás, lakcím bejelentés 

- helyi és országos választások, népszavazások lebonyolítása 

- bírtok védelmi ügyek 

- helyi adók behajtása 

- közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés 

- hagyatéki eljárások intézése 

- termőföld hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés 

Kápolnán a Művelődési Házban a Járási Hivatal Kirendeltséget működtet, ahol is a 

hatáskörükbe tartozó ügyekben lehet eljárni. 

Aldebrőn és Tófalun is biztosítjuk, hogy azokba az ügyekben, melyek a Járás Hivatal 

hatáskörébe tartoznak az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat rendelkezésre bocsájtjuk 

és azokat kitöltés után a Járási Hivatalhoz továbbítjuk. Pusztán emiatt senkinek sem kell 

Kápolnára vagy Füzesabonyba utaznia! 

Az építési ügyeket és az okmányirodái ügyeket továbbra Füzesabonyban a Városházán lehet 

intézni. 
Aldebrő, Kápolna, Tófalu, 2013. január 31. 
 
 

                                            Tiszte 
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