
 
 

 

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 Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre, és a 41/2020. (III. 11.) Korm. 

rendeletre tekintettel, az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 

 

Oktatás  

 

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatában foglaltak alapján, azaz a koronavírus miatt 

a köznevelési intézményekben új munkarend kerül bevezetésre. Az új munkarend értelmében az 

általános és középiskolai tanulóknak tilos az intézmény oktatási célú látogatása, digitális oktatási 

forma kerül bevezetésre. A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola a szükséges 

tájékoztatást az érintett tanulók és szülők részére az iskola honlapján meg fogja adni.  

Kérem, kövessék fokozott figyelemmel az iskola ezen információs vonalát.  

 

Óvoda, Bölcsőde 

 

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

17-től (kedd) határozatlan ideig zárva tart.  
 

Gondozási Központ 

 

Gondozási Központ intézményben látogatási tilalom lépett érvénybe, mely visszavonásig 

érvényes.  

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

 

Szabadidőközpont és Könyvtár 

 

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

Szabadidőközpont meghirdetett programjai, rendezvényei elmaradnak.  

 

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:  

 

99/544-511 vagy +3620/5436141 

gyermekjolet@fertoszentmiklos.hu  

9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 20-21.  
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Védőnői Szolgálat 

 

Védőnői Szolgálat a családlágotást 2020. március 17-től (kedd) határozatlan ideig 

szünetelteti. A szolgálat a következő telefonszámon érhető el:  

 

Kovácsné Kollár Katalin: +3630/3359-305 

 

Megyeri Julianna: +3630/3359-306 

 

 

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 

 

A megelőzés jelenleg is leghatékonyabb módja a legismertebb magyar orvos, Semmelweis Ignác 

ajánlása, a kéz gyakori fertőtlenítése, az üdvözlés során a testi kontaktus kerülése. 

Azok az emberek, akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon, vagy lázas állapot alakul ki, 

semmiképpen se menjenek be a munkahelyükre, ne menjenek közösségbe, telefonon vegyék fel a 

kapcsolatot háziorvosukkal. 

 

Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy Fertőszentmiklóson koronavírussal fertőzött beteg lenne, 

azonban fokozott óvatosságra intem a város lakóit. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a 

járványügyi helyzet alakulását, az illetékes hatóságokkal szoros együttműködésben, 

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 
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felelősséggel, az operatív törzs ajánlásainak figyelembevételével dolgozunk a vírus terjedésének 

megelőzése és a lakosság védelme érdekében. 

 

Kérem Önöket, hogy a szükségtelen pánikhangulat keltésétől tartózkodjanak. Az érintett 

hatóságok mindent megtesznek a kialakult helyzet megfelelő kezelése érdekében. 

 

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

 

 

 

 

 

 Horváth Tibor 

 polgármester 
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