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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tárgy: Személyes ügyfélfogadás szüneteltetése 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Ügyfeleinket, Vállalkozókat, hogy 2020. március 17-étől a 

Magyarszéki Polgármesteri Hivatalban és a hozzá tartozó szakszolgálatoknál: 

 Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszéki Kirendeltségén, 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

 Védőnői Szolgálatnál, 

 Szociális étkeztetésnél, 

a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig SZÜNETEL. 

 

Az Ügyfelek CSAK telefonon és e-mailben tarthatják a kapcsolatot ügyintézőinkkel: 

 Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal: tel.: 72/521-000 (adóügy, hatósági ügyek, 

jegyző, anyakönyv). Sürgős esetekben: haláleset anyakönyvezése és soron kívüli szociális 

ügyekben is a fenti telefonszámon egyeztetés szükséges az esetleges személyes ügyintézéshez. 

E-mail: koh@magyarhertelend.hu 

 Magyarszéki Polgármesteri Hivatal és Kirendeltség: tel.: 72/521-016 (18-as mellék). 

E-mail: magyarszek7396@gmail.com 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: tel.: 72/521-016 (16-os mellék). 

E-mail: magyarszek7396@gmail.com 

 Védőnői Szolgálat: tel.: 30/861-2617 (rendkívüli esetben is telefonos egyeztetés szükséges). 

E-mail: vedonomszek@gmail.com 

 Szociális étkeztetés: igénybejelentés és ügyintézés MUNKAIDŐBEN (munkanapokon 8.00-

15.30 óráig) az alábbi telefonszámokon lehetséges: 72/521-016 (23-as mellék), 30/403-0773. 

A befizetés várhatóan 2020. március 30-31-én lesz, amelyről külön értesítést kapnak az 

étkezési szolgáltatással együtt (éthordóval kiküldve). E-mail: magyarszek7396@gmail.com 

 

Egyéb információk: 

 Az otthon maradt, Magyarszéki Óvodába beíratott óvodások és bölcsődések számára továbbra 

is térítésmentesen biztosítunk ebédet, a falugondnoki szolgálaton keresztül. A kapura 

kihelyezett éthordókat, amely 2 db váltó-éthordót jelent, az önkormányzat biztosítja. Első 

szállítási nap: 2020. március 17. Természetesen azon helybeli gyermekek részére, akik nem a 

Magyarszéki Óvodába vannak beíratva, de igénybe szeretnék venni az étkezési szolgáltatást, 

térítési díj ellenében (490 Ft/adag, kiszállítással együtt) megtehetik. Igénybejelentés: 

tel.: 72/521-016 (23-as mellék), 30/403-0773. 

 Iskolai étkeztetésben a Magyarszéki Iskola minden tanulója, aki eddig étkezési szolgáltatást 

kapott, annak továbbra is térítésmentesen biztosítunk ebédet, a falugondnoki szolgálaton 

keresztül. A kapura kihelyezett éthordókat, amely 2 db váltó-éthordót jelent, az önkormányzat 

biztosítja. Első szállítási nap: 2020. március 17. Természetesen azon helybeli gyermekek 

részére, akik nem a Magyarszéki Iskolába vannak beíratva, de igénybe szeretnék venni az 

étkezési szolgáltatást, térítési díj ellenében (490 Ft/adag, kiszállítással együtt) megtehetik. 

Igénybejelentés: tel.: 72/521-016 (23-as mellék), 30/403-0773. 

 A Háziorvosi Szolgálat továbbra is működik (Magyarszék Egészségház, 7396 Magyarszék, 

Hársfa u. 2/A, tel.: 72/521-025). Személyes megjelenés CSAK rendkívül sürgős és súlyos 

esetben engedélyezett, de előtte mindenképpen telefonos egyeztetés szükséges. Ebben az 

esetben a rendelő várójában csak MAX. 2 FŐ TARTÓZKODHAT, ebbe a hozzátartozó is 

beleszámít! A szakorvosi javaslatok, közgyógy, jogosítvány, pelenka engedélyek nem járnak 

le, a veszélyhelyzet megszűnése után 90 napig érvényesek maradnak. 

 A Gyógyszertár rövidített nyitva tartással üzemel (7396 Magyarszék, Kossuth u. 63., 

tel.: 72/390-767), hétfőtől péntekig 8.00-11.30 óráig. Az ügyféltérben MAX. 1 FŐ ÜGYFÉL 

TARTÓZKODHAT, tartsuk be a higiéniai előírásokat! 

 



ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 Határozottan kérem, hogy egészségünk megőrzése érdekében 
 

          MINDENKI MARADJON OTTHON! 
 

Csak a legszükségesebb esetben hagyják el lakhelyüket, ebbe beleértve a gyermekek otthon 

tartását is! A polgárőrök 2020. március 17-től a Polgárvédelmi Törvénynek megfelelően 

ellenőrzési tevékenységet végeznek a falu teljes területén. Feladatuk az idegenek és idegen 

közlekedési eszközök felderítése, valamint a közterületek rendjének ellenőrzése. 

Szellőztessünk többször, és mivel falusi környezetben lakunk, a saját udvarunkban egészséges 

környezetben tartózkodhatunk. A polgárőrség felé bejelentést lehet tenni Sarkadi Imrénél, 

tel.: 30/871-4854, és Rauch Jánosnál, tel.: 30/262-1600. 

 

 A településen minden rendezvény létszámtól függetlenül ELMARAD, NEM TARTHATÓ 

MEG. EZ VONATKOZIK MINDEN KULTURÁLIS-, SPORT- ÉS EGYÉB 

RENDEZVÉNYRE ÉS ÖSSZEJÖVETELRE, BEL- ÉS KÜLTÉRBEN EGYARÁNT. 

 

 Figyeljünk szomszédainkra, az idősebbekre, minden nap kommunikáljunk egymással, 

segítsünk a problémák megoldásában! 

 

 Amennyiben étkezést (ebéd) kíván igénybe venni, ez két módon lehetséges: 

o egyrészt magyarszéki lakosok kérhetik a szociális étkeztetést, 

o másrészt magyarszéki lakosok számára 690 Ft/adag térítési díjért tudunk étkezést 

biztosítani, amit szintén a falugondnoki szolgálat szállít ki, ebben az esetben 2 db 

(max. 3 szintes) éthordót kell biztosítani! 

Információ, igénybejelentés: tel.: 72/521-016 (23-as mellék), 30/403-0773. 

 

 Az Óvoda és a Bölcsőde ügyeleti rendben működik, telefonos egyeztetés alapján a gyermek 

továbbra is elhelyezhető 1-1 napra, a higiéniai és egészségügyi feltételek szigorú betartása 

mellett (nincs gyanús vagy fertőzött egyén a családban, a gyermek orvosi igazolással 

rendelkezik, hogy látogathatja az intézményt – nem lázas, nem beteg, nem köhög). 

Tel.: 30/577-5284. 

 

 

 

Magyarszék, 2020. március 16. 

 

 

 

 …………………………… 

 Kárpáti Jenő 

 polgármester 

 


