
  

Online városházák a megyében 

Szeged - Szegeden, Vásárhelyen és Makón is lehet hivatalos városházi ügyeket 
intézni az internet segítségével. A szentesi és a csongrádi honlapról még csak 
nyomtatványok tölthetık le. 

Néhány éve a megye három településén is lehetıség 
van arra, hogy az internet segítségével elkerüljük a 
városházi folyosókon való várakozást. Szeged hivatalos 
honlapján, a www.szegedvaros.hu oldalon�feltőnı 
helyen található az elektronikus ügyintézéshez vezetı 
link. 
 
Ezen át azonban csak akkor tudjuk intézni az 
ügyeinket, ha elızıleg az okmányirodában 
regisztráltunk az ügyfélkapura. Az okmányirodától 
viszont az interneten keresztül is kérhetünk idıpontot. 
 
A weblapon át elérhetık, letölthetık tájékoztató dokumentumok, nyomtatványok, le 
lehet kérdezni az adóegyenlegünket és azt, hogy állnak a folyamatban lévı 
(elektronikusan indított) ügyeink. 
 
A www.mako.hu városi honlap ügyintézés linkjén 
keresztül az adócsoport szóra kattintva találtuk meg 
a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézését. 
Itt azonban csak az adózással kapcsolatos 
nyomtatványok lelhetık fel. Ezeket számítógépen 
lehet kitölteni és elküldeni, az ügyfélkapus 
regisztrációt követıen. 
 
Hódmezıvásárhelyen teljes egészében online 
intézhetık a városházával kapcsolatos ügyek. A 
nemrégiben az év honlapjává választott 
www.hodmezovasarhely.hu weboldal e-ügyintézés 
linkje segítségével 2007 májusa óta otthonról lehet 
elintézni a teendıket, sıt online lehet 
kommunikálni az illetékes ügyintézıvel. Itt az 
ügyfélkapu kihagyásával, webes formátumban vagy 
elektronikus aláírással is regisztrálhatja magát a felhasználó. 
 
Szentesen és Csongrádon még nem mőködik az internetes ügyintézés, viszont mind a 
www.csongrad.hu -ról, mind a www.szentes.hu -ról letölthetık a szükséges 
nyomtatványok. Ezekkel kell felkeresni a városházát. A szentesi honlapról azonban 
megtudható, hogy az egyes ügyek személyes intézése hány percet rabol el a polgárok 
életébıl.  
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Éjjel is ügyeltek 
 
Vásárhelyen 2003-tól 2006-ig 
mőködött a polgármesteri 
hivatalban nonstop, 24 órás 
ügyelet. Ezt váltotta fel az 
internetes, éjjel-nappal mőködı 
ügyfélszolgálat, illetve 
munkaidın túl és hétvégeken 
egy illetékes városházi 
dolgozónál csörgı 80-as számot 
hívhatnak fel sürgıs ügyekben 
a helybeliek. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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