Nagykállói Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjétől
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
 (42) 263-101 Fax: 42/263-309  4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. jegyzo@nagykallo.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én
15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Nagykállói Polgármesteri Hivatal a járvány terjedésének megakadályozása, a
munkavállalók és az ügyfelek védelme érdekében az alábbi intézkedéseket vezeti be a Hivatal
ügyfélfogadási, ügyintézési rendjében.
1.) 2020. március 17-től a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás
felfüggesztésre került. Kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett
telefonon, elektronikus formában (e-mail, ügyfélkapu) intézzék ügyeiket. A Hivatal
kollégáinak feladatköreit, telefonszámát, illetve a Hivatal központi e-mail címét a
melléklet lista tartalmazza.
2.) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok leírásait, a kérelmek benyújtásához
kapcsolódó
nyomtatványokat
az
Önkormányzat
honlapján
a
http://nagykallo.hu/onkormanyzat/intezmenyek/polgarmesteri-hivatal/ találhatják meg
az érdeklődők.
3.) Amennyiben beadványaikat elektronikus úton nem tudják részünkre megküldeni, úgy
a Polgármesteri Hivatal bejáratánál (házasságkötő terem felőli bejárat) elhelyezett
postaládába szíveskedjenek elhelyezni.
4.) A Hivatal ügyfelei személyesen kizárólag a házasságkötő terem felőli bejáratot
használhatják
5.) Személyes ügyintézés kizárólag ( házasságkötés vagy halotti anyakönyvezés esetében)
42/263-101/ 123 melléken történő időpont egyeztetés és foglalás után lehetséges.
6.) A Hivatal szervezeti egységeinek irodáiban ügyfélfogadás nem történhet. A Városháza
első emeletén elhelyezkedő irodák folyósójára csak az ott dolgozók léphetnek be az
erre rendszeresített beléptető kártyák használatával.
7.) Az ügyfelek részére a pénztári kifizetés felfüggesztésre került. Az ügyfelek részére a
kifizetéseket csak bankszámlára történő átutalással lehet teljesíteni.
8.) Önkormányzati adók befizetési határideje 2020. április 15-ig meghosszabbításra
került.
A helyi adók I. félévi összegének befizetési határideje a törvény szerint 2020. március
15-e. Adóirodánk egy új, országos adónyilvántartó rendszert (ASP) használ, melyben
a nagy mennyiségű adatállományok kiküldése nehézségekbe ütközött. Sajnos idén
nem tudtuk időben eljuttatni az értesítéseket. A fenti problémák miatt adózóink

türelmét és megértését köszönjük! Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk,
remélhetőleg a jövőben ilyen probléma nem fordul elő. A fentiek okán illetve a
kialakult veszélyhelyzet kapcsán az adók megfizetése 2020. április 15-ig lehetséges
pótlékmentesen.
A cégnyilvántartásra kötelezettek és az egyéni vállalkozók elektronikus úton már
megkapták az egyenlegközlőket.
Felhívjuk az egyéni vállalkozók figyelmét, hogy mivel elektronikus ügyintézésre
kötelezettek, ezért az egyenlegközlőjük tartalmazza a magánszemélyként fizetendő
tételeket is, részükre csekk nem kerül kiküldésre a magánszemélyként nyilvántartott
adókötelezettségükről sem.
Tájékoztatjuk adózóinknak, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítésére az alábbi
lehetőségek állnak rendelkezésre:
a.) ügyfélkapus belépést követően a > https://e-onkormanyzat.gov.hu felületen „Adók,
díjak, illetékek befizetése” menüpontban kártyás fizetés. Az online kártyás fizetés
előnye: könnyen kezelhető; nem szükséges számlánként utalni; az aktuális
folyószámlát figyelemmel lehet kísérni, nincs bankköltség.
b.) a megküldött készpénz átutalási megbízás (csekk) kizárólag magánszemélyek
részére
c.) netbankon történő utalás.
Megkérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, az átutalást
részesítsék előnybe, így nincs sorban állás, várakozás és készpénzforgalom.
9.) A kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében
a szertartás alatt maximum 12 fő lehet jelen. Amennyiben a házasulandó pár számára
jelen szabályozás nem elfogadható, úgy kérjük jelezzék az anyakönyvvezetőnél és a
házasságuk a veszélyhelyzet visszavonása utáni időpontban kerül megkötésre.
A fenti rendelkezések betartására kérem a Tisztelt Ügyfeleket, munkavállalókat! Kérem
mindenki türelmét és megértését! Küzdjünk együtt és tegyünk meg minden óvintézkedést
a járvány visszaszorítása érdekében!
Nagykálló, 2020. március 17.
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