TÁJÉKOZTATÓ
1.) Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 478/2020.
(XI. 3.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki. Erre való tekintettel a Lukácsházi
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén: Lukácsháza, Szombathelyi út 2. és
kirendeltségén:
Kőszegszerdahely,
Kossuth
u.
5.,
a
SZEMÉLYES
ÜGYFÉLFOGADÁS A 3. PONTBAN FOGLALT KIVÉTELEKKEL 2020. NOVEMBER
16. NAPJÁTÓL HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL.
2.) A hivatali ügyintézés mind a székhelyen, mind a kirendeltségen elektronikus,
telefonos és postai úton minden ügytípusra kiterjedően folyamatos.
3.) Az anyakönyvi ügyek (házasságkötési szándék bejelentése, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, hazai anyakönyvezés, apai elismerő
nyilatkozat megtételével kapcsolatos ügyek), valamint haláleset bejelentésének
intézése kizárólag telefonos bejelentkezést követően lehetséges. A telefonos
bejelentkezés a következő telefonszámokon tehető meg:
Lukácsháza: 94/568-028, 568-029
Kőszegszerdahely: 94/563-472
4.) Egyéb ügyekben a kérelmeket, beadványokat a következő lehetőségeken lehet
benyújtani:
-

papír alapon a hivatali épületek bejáratánál felszerelt postaládába elhelyezve,
vagy postán feladva;
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az önkormányzat, vagy a közös
önkormányzati hivatal hivatali kapujára megküldve. Ezek elérhetőségei:

Teljes név: Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal
Rövid név: LKORJEGY
KRID:
109012308
Teljes név:
Rövid név:
KRID:

Cák község Önkormányzata
CAK
144120747

Teljes név:
Rövid név:
KRID:

Gyöngyösfalu község Önkormányzata
GYFALU
733927142

Teljes név:
Rövid név:
KRID:

Kőszegdoroszló község Önkormányzata
KDOROSZLO
140037109

Teljes név:
Rövid név:
KRID:

Kőszegpaty község Önkormányzata
KPATY
136907937

Teljes név: Kőszegszerdahely község Önkormányzata
Rövid név: KSZHELY
KRID:
646130750
Teljes név:
Rövid név:
KRID:

Lukácsháza község Önkormányzata
LHAZA
131965345

Teljes név:
Rövid név:
KRID:

Nemescsó község Önkormányzata
NCSO
434927138

Teljes név:
Rövid név:
KRID:

Pusztacsó község Önkormányzata
PCSO
434947743

-

elektronikus úton, az e-papír szolgáltatást igénybe véve (https://epapir.gov.hu)

Nyomtatványok,
űrlapok
igényelhetők
az
alábbi
elérhetőségeken
is:
horvatheszter@lkorjegy.t-online.hu
(székhely),
petojohanna@t-online.hu
(kirendeltség)

5.) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal további elérhetőségei:
Székhely telefon: 94/568-028, 568-029
e-mail: lkorjegy@t-online.hu
Kirendeltség telefon: 94/563-472
e-mail: koszegszerdahely@t-online.hu

6.) Esküvők megtartásáról tájékoztatás az 568-028, 568-029 (Lukácsháza) és az 563472 (kirendeltség) telefonszámokon vagy e-mailben a bernath.ildiko@lkorjegy.tonline.hu, vagy a koszegszerdahely@t-online.hu e-mail címen kérhetnek.

7.) Szociális kérelmek benyújtásához segítség kérhető a Lukácsházi Gyermekjólétiés Családsegítő Szolgálattól.
Elérhetőségei: Bencsik Zoltán tel.: 30/940-6288
e-mail: lukacshaza.csaladsegito@gmail.com
8.) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalban a maszkviselés,
távolságtartás és fertőtlenítés szabályai változatlanok: az esetleges személyes
ügyintézéskor orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselni, legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani egymás közt, illetve belépés után, ha nem visel kesztyűt a
belépő személy, használni kell a kihelyezett kézfertőtlenítőt.
9.) Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó településeken, mivel tízezer fő alatti lakosságszámú települések,
közterületi maszkviselésre vonatkozó szabályozás nincs érvényben, azonban
Kőszegen, jogszabályi felhatalmazás alapján Kőszeg Város Polgármestere
rendeletet alkotott, amelyre vonatkozó hirdetmény elérhető az alábbi link alatt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed8dr3eo8dt7ee0em9cj0ca5ca6ce1cf6bw5b
x2h
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a járványügyi szabályokat tartsák meg, fokozottan
figyeljenek magukra és embertársaikra.

Lukácsháza, 2020. november 12.

Dr. Vaskó János
jegyző

