Segítségre szoruló idős bejelentése
A koronavírus járványra tekintettel jelenleg a legfontosabb az időskorúak védelme,
támogatása.
Mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést
minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen
segítségre szorulók gyors, és biztonságos felmérése érdekében olyan elektronikus
űrlapot tettünk közzé, amelyen az érintetteken kívül akár családtagok,
ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha egy idős
embernek segítségre van szüksége.

Firefox letöltése: https://www.mozilla.org/hu/firefox/new/

Windows Edge: Win 10 alól elérhető kizárólag – telepítést nem igényel

Az Űrlap elérése:
1. Először el kell látogatni az E Önkormányzati Portálra:
https://ohp.asp.lgov.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
2. Vagy Bejelentkezés nélkül keressük meg, és töltjük ki, vagy belépünk, és úgy töltjük ki
az űrlapot. Fontos tudni, hogy elektronikusan beküldeni csak úgy lehet ha belépünk a
portálra. Belépéshez az ügyfélkapus felhasználó név / jelszóra lesz szükségünk.
Amennyiben nem rendelkezünk ügyfélkapuval, úgy az űrlapot ki tudju tölteni, de csak
menteni tudjuk PDF formában – majd kinyomtatva – akár személyesen az
Önkormányzat portaszolgálaton leadva, akár postai úton eljuttatva.
Postai cím:
Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúr
Kossuth Lajos tér 1
5400

3. Űrlapkitöltés bejelentkezés nélkül

Majd – a településhez be kellene írni, hogy Mezőtúr – Lekérdezés, majd alul a Kiválaszt
gombra kattintani

A következő oldalon az űrlapot kell megkeresnünk. Ezt a leggyorsabban úgy tudjuk
megtenni, hogy a kereső sorokba az alábbi feltételeket adjuk meg, majd az ŰRLAP
KERESÉSE gobra kattintunk

Találat:

Űrlap előnézetre kattintva letölti az űrlapot az adott számítógépre – majd ki kell
nyomtatni – és kitöltés után a korábban megadott levelezési címre eljuttatni,
személyesen leadni.

Vagy választjuk az Online Kitöltés lehetőséget:
Az adatok kitöltése után – Ellenőrizhetjük az esetleges hibákat – és javíthatjuk azokat:

Majd – Ugrás a hibához

Javítást követően:

Majd ENTER:

A hiba javításra került.
Kitöltést követően – le tudjuk menteni – és ki tudjuk nyomtatni, vagy e-mail formában
eljuttatjuk az Önkormányzat részére:
email:
pmh@mezotur.hu
4. Bejelentkezést követően – kitöltés – majd beküldés
Az ügyfélkapuba belenkezünk. Majd a 3. pontban leírtak alapján járunk el.
A fő különbség az lesz – hogy itt az űrlap fejlécén látható lesz a beküldő személy adatai – illetve
a fent a szerkesztőlécen elérhetővé válik a beküldés pont.

