
 

Tájékoztatás a Nadapi Polgármesteri Hivatal és a Kápolnásnyéki Közös 

Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásával kapcsolatosan 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A koronavírus-járvány második hullámában vagyunk, amikor még fokozottabban szükséges a 

járványügyi szabályok betartása. Önkormányzatunk továbbra is állandó figyelemmel kíséri a 

koronavírussal kapcsolatos helyzetet és követi az Operatív Törzs ajánlásait, melyeket 

figyelembe véve hozzuk meg a szükséges intézkedéseket.  

Kérjük Önöket, hogy a koronavírus járvány megelőzése, az ügyfelek és a dolgozók 

védelme érdekében, elsősorban az infokommunikációs (internet, telefon) eszközöket 

szíveskedjenek igénybe venni és lehetőség szerint kerüljék a személyes megjelenést és 

ügyintézést! 

A Nadapi Polgármesteri Hivatalban is változik az ügyfélfogadás rendje, csak a hétfői 

napokon 8.00-12.00 és 13.00-18.00 közt lesz lehetőségük személyes ügyintézésre, azonban 

kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint itt is kerüljék a személyes megjelenést. 

Az alábbi elérhetőségeken keressék az ügyintézőket, akik megbeszélik Önökkel, hogy 

szükséges-e a személyes megjelenés az ügyintézés során. 
 

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal központi telefonszáma és e-mail címe:  

06 22/574-100, hivatal@kapolnasnyek.hu 

 
Köteles Zoltán  polgármester 06 22 470-001, 06 30 837-7355    polgarmester@nadap.hu 

Szabóné Ánosi Ildikó  jegyző  574-100/114, 70/953-0786 jegyzo@kapolnasnyek.hu 

 

Titkárság: 

Németh Ildikó önkormányzati referens 574-100/111, 70/380-1089 titkarsag@kapolnasnyek.hu 

Igazgatási Iroda: 

Dr. Kiszler Judit aljegyző  574-100/118, 70/427-4977    kiszler.judit@kapolnasnyek.hu 

Sárközy Dóra igazgatási ügyintéző 574-100/112     sarkozy.dora@kapolnasnyek.hu  

Gránitzné Horváth Anita igazgatási ügyintéző 574-100/112, 30/550-5813  szocialis@kapolnasnyek.hu 

Támis Orsolya  anyakönyvvezető  574-100/117,70/684-5857 nepesseg@kapolnasnyek.hu 

Tóthné Kovács Barbara igazgatási ügyintéző  574-100/118, 70/684-5856   kovacs.barbara@kapolnasnynek.hu

  

Pénzügyi Iroda 

Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető 574-100/113,70/977-5678 penzugy@kapolnasnyek.hu              

Csurgó Mária  pénzügyi ügyintéző 574-100/113, 70/953-0772  iroda@kapolnasnyek.hu 

Gránitzné Szendrei Éva pénzügyi ügyintéző 574-100/113 penzugy@kapolnasnyek.hu  

Bognár Dalma  pénzügyi ügyintéző 574-100/113, konyveles@kapolnasnyek.hu  

Ahmed Fatima Emese  pénzügyi ügyintéző 574-100/113, penzugy@kapolnasnyek.hu 

Matucza-Riba Edina pénzügyi ügyintéző 574-100/113, 30/151-5642 szamlazas@kapolnasnyek.hu 

Kerkuskáné Bőhm Ágnes adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék) 574-100/119, 70/9530774 ado@kapolnasnyek.hu 

Domakné Róth Anikó adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb) 574-100/119, 70/684-5853 ado@kapolnasnyek.hu 

 

Amennyiben az ügyintézéséhez mindenképpen szükséges az ügyfél személyes jelenléte, 

kérjük, hogy belépéskor minden esetben használják a kézfertőtlenítőt és viseljenek maszkot. 

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!  Köteles Zoltán 

  polgármester 
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