
EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

   Adat  

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: 

székhelye:  

postai címe: 

telefonszáma: 

telefaxszáma:  

elektronikus levélcíme:  

honlapja:  

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

Hivatali kapu neve: 

 

A közfeladatot ellátó szerv telephelyének hivatalos 

neve: 

postai címe: 

telefonszáma: 

telefaxszáma:  

elektronikus levélcíme:  

honlapja:  

ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Hivatali kapu neve: 

 

Epöl Község Önkormányzata 
2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 8. 

2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 8. 

+36 33 448 530 

+36 33 448 544 

onkormanyzat@epol.hu 

www.epol.hu 

+36 33 448 530, onkormanyzat@epol.hu 

EPOLONK 

 

- 

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése 

szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek feladatai 

Polgármester: Tácsik Attila 

email: polgarmester@epol.hu  

 

Jegyző:  Elődné Lukács Erzsébet  

email:  jegyzo@bajna.hu      

  

Képviselő-testület tagjai: 

ifj. Vicze János, alpolgármester 

 

Kovácsné Tácsik Andrea Szociális bizottság elnöke 

id. Csenki Mihály bizottság tagja 

Wencz Péter  bizottság tagja 

 

 

 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes 

szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) 

Polgármester: Tácsik Attila  

email:  polgarmester@epol.hu      

telefon: +36 33 448 530  

fax: +36 33 448 544 

 
 

 
Jegyző:  Elődné Lukács Erzsébet  

email:  jegyzo@bajna.hu      

telefon:  

+36 33 448 530  

fax: +36 33 448 544 

 

Képviselő-testületi tagok: 

 
Alpolgármester: ifj. Vicze János 
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mailto:onkormanyzat@epol.hu
mailto:polgarmester@epol.hu
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mailto:polgarmester@epol.hu
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email:  jvicze@suzuki.hu 

Kovácsné Tácsik Andrea szociális bizottság elnöke 

email:  andi71@vipmail.hu 

id. Csenki Mihály 

email: 

Wencz Péter 

email:   wencz.p@freemail.hu  

 

 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati 

vezető neve, elérhetősége (telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az 

ügyfélfogadási rend 

Jegyző:  Elődné Lukács Erzsébet  

email:  jegyzo@bajna.hu      

telefon: +36 33 448 530 

fax: +36 33 448 544 

 

Ügyfélfogadás: 

Epöl Községben:  

Kedd: 8.00 órától - 16.00 óráig 

Csütörtök: 08.00.órától- 16.00 óráig 

Bajna Községben: 

Hétfő: 08.00 órától- 16.00 óráig 

Szerda: 08.00 órától - 16.00 óráig 

Péntek: 08.00 órától- 12.00 óráig 

 

(igény szerint rugalmasan, a települési igények szerint) 
 

 

 

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, 

összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

Képviselő-testület létszáma:4 fő 

Polgármester: Tácsik Attila 

email: polgarmester@epol.hu  

  
KÉPVISELŐK: 

Alpolgármester: ifj. Vicze János 

email: jvicze@suzuki.hu  

Kovácsné Tácsik Andrea szociális bizottság elnöke 
email: andi71@vipmail.hu  

id. Csenki Mihály 

email: 

Wencz Péter 
email: wencz.p@freemail.hu   

 
 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete 

vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 

működő más közfeladatot ellátó szervek 

megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:  

Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda 

székhelye:2526 Epöl, Hősök tere 1. 

postai címe: 2526 Epöl, Hősök tere 1. 

telefonszáma: +36 33 448 428 

telefaxszáma: - 

elektronikus levélcíme: epolovoda@gmail.com 

honlapja: www.epolitunderkert.hu 

 

Védőnői ellátás 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:  

Védőnői Szolgálat 

név: Vehovszki Mária 

székhelye: 2525 Bajna, Vértes utca 2. 

postai címe: 2526 Epöl, Kossuth L. utca 20. 

tanácsadás ideje: Hétfő 10:00-13:00 óráig 

telefonszáma: +36-30-884-8229 

telefaxszáma: - 
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elektronikus levélcíme: vehovszkimaria@freemail.hu 

honlapja: - 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: 

Sáp-Praximed Kft. 

székhelye: 2527 Máriahalom, Béke u. 15 

 

Háziorvos: Dr. Szigeti Judit 

telefonszáma: +36-20-469-9892 

 

háziorvosi rendelő címe: 2526 Epöl, Kossuth Lajos 

utca 22 

postai címe: 2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 22 

rendelő telefonszáma: 06-33-448-539 

telefaxszáma: - 

 

A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE:  

HÉTFŐ 10:30-12:30 - 

KEDD 08:10-10:00 - 

SZERDA 12:30-14:30 - 

CSÜTÖRTÖK 08:00-10:00 - 

PÉNTEK 10:30-12:30 - 

 

 

Fogorvosi ellátás: 

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: 

Dr. Major és Társa Fogászati Bt. 

székhelye: 2525 Bajna, Vértes u. 2. 

postai címe: 2525 Bajna, Vörösmarty u. 36. 

telefonszáma:06-33-447-170 

telefaxszáma: 

 

 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában 

álló, illetve részvételével működő gazdálkodó 

szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai 

címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének 

neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének 

mértéke 

Epöl Község Önkormányzatának többségi tulajdonban 

gazdálkodó szervezete nincs. 

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége 

(postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

 

neve: Falufejlesztési Közalapítvány  

székhelye: 2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 8. 

postai címe: 2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 8. 

telefonszáma: 06/33-448-530 

elektronikus levélcíme: onkormanyzat@epol.hu 

A szervezet képviselője: Tiboriné Kardos Éva 

kuratóriumi elnök 

 

neve: Faluközösségi Egyesület 

székhelye: 2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 8. 

postai címe: 2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 8. 

telefonszám: 06/33-448-530 



elektronikus levélcím: onkormanyzat@epol.hu 

a szervezet képviselője: Tácsik Mihályné 

 

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési 

szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az 

azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító 

okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, 

működési engedélye 

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal Epöli 

Kirendeltsége 

 

Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda 

 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok 

neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, 

valamint a főszerkesztő neve 

Epöl Község Önkormányzata alapított lapot. 

Neve: Epöli Hírmondó 

Szerkesztő: Tácsik Attila polgármester 

Kiadó: Epöl Község Önkormányzata 

 

 11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 

felügyeleti szervének, hatósági döntései 

tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult 

szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó 

szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló 

szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

postai címe: 

telefonszáma: 

telefaxszáma:  

elektronikus levélcíme:  

honlapja:  

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Állami támogatások igénybevételét, elszámolását 

ellenőrző szerv: 

- Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei 

Igazgatósága 

 - Állami Számvevőszék 

 - KEM Kormányhivatal 

 - Alkotmánybíróság 

 - Esztergomi Járásbíróság 

 

12 Epöl Község Önkormányzatának ügyfélfogadási 

rendje: 

Hétfő: 13.00 órától- 16.00 óráig 

Kedd: 08.00 órától - 16.00 óráig 

Szerda: nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök: 08.00.órától- 16.00 óráig 

Péntek: 08.00 órától- 12.00 óráig 

 

 

 


