
 

 

Tisztelt Újszentmargitai lakosok! 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
Újszentmargita Önkormányzat vezetése, együttműködve a megyei, járási, illetve a veszélyhelyzetben érintett szervek 
szakembereivel a koronavírus veszélyhelyzet alakulásának megfelelően készíti elő és teszi meg a hatáskörébe tartozó 
szükséges intézkedéseket.  
 
Orbán Viktor miniszterelnök péntek este történő bejelentése alapján 2020. március 16-tól, hétfőtől kezdve bezárják az 
általános- és középiskolákat, az iskolákban tantermen kívüli digitális munkarendet vezetnek be, ami azt jelenti, hogy a 
tanulók nem mehetnek be az iskolába. A Kormány által megalakított oktatási akciócsoport által megfogalmazott 
javaslatot hamarosan kormányrendeletben is olvasni lehet majd. Amint a rendelet megjelenik, az iskolával közösen 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a tisztelt lakosságot a részletekről és teendőkről. 
 
Az elmúlt napokban egyeztetésen áttekintésre kerültek az Újszentmargitán biztosított alapellátások további zavartalan 
működtetésének feltételei. (Pl. az egészségügy helyzete, az idősek ellátása, a közművelődési feladatok biztosítása, az 
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjének megváltoztatása, a lakosság folyamatos tájékoztatásának zavartalan 
biztosítása, stb.) 
 
Magyarország Kormánya a Koronavírus elleni védekezés céljából több nagy horderejű döntést hozott és jelenleg is 
folyamatban vannak a szükséges lépések meghozatalai. A Kormány által meghozott döntések, szakmai javaslatok 
végrehajtásában Újszentmargita Község Önkormányzata felelősségteljes módon viselkedik a lakosok védelme 
érdekében! 
 
Újszentmargita Község Önkormányzata összhangban a Kormány eddig megtett intézkedéseivel  a vírus terjedésének 
és a betegségek megelőzésének érdekében, valamint kiemelten az emberi élet védelmét szem előtt tartva számos 
intézkedést készített elő és fogadott el.  
 
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 15-én rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 
több fontos döntést hozott. A jelenlegi döntéseinek meghozatalánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a 
koronavírus járvány megelőzése során a lehető legszélesebb körű óvintézkedések szülessenek a minimális emberi 
érintkezés elérése céljából, a terjedés megakadályozásának, lassításának egyik leghatékonyabb módjaként. 
 

Fontos, hiteles információk a koronavírus fertőzés elleni védekezés témakörben: 
 https://koronavirus.gov.hu/ 

 
Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az Önkormányzat hivatalos Facebook-oldalát és honlapját, igyekszünk 
folyamatosan naprakész információval szolgálni. 
 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a legtöbbet mi magunk, magánemberként tehetünk azért, hogy a vírus terjedését 
lassítsuk! 
 
Tudom, hogy Újszentmargita lakossága összefog és együtt sikerül mindent megtennünk az itt élők biztonsága 
érdekében. 
 
Kérek mindenkit, hogy nyugalmát megőrizve, egymást támogatva, jogkövető magatartást tanúsítva fogadja a 
folyamatosan megjelenő rendelkezéseket! 
 
Türelmüket és fegyelmezettségüket megköszönve: 
 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkoronavirus.gov.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wreBR2rsPG0lt_5KH2UuNYrapWLhvgo3IB2EoapSr3tvQsh2gJyi1dJw&h=AT24HfuyLpoJSUY-xlxWoAcaRs5HZsN8jEZpKj6vmbg1FqZK_CpQ2W_YYZXNOsjdLHIGtLUZVInCt4cIonX80obTDEK_Dx5FRFRFRDpy3obOvsVHnfFbgy-D7dDy_t8fEWs6CUjYNl-WJgApMjMAi5GkC_XJRUJkQw


 

 

ÚJSZENTMARGITAI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
 
Az új koronavírus terjedésének megfékezése érdekében tett intézkedések részeként Magyarország 
Kormánya március 14-én délután rendeletben visszaadta a települési önkormányzatoknak az óvodák és 
bölcsődék nyitva tartásával és bezárásával kapcsolatos döntési jogkört. 
 
Mindezek figyelembe vétele mellett Újszentmargita Község Önkormányzata rendkívüli szünetet rendelt el 

2020. március 16. napjától az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményben. 

 

Átmenetileg még két napig, 2020. március 18-ig biztosítja az intézmény azon gyermekek ellátását, akik 

felügyeletéről másképp nem tud gondoskodni a szülő/gondviselő, ezt követően azonban minden gyermek 

számára zárva lesz az óvoda és a bölcsőde. 

Ez az intézkedés a járvány terjedésének megakadályozása, valamint a lakosság egészségének és életének 

megóvása érdekében elkerülhetetlen. Az intézmény bezárása visszavonásig tart, azzal együtt, hogy a 

gyermekek étkeztetését továbbra is folyamatosan biztosítja Újszentmargita Község Önkormányzata. 

 

2020. március 16-tól továbbra is nyújt étkeztetést az önkormányzat a felnőttek és a gyermekek részére is. 

Igény esetén napi egyszeri (délben) meleg főétkezést (ebédet) kapnak a szociális étkezők, az általános 

iskolások, az óvodások és a bölcsődés gyermekek. Az ebédet szintén a járvány terjedésének megelőzése 

érdekében házhoz szállítjuk.  

 
További tájékoztatást a lényeges információkról és a további eljárásrenddel kapcsolatban az Intézmény 
vezetője, és az élelmezés vezető nyújt az alábbi elérhetőségeken: 

Szabóné Sánta Katalin: +36-70-388-0283 vagy  +36-52-21-021 
Sugár Andrea: +36-70-941-5440 

 

ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a 
köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a 
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.  

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely 
továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.  

Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, 
a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 
találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális 
munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. 

Fontos, hogy a kialakult helyzet nem iskolai szünetet jelent, hanem tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, 
hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak! 

A kormányzati intézkedés értelmében a gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen önkormányzati 
feladat, fontos viszont, hogy a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési 
épületekben.  

Újszentmargita Község Önkormányzata 2020. március 16-tól továbbra is biztosítja az étkeztetést a 
gyermekek részére. 

További tájékoztatást a lényeges információkról és a további eljárásrenddel kapcsolatban az Intézmény 
vezetője nyújt az alábbi elérhetőségeken: 

Fülöp Zoltán: +36-30-319-5204  vagy +36-52-214-104 



 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségen 2020. március 16. napjától 
- előre nem látható ideig - személyes ügyfélfogadásra csak korlátozottan lesz lehetőség. 
 
Kérjük ügyfeleinket, hogy csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg személyesen a Kirendeltségen.  
 
Kérelmeiket postai úton (4065 Újszentmargita, Rákóczi u.25.) vagy az alábbi e-mail címekre szíveskedjenek 
megküldeni: 

- margita.hivatal@gmail.com 

- ujszentmargita@gmail.com 
 
A beadványok a Kirendeltség bejáratánál elhelyezett gyűjtőládában is elhelyezhetők. 
 
Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek lehetőségük van e-papír szolgáltatás használatával vagy az E-
önkormányzat portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) kérelem benyújtására. 
 
Telefonos ügyfélfogadás az alábbi számokon történik:  

- 06 52/214-002 

- +36 70 6080381 

- +36 70 9415438 
 
Anyakönyvi ügyekben a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatala jár el: 4060 
Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., tel: 06 52/580-102.  A csak személyes megjelenéssel intézhető ügyekben 
ügyfélfogadási időben fogadják az ügyfeleket, egyéb esetben telefonon, postai úton vagy elektronikus 
formában kérik az kérelmek benyújtását 
(https://balmazujvaros.hu/)  
 
A Kirendeltség bejárati ajtaja munkaidőben is zárva lesz, az épületben egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat! 
 
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az elektronikus ügyéntézés igénybevételét javasolja 
a Kormányhivatal. Kérés, hogy a kormányablakokat, ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan, különösen 
indokolt esetben keressék fel! 

 

További tájékoztatást a lényeges információkról és a további eljárásrenddel kapcsolatban Csetneki Csaba 
polgármester és Füzesiné Nagy Zita kirendeltségvezető nyújt az alábbi elérhetőségeken: +36 70 941-5438 
és +36 70 608-0381 
 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
A Könyvtár és a kulturális intézmény határozatlan ideig zárva tart, a szolgáltatásai és rendezvényei 
határozatlan ideig szünetelnek! 
 
További tájékoztatást a lényeges információkról és a további eljárásrenddel kapcsolatban  Kocsik Rita 
művelődési ház vezetője nyújt az alábbi elérhetőségeken: +36  52/214-008  vagy  +36 70 396-5407 
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FEHÉR LILIOM GONDOZÁSI KÖZPONT 
 
A Koronavírus kapcsán, a legnagyobb veszély az időseket fenyegeti jelenlegi információnk szerint, illetve a 
krónikus betegségben szenvedőket, és azokat, akiknek más okból legyengült az immunrendszerük.  
 
„Mivel a vírus emberről emberre terjed, az időseknek legfőképpen más emberek társaságát kell kerülniük. Különösen azok 
maradjanak otthon vagy legyenek egyedül, társaság nélkül a szabad levegőn, akik krónikus betegséggel élnek. Ide tartozik a 
magas vérnyomás, a diabétesz, a többi szív-érrendszeri betegség, a krónikus vese-, vagy májelégtelenség, a krónikus légúti 
betegségek, illetve azok, akiknek az immunállapota bármilyen más okból megváltozott, például autoimmun betegsége van, 
vagy aki olyan gyógyszert szed, ami az immunrendszert valamilyen módon befolyásolja” 
 
Újszentmargita Község Önkormányzata is ezeknek az információknak a birtokában indokoltnak látja, hogy 
korlátozó intézkedéseket vezessen be a lakosok védelme érdekében.  
 
Újszentmargita Község Önkormányzatának döntése értelmében 2020. március 16-tól az idősek nappali 
intézménye határozatlan ideig zárva tart, a szolgáltatásai és rendezvényei szünetelnek! 
 
A házi segítségnyújtást az idősek részére a koronavírus miatt intézményünk korlátozott időtartamban tudja 
biztosítani. 
 
Az idősek étkeztetését továbbra is biztosítjuk házhozszállítással. 

 

További tájékoztatást a lényeges információkról és a további eljárásrenddel kapcsolatban az Intézmény 
vezetője nyújt az alábbi elérhetőségeken: 

Hajdu Józsefné: +36-70-272-9453 vagy  +36-52-214-015 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet és az ezzel szorosan összefüggő rendkívüli 
egészségügyi helyzetre való tekintettel változtatásokat vagyunk kénytelenek bevezetni az egészégügyi 
alapellátás tekintetében is: 
 
1. Kérjük azokat, akik láz, száraz köhögés miatt érkeznének vizsgálatra, maradjanak otthon és telefonon 

kérjenek tanácsot állapotukkal kapcsolatban. (Főként azok, akik a megelőző 2 hétben külföldön 

jártak, koronavírusos beteggel kerültek kapcsolatba, hozzátartozójuk külföldről tért haza.) Tel:06-52-

214-016 Rendelő, illetve koronavírus zöld szám: 06-80-277-455, 06-80-277-456 

2. Házhozhívást kérem csak sürgős szükség esetén kérjenek!  

3. Idős betegeink, mivel fokozott kockázatnak vannak kitéve, CSAK ABBAN AZ ESETBEN 

JÖJJENEK BE SZEMÉLYESEN A RENDELŐBE, HA HALASZTHATATLAN BETEGSÉGÜK 

VAN. 

4. A járvány ideje alatt receptekért ne jöjjenek a rendelőbe! E-recepten felírjuk, ezt a patikában bárki 

kiválthatja az Önök részére, aláírást sem kérnek rá.  

5. Jogosítványok, lejáró okmányok megújítása nem kell, vészhelyzet visszavonásáig automatikusan 

érvényesek.  

6. Szakorvosi javaslatok, közgyógyigazolások szintén automatikusan hosszabbítva lesznek, így rájuk a 

gyógyszereket továbbra is tudjuk kedvezménnyel írni.  

7. Lehetőleg halasztható kontrollvizsgálatokra ne menjenek el, csökkentsék a minimumra az orvos-beteg 

találkozásokat. Várhatóan a szakrendelések is korlátozott számban fognak működni a későbbiekben. 

Így kérjük beutalókért se jöjjenek feleslegesen. Valószínűleg a műtéteket is halasztani fogják. 

tel:06-52-214-016
tel:06-52-214-016


 

 

8. A rendelőbe belépve az ajtóban kell várakozni, amíg a panaszfelvétel folyik. A váróteremben egyszerre 

max. 5 ember várakozhat, a többiek épületen kívül egymástól 1 m távolságban.  

9. Csak sürgősségi fogászati ellátás lesz elérhető.  

10. Iskolai szűrővizsgálatok, statusvizsgálatok nem lesznek, halasztódnak. 

11. Terhesgondozás, tanácsadás telefonon lesz elérhető. (Hüse Mariann:06-20-418-2422) 

Újszülöttlátogatás nem lesz. Csecsemőoltások során kérjük kövessék majd a kiírást, lehetőleg 

előzetesen telefonáljanak, mi lesz a teendő. (Korlátozott számban fogadunk oltandókat, a várakozás 

hasonló lesz, mint a rendelés során. 1 m-re egymástól, kívül az épületen.) 

12. Kérjük kerüljék a közösségi életet! Ha tehetik, maradjanak otthon! Hazaérkezéskor, étkezések 

előtt-után, WC használat után mossanak alaposan kezet szappanos vízzel! Boltba menetel során idősek 

főleg használjanak kesztyűt, sállal takarják el arcukat. Csökkentve ezzel a fertőzés lehetőségét. 

13. Az orvosi ügyelet továbbra is zavartalanul működik! 

14. Dr. Antal László gyógyszertárvezető által vezetett fiókgyógyszertár is zavartalanul biztosítja a 

szükséges gyógyszereket Újszentmargitán. 

 
További tájékoztatást a lényeges információkról és a további eljárásrenddel kapcsolatban az Dr. Kusicza 
Eszter háziorvos és munkatársai nyújtanak az alábbi elérhetőségeken:+36-52-214-016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


