
A Hidasi Polgármesteri llivatal

közlemé nye.

Tájé koú atjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a rendkí vüli jáwányveszé Iy miatt

kihirdetett veszé lyhe\yzetbena Hidasi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:

Hivatal) 202L március 8. (hé tftr) napjátőlmárcius 23.napjáig

a szemé lyes ügyfé Ifogadás szünetel.

Megké rjtik a Tisáelt Ügyfeleinket, hogy a hivatali ügyinté zé st a szemé lyes

megielené s elkerülé sé vel, kizfuőLag az a\ábbi elé rhetősé gek igé nybevé telé vel

inté zzé k.

Szemé lyes ügyinté zé st halaszthatatlan esetekben k\zárőIag szociális- é s

anyakönyw ezetői ügyekben biztosí tunk.

Az anyakönfwezetőI<höz az aLábbi elé rhetősé geken időpontot kell egyertetni.

A 0617 21 457 -I0l telefonon, vagy ahi com elektronikus

levé lcí men.

Szociális ügyek: A halaszthatat\an, soron kí vül inté zendő szociális ügyek,

ké relmek elinté zhetők telefonon kereszttil vagy szemé lyesen hé tfő é s szerdai

napokon 8.00-14.00 óra között kizárőlaga hivatal ablakán keresáül.

Hagyaté ki lelté r,termőöld hirdetmé nyek, kereskedelmi- é s ipari tevé kenysé gek,

szálláshelyek engedé lyezé se, birtokvé delem igyinté zé se hjzé trőlag telefonon,
y agy el ektronikus ú ton'ttlté zhető .

Adóügyek: Helyi iparuzé si adő, váIlalkozások elektronikus ügyinté zé se,

aőőigazo!ások, magánszemé lyek kommunális adója, gé pjárműadő,valamint adÓ-

é  s é rté kb i zony í w átlrryal kap c s o 1 ato s e gy ezteí é s, adóvé  grehaj tás, r é  szLetfizeté  s é  s

fizeté sihaladé k, é s egyé b adó_ é s hatósági ügyek a721457-101 telefonon, vagy a

hidas,ph@gmajl,qorll elektronikus levé lcí men inté Áetők. A szemé lyes

megjelené st igónylő esetekben a fenti elé rhetősé geken törté nt egyezteté st

követően kerülhet sor.

A jegyző hatásköré be tartoző ügyekben telefonon a 06170155-II-466

telefonszámon, vagy a hidasonkormanyzat@gm_ail.com elektronikus cí men lehet

egyeztetni.



Pé nztári kifizeté s: A Hivatalban a pé nrtárikifizeté s szünetel, í gy amegállapí tott
juttatások é s egyé b kifizeté sek teljesí té se ebben azidőszakban banki átutalással,

illetve postai ú ton törté nik.

A Hivatal nyomaté kosan ké ri Tisztelt Ügyfeleit, hogy ha\asnhatatIanügyeiket a

szemé lyes megjelené s elkerülé sé vel, telefonon vagy elektronikus kapcsolattartás

űtján irté zzé k. Szemé lyes megjelené s eseté n az ügyfelek a Hivatal előtt

várakoz}tatnak, é s az ügyinté zé s, ké relmek befogadása, a szemé Iyes kontaktus

elkerülé sé vel a hivatal ablaké n kereszttil törté nik.

A fenti ügykörökön kí vül eső tárgyban központi telefonszám é s e-mail cí m áII

rendelkezé sre: 061721457 -1 0 1 é s hidasonkorman com.

Szí ves megé rté süket előre is köszönjük.

Hidas, 202I.03. 05.
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