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Tájékoztató
Tisztelt Varsányi Lakosok!
A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

érdekében

elrendelt

1. A Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal működése
2020. március 16-tól a hivatalban a személyes ügyintézés megszűnik. Iratátadás kizárólag
sürgős és halaszthatatlan ügyben a Hivatal titkárságán lehetséges. A kapcsolattartás az
elkövetkezendőkben elektronikus úton vagy telefonon történik.
Ügyfélfogadás
személyesen a Hivatal titkárságán - csak a legszükségesebb esetben szerdai napokon: 9.00 – 15.00 óráig.
telefonon: 32/387-387 telefonszámon
e-mail-ben: varsany.hiv@gmail.com e-mail címen.
Anyakönyvi ügyekben telefonon előre egyeztetett időpontban: 32/387-387 telefonszámon.
Az önkormányzati pénztárban a be- és kifizetés visszavonásig szünetel.
Kérem vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési szolgáltatásainkat, amelyekről az
alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:
Biztonságos online ügyintézés az önkormányzatnál
Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések, így Varsány
Község Önkormányzatának ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat.
Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat,
ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és
ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.
A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás
(ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános
Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.
Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.
2. A Varsányi Játékkuckó Óvoda működése
Az óvoda 2020. március 16-tól visszavonásig ügyeletet tart azoknak a gyermekeknek, akik
esetén a szülők nem tudnak gondoskodni gyermekeik otthoni ellátásáról. Az ügyelet
folytatásáról, módjáról az első hét tapasztalatai alapján, részletes felülvizsgálat után fogunk
dönteni.
3. Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház
A Gyerekház 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart.
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4. Idősek Klubja
Az Idősek Klubja 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart.
5. Közösségi Ház
A Közösségi Ház rendezvényei, klubfoglalkozásai 2020. március 16-tól elmaradnak, a
könyvtár szintén nem látogatható visszavonásig.
6. Varsányi Konyha
A konyha továbbra is működik. Az iskolai és óvodai étkezők részére - igényfelmérés alapján folyamatosan biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést. Helyben történő étkezésre 2020.
március 16-tól nincs lehetőség, a megfőzött ételt ételhordóban tudják elvinni az igénylők. A
szociális étkezők részére továbbra is kiszállítjuk az ételt.
7. Igényfelmérés
Az önkormányzat dolgozói segítségével igényfelmérést végzünk a településen. Mindenkit
felkeresünk otthonában annak érdekében, hogy tudomást szerezzünk arról ki milyen
segítséget igényel a veszélyhelyzet idején.
8. Tájékoztató oldal
https://koronavirus.gov.hu/
Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel honlapunkat és Facebook-oldalunkat, az
elkövetkezendőkben is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!
Varsány, 2020. március 16.

Kanyó Judit
polgármester

