
 

Pókaszepetki Közös Önkormányzati  Hivatal  

 8932 Pókaszepetk, Arany János utca 6.  

Tel:  (92) 584-006 

E-mail:  ugyfelszolgalat@pokaszepetkikoh.hu  

 

Tisztelt Lakosaink! 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus újabb terjedésének megelőzése érdekében 

a Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. november 4-től kezdődően, előre meg 

nem határozható időtartamig a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a 
személyes megjelenés szükségességét. Személyes ügyintézésre kivételes esetben, az érintett 
ügyintézővel történő előzetes telefonos vagy elektronikus egyeztetést követően időpont 
foglalás alapján van lehetőség. 

• Anyakönyvi ügyintézés: minden anyakönyvi feladattal kapcsolatos személyes 

ügyintézésre amennyiben az indokolt- kizárólag előzetes, telefonon vagy elektronikus úton 

történő időpontfoglalás alapján van lehetőség  

Telefonszám: 0692/584-006/12 mellék 

E-mail cím: kovacs.fatime@pokaszepetkikoh.hu 

 

• Adóügyek: kizárólag indokolt esetben, telefonos vagy elektronikus egyeztetést követően 

van lehetőség  

Telefonszám: 0692/584-006/12 mellék 

E-mail cím: kovacs.fatime@pokaszepetkikoh.hu 

 

• Hagyatéki ügyintézés: kizárólag előre, telefonon elektronikus úton történt 

időpontegyeztetést követően van lehetőség 

Telefonszám: 0692/584-006/11 mellék 

E-.mail cím: ugyfelszolgalat@pokaszepetkikoh.hu 

 

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés: időpontfoglalás alapján van 

lehetőség 

Telefonszám: 0692584-006/12 mellék 

E-mail cím: kovacs.fatime@pokaszepetkikoh.hu 

 

• Szociális és igazgatási ügyek: kizárólag indokolt esetben, telefonos vagy elektronikus 

egyeztetést követően van lehetőség  

Telefonszám: 0692/584-006/11 mellék 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@pokaszepetkikoh.hu 
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Pókaszepetki Közös Önkormányzati  Hivatal  

 8932 Pókaszepetk, Arany János utca 6.  

Tel:  (92) 584-006 

E-mail:  ugyfelszolgalat@pokaszepetkikoh.hu  

 

• Pénztári kifizetés: kizárólag szerdai napokon 9-11 óra közötti időpontban történik 

Telefonszám: 0692/584-006/13 mellék 

E-.mail cím: ugyfelszolgalat@pokaszepetkikoh.hu 

 

• Jegyző: időpontfoglalás alapján van lehetőség 

Telefonszám: 0692/584-006/14 mellék 

E-mail cím: bucsak.katalin@pokaszepetkikoh.hu 

 

• Pókaszepetk Község Önkormányzat Polgármestere: időpontfoglalás alapján 

van lehetőség 

Telefonszám: 0692/584-006/17 mellék 

E-mail cím: pm.pokszep@t-online.hu 

 

• Egyéb elérhetőségeink:  

Fax: 0692/584-006/16 mellék 

Mobil: 0630/650-09-30 vagy 0630/891-84-97 

Postacím: 8932 Pókaszepetk, Arany János utca 6. 

Hivatali kapu KRID: 408065189 Hivatal neve: Korj8932 

 

Kérelmeiket, beadványaikat elektronikusan vagy zárt borítékban, telefonos 

elérhetőség megadásával a bejárat mellett található postaládába helyezhetik 

el. 

Az ügyfelek a korlátozott ügyfélfogadáson kizárólag a szájat és az orrot eltakaró eszköz, orvosi 

maszk viselése, 1,5 méter védőtávolság megtartása, valamint a bejáratnál kihelyezett 

kézfertőtlenítő használata mellett vehetnek részt kizárólag a hivatal előterében. Az ügyfeleknek a 

maszkot az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt viselniük kell. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

 

Pókaszepetk, 2020. november 3.  

    

Bucsák Katalin 

jegyző 
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