
 
 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

 

Fertőszentmiklós 

Szent István u. 19. 

9444 

Postafiók: 9. 

Telefon: 99/544-510     

E-mail: fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu 

 

Tisztelt Fertőszentmiklósi Polgárok! 

 

A koronavírus terjedésének megelőzése céljából hozott kormányzati és ahhoz kapcsolódó 

hatósági intézkedésekre, a veszélyhelyzetre tekintettel Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete képviseletében az alábbi, eddig meghozott döntésekről tájékoztatom Önöket: 

 

Óvoda, Bölcsőde 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 2020. március 

17-től (kedd) határozatlan ideig zárva tart. 

 

Az óvodavezetővel történt egyeztetést követően lehetőség van felügyelet igénybevételére azon 

szülőknek, akiknek a foglalkoztatása a veszélyhelyzettel összefüggésben elengedhetetlen és 

gyermekük felügyeletét egyéb módon nem tudják megoldani. 

 

Az igénylők részére az intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról az önkormányzat 

gondoskodik. Az étel egyszer használatos ételtartó dobozban vehető át az iskola konyha 

épületének előterében. Kiszállításra egyedi elbírálás során, méltányolható esetben kerülhet sor. 

Az egyszer használatos ételtartó doboz valamint a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli. 

Az igénylést az intézményben kérjük jelezni az alábbi elérhetőségeken:  

e-mail:  ovoda2@fertoszentmiklos.hu 

telefon:  99/544-170 

 

Iskolai gyermekétkeztetés 

 

A március havi iskolai étkezési térítési díjak befizetése készpénzátutalási-megbízáson (csekk) 

vagy az azon található bankszámlaszámra történő átutalással valósulhat meg. Az erről szóló 

tájékoztató és a készpénzátutalási-megbízás valamennyi érintett részére postázásra kerül. 

 

Az igénylők részére az intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról az önkormányzat továbbra is 

gondoskodik. Az étel egyszer használatos ételtartó dobozban vehető át az iskola konyha 

épületének előterében. Kiszállításra egyedi elbírálás során, méltányolható esetben kerülhet sor. 

Az egyszer használatos ételtartó doboz valamint a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli. 

Az igénylést az alábbi elérhetőségeken kérjük jelezni:  

e-mail: szocugy@fertoszentmiklos.hu 

telefon: 20/4316-944 

 

Gondozási Központ 

Gondozási Központ intézményben látogatási tilalom lépett érvénybe, mely visszavonásig 

érvényes.  

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatás változatlan formában továbbra is biztosított.  

Szociális étkezésben részesülők számára az ételkiadás műanyag egyszer használatos dobozban 

történik, melynek a költségét az önkormányzat viseli.  

mailto:fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu


Idősek ellátása 

 

A Kormány a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében arra kéri a 70. életévüket 

betöltött személyeket, hogy lakó- illetve tartózkodási helyüket ne hagyják el!  

 

Azon idősek részére, akik vállalják az otthon tartózkodást segítséget nyújtunk  

 

 heti egyszeri élelmiszer bevásárlás lebonyolításának segítésében 

 

 heti egyszeri, vagy a szükségszerinti gyógyszer kiváltás biztosítására 

 

Jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken várjuk:  

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: 99/544-511 

                                                          20/5436-141 

                                                          20/4121-488 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat, - saját 

és családja érdekében- a 65. életévét betöltött személy 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben 

látogathatja. Ezen időszakban csak ők, és az ott foglalkoztatottak lehetnek jelen a 

helyiségben.  

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat személyes ügyfélfogadása 2020. március 17-től (kedd) 

határozatlan ideig szünetel. 

A szolgálat telefonon, elektronikus vagy postai úton elérhető:  

 

telefon: 99/544-511,  20/5436-141,  20/4121-488 

e-mail: gyermekjolet@fertoszentmiklos.hu  

9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 20-21.  

 

Szabadidőközpont és Könyvtár, közösségi terek 

 

Szabadidőközpont és Könyvtár 2020.március 17-től (kedd) határozatlan ideig zárva tart. A 

Szabadidőközpont meghirdetett programjai, rendezvényei elmaradnak.  

 

Fertőszentmiklós település összes játszótere 2020. március 18-tól zárva tart, kérnénk a 

szülőket, hogy gyermekeik mellőzék a játszóterek használatát! 

 

Védőnői Szolgálat 

 

Védőnői Szolgálat a családlátogatást és tanácsadást határozatlan ideig szünetelteti.  

A várandósok, csecsemők, kisgyermekek esetében a védőnői tanácsadás, kapcsolattartás 

távkonzultáció formájában valósul meg az alábbi elérhetőségeken: 

 

Kovácsné Kollár Katalin: 30/3359-305 

Megyeri Julianna: 30/3359-306 

e-mail: vedono@fertoszentmiklos.hu 

 

Újonnan jelentkező várandósok kiskönyvének kiállítása érdekében kérjük, hogy telefonon 

jelentkezzenek! 

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások nem maradhatnak el, időpontért keressék 

gyermekorvosukat! 

 



Vérvétel 

 

A vérvétel rendelési ideje: csütörtökönként 7:30 – 10:30  

 

Polgármesteri Hivatal  

 

Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2020. március 17-től (kedd) a személyes 

ügyfélfogadást határozatlan ideig szünetelteti, egyúttal kéri ügyfeleit, hogy telefonon vagy 

elektronikus úton intézzék ügyeiket. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az 

ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét.  

 

Ügyintézésre az alábbi lehetőségeik vannak:  

- ügyfélkapun keresztül  

- elektronikus úton a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal e-mail címein:  

 

Jegyző, Anyakönyvvezető Szabó Szilvia jegyzo@fertoszentmiklos.hu 

Településműködtetés, Építésügy, 

Hagyatéki ügyek 

Farádi Tamás 

Hatejer Szabolcs 
muszak@fertoszentmiklos.hu 

Szociális-gyámügy Németh Henrietta szocugy@fertoszentmiklos.hu 

Adóügyek 
Horváthné 

Locsmándi Adél 
ado@fertoszentmiklos.hu 

Titkárság Polgár Dóra fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu 

 

- telefonon:  

 

- postai úton: 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 19.  

- intézésre váró dokumentumok elhelyezése az épület falán levő postaládába 

 

Dokumentumok, kérelmek elérhetősége a honlapon: 

https://www.fertoszentmiklos.hu/hu/dokumentumtar#5 

 

Koronavírus tudnivalók 

 

A betegség leggyakoribb tünetei 

A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. 

Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél 

nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek. 

  

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát? 

 

Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen járt, vagy Ön akár itt 

Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első 

legfontosabb teendők: 

 

Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 

Jegyző, Anyakönyvvezető Szabó Szilvia 544-515 

Településműködtetés, Építésügy, 

Hagyatéki ügyek 

Farádi Tamás 

Hatejer Szabolcs 
544-517 

Szociális-gyámügy Németh Henrietta 544-541 

Adóügyek 
Horváthné 

Locsmándi Adél 
544-543 

Titkárság Polgár Dóra 544-510 

https://www.fertoszentmiklos.hu/hu/dokumentumtar#5


 

Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel 

háziorvosát! (Dr. Földváry István: 99/544-086, Dr. Andorka Sándor: 99/544-138) vagy a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számát (0680/277-455, 0680/277-456)! 

 

A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. 

 

Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és 

 

a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, és otthonában 

a megfelelő elkülönítése megoldható, akkor otthonában/tartózkodási helyén kerül elkülönítésre. 

A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljából. Ennek 

eredményéről a háziorvos értesíti Önt. 

 

b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és/vagy rizikó csoportba tartozik, illetve az 

otthoni elkülönítés nem megoldható (pl. rizikócsoportba tartozó családtagja van) az OMSZ a 

területileg illetékes infektológiai osztályra vagy járványkórházba, vagy a COVID-19 beteg 

ellátására kijelölt egyéb intézménybe/osztályra szállítja Önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a 

mintavételezés megtörténik. 

A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely 

kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem. 

Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés 

(karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású. 

 

A koronavírus-fertőzés az esetek nagy részében enyhe tünetekkel zajlik, nem igényel kórházi 

kezelést. Akinél a betegség tünetmentes vagy enyhe lefolyású, annak otthoni karanténban kell 

maradnia. Kórházi ellátásra jellemzően a súlyos tüneteket mutató (pl. légzési nehézséggel küzdő), 

és/vagy 60 év feletti, krónikus betegeknek van szüksége. 

 

Ebben a járványügyi helyzetben nagyon fontos a felelősségteljes magatartás tanúsítása, a 

veszélyhelyzeti szabályok betartása. Akinek nem muszáj, kérem ne hagyja el otthonát! 

Továbbra is számítunk a lakosság együttműködésére, összefogására! Megértésüket köszönjük! 

 

Hiteles, naprakész információkért látogasson el a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalra. 

 

 

 

 

 

 Horváth Tibor 

 polgármester 

https://koronavirus.gov.hu/

