Tájékoztató a járási hivatalról és a települési ügysegédről
Tisztelt agyagosszergényi lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2013 januárjától megkezdi működését a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala, melynek székhelye Sopron, Fő tér 5., kirendeltsége működik
Fertődön, a Madách sétány 1. sz. alatt.
A járási hivatal átveszi a jegyzőktől az államigazgatási ügyek mintegy felét, ezek okmányirodai
feladatok, egyes gyám-és gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési,
menedékjogi ügyek, egyes speciális építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói
tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védelmi
bizottságok vezetése, valamint a szabálysértési feladatok.
A jegyző hatáskörében maradnak mindazok az ügyek, amelyekhez elsősorban helyi ismeretek
szükségesek, illetve helyi mérlegelésre van lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek,
anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek (körzetközponti jegyzőnél),
kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati rendelethez kötött szociális ellátások, stb.
Az okmányirodai ügyeket Önök továbbra is – a járási hivatal keretén belül működő okmányirodákban
– Sopron, Fő tér 5., illetve Fertőd, a Madách sétány 1. sz. alatt tudják intézni. A többi járási hatáskörbe
tartozó ügy intézésében, kérelem benyújtásában segítséget nyújt Önöknek a települési ügysegéd,
akinek ügyfélfogadása 2013. január második hetétől hetente szerdai napokon 8-10 óra között lesz a
Polgármesteri Hivatalban.
A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekről felvilágosítást kaphatnak ügyfélszolgálati
ügyintézőinktől a 99/515-291, vagy 99/515-292 telefonszámon.
Az okmányirodák ügyfélfogadási ideje:
Sopron
Hétfő
10.00-12.00
13.00-17.00
Kedd
Szerda
08.00-12.00
13.00-15.30
Csütörtök
08.00-12.00
13.00-14.30
Péntek
08.00-12.00

Fertőd
Hétfő
12.00-16.00 óra
Kedd
08.00-12.00
Szerda 08.00-12.00 12.30-17.00
Csütörtök Péntek 08.00-12.00

A járási hivatal ügyfélfogadási ideje okmányirodain kívüli ügyekben:
Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00
Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00
Péntek 08.00-12.00
Célunk, a dinamikus, ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatás, az Önök megelégedésére! 2013-tól állunk
szíves rendelkezésükre! Agyagosszegény valamennyi lakójának áldott Karácsonyt, és sikerekben
gazdag újesztendőt kívánunk.
Tisztelettel:
dr. Tölli Katalin s.k.
járási hivatalvezető
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