
TÁJÉKOZTATÓ  
A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD 

ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL 
 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatal munkatársa települési ügysegédként segítséget nyújt 
Önöknek - lakóhelyükön történő ügyfélfogadás útján - a járási hivatal hatáskörébe 
tartozó ügyek intézésében.   
 
Az ügyfélfogadás helye:  Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal  
  Papkeszi Kirendeltsége  
 8183 Papkeszi, Fő utca 42. 

Tel: 06/88/588-650 
Fax: 06/88/588-651 

Az ügyfélfogadás ideje:  minden héten szerdán 14.30-16.30 óra között 
Települési ügysegéd neve:  Lukács Tamásné 
Elérhetősége:  06/88/594-127 (Balatonalmádi Járási Hivatal)  
 
 
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen: 
 

Szociális ügyek 
 

 Időskorúak járadéka 
 Ápolási díj (alanyi, fokozott) 
 Közgyógyellátás (alanyi, normatív) 
 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 Hadigondozotti ellátások 

 
A szociális ügyekkel kapcsolatos ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat a 
települési ügysegéd biztosítja az ügyfelek számára, továbbá tájékoztatást illetve 
segítséget nyújt azok kitöltéséhez. A kitöltött kérelem nyomtatványokat, orvosi 
igazolást átveszi az ügyféltől, amelynek tényét átvételi elismervény átadásával 
igazolja. A települési ügysegéd által átvett kérelmekkel kapcsolatos érdemi 
ügyintézés a Balatonalmádi Járási Hivatalban történik.  
 

Gyámhivatali ügyek 
 

 Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése 
 
A gyermektartásdíj megelőlegezéséhez szükséges nyilatkozatot a települési 
ügysegéd biztosítja az ügyfélnek, valamint tájékoztatást nyújt a nyilatkozathoz 
csatolandó iratokról, mellékletekről.  A csatolandó iratokat és a gyermektartásdíj 
megelőlegezésére vonatkozó nyilatkozatot személyesen kell a Balatonalmádi Járási 
Hivatalnál benyújtani, ahol jegyzőkönyvet vesznek fel és az érdemi ügyintézés 
történik. 
 



Okmányirodai ügyek 
 

 Lakcímváltozások bejelentése 
 Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával 

kapcsolatos ügyek 
 Hivatalból visszavont vezetői engedély átvétele 
 Hivatalból kivont járművek esetén a rendszám 

illetve forgalmi engedély átvétele 
  
A lakcímváltozások bejelentéséhez szükséges nyomtatványt a települési ügysegéd 
biztosítja, segít a kitöltésében, majd a kitöltött lakcímbejelentő lapot átveszi az 
ügyféltől, amelynek tényét átvételi elismervény átadásával igazolja. A 
lakcímváltozások bejelentésével kapcsolatos további ügyintézés a Balatonalmádi 
Járási Hivatalban történik. A parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez 
szükséges közlekedőképesség minősítése iránti kérelem kitöltéséhez segítséget 
nyújt, átveszi a kitöltött nyomtatványt és a csatolt orvosi dokumentumokat. A kérelmet 
és az orvosi dokumentumokat a járási hivatal továbbítja a szakértői szervhez. A 
kérelem és a mellékletek átvételéről átvételi elismervényt ad az ügyfélnek. Átveszi a 
hivatalból visszavont vezetői engedélyt, valamint a hivatalból kivont gépjárművek 
esetén a rendszámot és forgalmi engedélyt, melyről átvételi elismervényt ad az 
ügyfélnek.  
 

Szabálysértési ügyek 
 
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyben tett 
feljelentést rögzíti, majd a további ügyintézés a Balatonalmádi Járási Hivatal 
Hatósági Osztályán történik. 
 

Egyéb 
 
Átveszi az ügyfelek fogyasztóvédelmi panaszait, amelynek tényét átvételi 
elismervény átadásával igazol. 
Közreműködik a helyszíni szemlék előkészítésében, időpontot egyeztet az 
érintettekkel. 
A járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben tájékoztatást nyújt, biztosítja a 
szükséges nyomtatványokat, és segítséget nyújt ezek kitöltéséhez, majd átveszi őket 
az ügyfelektől. 
 
Célunk, hogy a települési ügysegéd ügyfélfogadása útján valamennyi 
állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés, ezért 
kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kérdéseikkel forduljanak bizalommal a 
települési ügysegédhez. 
 
Balatonalmádi, 2013. június 10.  
 Tisztelettel: 

 

 
dr. Tar Viktória hivatalvezető  
Veszprém Megyei Kormányhivatal  
Balatonalmádi Járási Hivatal 

 


