
HIRDETMÉNY 

A KORONAVÍRUS MIATT KIALAKULT JÁRVÁNYHEZLYZETBEN HOZOTT 

INTÉZKEDÉSEKRŐL 

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG VONATKOZÁSÁBAN 

 

Tisztelt Mosonszolnoki Lakosság! 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 

45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a koronavírus járvány 

terjedése miatt, a koronavírus-fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületével, a helyi 

intézményvezetőkkel, valamint a háziorvossal tartott egyeztetés alapján a következő 

döntéseket hozom meg: 

 

RENDKÍVÜLI SZÜNETET RENDELEK EL VISSZAVONÁSIG, 

HATÁROZATLAN IDŐRE 

2020. MÁRCIUS 17. KEDDTŐL KEZDŐDŐEN 

  

1. A MOSONSZOLNOKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁBAN, 

2. A NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDÉBEN, 

3. A MOSONSZOLNOKI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN, 

4. A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN, 

5. A MOSONSZOLNOKI SPORTCSARNOKBAN. 

Amennyiben a gyermekek otthoni felügyelete sehogy sem oldható meg, szülői igények 

alapján, indokolt esetben az óvoda és a bölcsőde biztosítja munkanapokon a gyermekek 

napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Az igényeket az intézményvezetőknél szíveskedjenek 

jelezni. 

Az iskolák bezárásáról és a digitális oktatásra való áttérésről a Kormány döntött központilag, 

az ezzel kapcsolatos részletes információkat az iskolaigazgató fogja közölni az iskolai 

rendszeren keresztül (KRÉTA rendszer és honlap). Az iskolások rendkívüli 

gyermekfelügyeletével kapcsolatban is feléjük kell az igényeket jelezni. 

A gyermekek közétkeztetésével kapcsolatban az igényeket a Napköziotthonos Óvoda és 

Konyha felé kell jelezni. Az Önkormányzat a bekövetkező szigorúbb központi intézkedésekig 



biztosítja a Konyhán keresztül az ételek éthordóban történő elvitelének lehetőségét. A 

szociális étkezőknek történő szállítás változatlan marad.  

A Hivatal csökkentett ügyeleti rendszerben fogadja az ügyfeleket. Kéri a község lakosságát, 

hogy személyesen csak olyan halaszthatatlan ügyeket intézzenek, amelyhez mindenképpen 

személyes megjelentésre van szükség. Az időpontot lehetőség szerint előre egyeztessék az 

ügyintézővel. 

Kérjük azon szabályok betartását is, amit a Háziorvos, dr. Csipszer Bernadett külön 

tájékoztatásban közzétett. 

A telefonon felírt vényeket, recepteket az Önkormányzat kijuttatja az érintett betegekhez. 

Kérjük továbbá azon lakosokat, hogy akik önkéntes, vagy hatóságilag elrendelt házi 

karanténban vannak, telefonon jelentkezzenek a háziorvosnál és az Önkormányzatnál is.  

Az Önkormányzat az Önkormányzat honlapján (www.mosonszolnok.hu), és egy tájékoztatásra 

korlátozott Facebook oldalon teszi közzé a járványügyi intézkedéseket és helyzetet érintő 

legfrissebb híreket.  

Mindannyiunk egészsége érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot a fenti intézkedések minél 

pontosabb és maradéktalan betartására. Megértésüket, türelmüket, együttműködésüket 

köszönve, vigyázzunk egymásra: 

Mosonszolnok, 2020. március 16. 

Török Sándor 

polgármester 

Mosonszolnok Község Önkormányzata 

 

További tájékoztatásért, információért az alábbi telefonokon fordulhatnak az 

illetékes személyekhez: 

1. Török Sándor polgármester: 06-20-340-5138 

2. Gálné dr. Takács Eszter jegyző: 06-20-476-1597 

3. Háziorvos (külön tájékoztatóban) 06-70-618-8356, aszisztens: 06-70-291-4454 

4. Pribránszki György alpolgármester: 06-20-9416-981 

5. Bódi István képviselő: 06-30-3981-760 

6. Gősi Gyula képviselő, Művelődési Ház: 06-20-203-3148 

7. Kocsis Péter képviselő: 06-70-3184-151 

8. Lachmann János képviselő: 06-30-5326-643 

9. Vedrődi Zoltán képviselő: 06-20-4780-885 

10. Koblné Zubán Csilla óvodavezető: 06-20-5853-900 

11. Babosné Illés Ildikó óvoda – konyha vezető: 06-20-476-3170 

12. Herczegné Stiglitz Andrea bölcsődevezető: 06-30-797-0808 

13. Tóth Lajos iskolaigazgató: 06-20-585-6840 

14. Hivatal: 06-96-566-017 

http://www.mosonszolnok.hu/

