
 
 

KÖZLEMÉNY 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványhelyzetre tekintettel a 
45/2020.(III.14.) Kormányrendelet 2. §-ában meghatározott jogkörömben elrendeltem a 
bölcsődei és az óvodai rendkívüli szünetet határozatlan időre.  
 
Azon szülők számára, akiknek a jogszabályban meghatározott munkakörük miatt nincs 
lehetőségük gyermekük napközbeni elhelyezésére, azokat kérjük, hogy jelezzék ezen 
igényüket az intézményvezető felé és gyermekük számára a napközbeni ellátás biztosítva 
lesz. 
 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje ügyeleti rendszerben működik. Telefonon az 56/556-010 központi számon kérhet 
időpontot vagy felvilágosítást. A fokozott fertőzésveszély miatt kizárólag a sürgős 
esetekben biztosítjuk az ügyfelek belépését a hivatal épületébe. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség szerint ügyeik intézésére használják a 
hivatal@fegyvernek.hu email címet. 
 
Azon szülők részére, akiknek gyermeke hátrányos helyzete miatt bölcsődei, óvodai vagy 
iskolai étkeztetésre jogosult, azok között a pedagógusok, illetve a családsegítő szolgálat 
munkatársai személyesen felmérik az igényeket, hogy kik tartanak igényt erre a 
lehetőségre.  
 
Akik szociális helyzetük miatt igényt tartanak munkanapokon a napi egyszeri meleg ételre, 
azok számára az alább felsorolt címeken biztosítjuk az étel átvételének lehetőségét:  
 

- I. sz. Idősek klubja, (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) 
- Hársfa úti konyha (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.) 
- II. sz. Idősek klubja, (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út  
- III. sz. Idősek klubja (5231 Fegyvernek, Ady Endre út 42.)  

 
A Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár intézményei a fertőzésveszély elmúltáig, 
határozatlan időre 2020. március 17. napjától zárva tart.  
 
A 2020. évre tervezett városi rendezvények nem kerülnek megtartásra. A járványveszély 
elmúltát követően képviselő-testületi döntés alapján más időpontban kerülnek 
megtartásra.  
 
Településünkön működő idősek klubjainak látogatása határozatlan időre a járványveszély 
megszűntéig felfüggesztésre kerül. A klubot látogató gondozottak számára házi 
segítségnyújtás keretében biztosítja az intézmény az ellátást, gondozást.  
 
Kérem a Tisztelt Érintetteket, hogy ezen igényüket jelezzék az intézmény felé az 56/556-
025 telefonszámon. 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Városüzemeltetéssel, közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
ügyintézések is változnak. Településünkön a hulladékszállítást biztosító NHSZ Tisza 

Nonprofit Kft. megszüntette a személyes ügyfélszolgálatot. A mai naptól ügyfélbejelentést 
vagy panaszt kizárólag levélben vagy elektronikus formában (hivatal@fegyvernek.hu) 
fogad. Ez alól kivétel a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés.  
 
Fegyvernek Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hársfa úti játszótér, Szapárfalui 
játszótér, a Fegyverneki Sportpálya és létesítményei, valamint a Kun Farkas téri kondi 
park határozatlan ideig bezárásra kerül.  
 

A városi piac 2020. március 17-én, keddi napon lesz nyitva, ezt követően működése 
határozatlan időre fel lett függesztve.   
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fegyverneki Orvosi Rendelő működésében a 
korona-vírus fertőzés veszélyeire való tekintettel határozatlan ideig szigorítások lépnek 
életbe.  
 
Kérem, hogy kizárólag indokolt esetben keressék fel személyesen a rendelőt. A rendelőhöz 
tartozó váróteremben körzetenként kizárólag 2-2 személy tartózkodhat, a többi betegnek 
az épület előtt kell tartózkodnia. A rendelő előtt várakozó személyeknek be kell tartaniuk 
azt a szabályt, hogy legalább 1 méter távolságra tartózkodjanak egymástól. A szabály 
betartásáról a bejárati ajtónál álló hivatalos személy fog gondoskodni.  
 
A felnőtt háziorvosi rendelőbe érkezők számára kizárólag a parkoló felöli ajtó lesz nyitva. 
Kérem, hogy a gyermek szakrendelésre érkezők az épület hátsó részén lévő ajtót 
használják, ahol közvetlenül megközelíthető a külön váróhelyiség.  
 
Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy magas láz, köhögés, fulladás esetén, valamint 
amennyiben külföldi országból érkezett haza, vagy találkozott esetleg fertőzésgyanús 
személlyel, nem menjen be az orvosi rendelőbe, hanem hívja az alábbi két telefonszámot:  
 

- 06 80/277-455 
- 06 80/277-456 

 
Állandó receptfelírás céljából ne keressék fel a rendelőt, hanem telefonon kérjék állandó 
gyógyszerei felírását. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a közgyógy igazolások 
szakorvosi javaslatok, valamint a lejárt jogosítványok a vészhelyzet időtartam alatt 
használhatók, érvényesek. A fogorvosi ellátást kizárólag sürgősségi esetben lehet igénybe 
venni.  
 
Az orvosi rendelőben, illetve a város honlapján az egészségügyi intézmény használatára 
vonatkozó speciális szabályok elérhetőek.   
 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult, fokozott járványhelyzetre tekintettel 
lehetőség szerint tartózkodjanak otthonaikban, azt csak rendkívüli indokolt esetben 
hagyják el, a legszükségesebb időtartamra. Lehetőség szerint kerüljék azokat a közösségi 
tereket, ahol sok ember tartózkodik.  
 
Különös tekintettel kérem a 65 év feletti lakosokat, hogy egészségük megóvása 
érdekében a médiában és az írott sajtóban közölt egészségügyi előírásokat fokozottan 
tartsák be.  
 
Amennyiben bármilyen változás történik, abban az esetben újabb közlemény kerül 
kiadásra.  
 

Fegyvernek, 2020. március 16. 
        Tatár László 
        polgármester  
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