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Lakossági tájékoztató Ópusztaszer polgármesterétől 
 

 
Makra József polgármester tájékoztatója a koronavírus-járvány 
terjedésének veszélye miatt tett döntésekről 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ópusztaszer Községi 
Önkormányzat a koronavírus-járvány terjedésének veszélyére tekintettel 
az alábbi döntések meghozatalára kényszerült: 
 
A Magyar Közlönyben 2020. március 14. napon megjelent 45/2020. (III. 
14.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak alapján, a veszélyhelyzetre való 
tekintettel rendkívüli szünetet rendeltünk el 2020. március 16. napjától 
az Önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsőde és az egyházi fenntartású Szent Miklós Katolikus 
Óvodában.  
 
Az Óvoda és Bölcsőde korlátozott üzemmódban fog működni, csak 
felügyeletet tudnak biztosítani és csak azok számára, akik nem tudják 
megoldani semmilyen módon sem a gyerekük otthoni felügyeletét.  
Kérjük azokat a szülőket, hogy ilyen irányú igényüket jelezzék az óvoda 
elérhetőségeinek valamelyikén.  
Amennyiben a gyermek beteg, kérjük, ne 
hozzák az óvodába. 
(óvoda telefonszáma: 06 62-275-246 email: szeriovi@freemail.hu) 
 
Az étkezést egyelőre - további intézkedések meghozataláig – biztosítani 
tudjuk, nem csak az ingyenes közétkeztetésre jogosult óvodások, 
bölcsődések részére, hanem bármely igénylő 
részére továbbra is. A külterületen élőknek a Tanyagondnoki Szolgálat szállítja továbbra is az 
ebédet, a belterületen személyesen vehetik át a Főzőkonyhán (nem az iskola mellett!!)  
Kérjük, igényüket jelezzék Mészárosné Faragó Barát Erikánál, telefonon: 62/275-132 es számon. 
Kérjük Önöket, hogy az ételhordó edényeket még fokozottabban fertőtlenítsék! 
 
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadását a koronavírus-fertőzés 
megelőzése érdekében szűkítettük. A Hivatal és a pénztár 2020. március 16. 
napjától csak hétfői napokon 8-12 óráig tart nyitva. A hét többi napján nincs ügyfélfogadás.  
Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. A 
hivatali ügyintézéshez kérjük, válasszák az elektronikus elérhetőségeinket. 
 
A Nemzeti Történeti Emlékpark a veszélyhelyzet visszavonásáig zárva tart. 
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Az Ópusztaszeri Faluház és Könyvtárban, 2020. március 17. naptól látogatási tilalom van érvényben, 
az intézményben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. 
 
Ópusztaszeren, Majoros Szilvia Falugazdász ügyfél fogadása szünetel. Alkalmi ügyfélfogadás 2020. 
március 16 és április 3. között Kisteleken, a Rákóczi u. 17. szám alatt lesz. ( régi Rendőrség épülete). 
Ügyfél fogadási idő:  
 
hétfőtől-csütörtökig:7.30-16.00 
pénteken 7.30-13-30 
Majoros Szilvia telefonszáma: 06-30-339-00-42 
 
Kormányzati döntés értelmében a községben működő Pszichiátriai Otthonban és a Waltner Károly 
Gyermekvédelmi Otthonban (Ifjúsági Otthon) látogatási és kijárási tilalom van érvényben, 
visszavonásig. 
 
A községben működő háziorvosi szolgálat csak a legszükségesebb esetben fogad betegeket, 
minden más esetben és a receptek íratásában telefonon keressék a házi orvost. Telefon: 62/275-010 
vagy emailen: rendeloop@invitel.hu 
 
Központi telefonszámunk:  
06  62 575 130 
 
 elérhetőségek: 
 
Dr. Lajkó Norbert jegyző,  
email.:jegyzo.opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62 / 575-130 
 
Makra József  
polgármester 
email:opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62/575-130 
 
Szociális ügyek :  
 
Frank Andrea 
email:opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62/575-130 
 
Családsegítés, gyermekjólét  
 
Soós Ildikó 
e-mail: opusztaszer@invitel.hu, telefon:  62 / 575-130 
 
 

mailto:opusztaszer@invitel.hu
mailto:opusztaszer@invitel.hu


ÓPUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

    6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. 

Tel: 62/575-130 

Fax: 62/575-131 

E-mail: opusztaszer@invitel.hu 

 

 
Adó ügyek, anyakönyv: 
Simán Istvánné 
 e-mail: opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62 / 575-130 
 
 
Pénzügy, könyvelés, Gazdasági ügyek  
 
Vargáné Balogh Piroska 
e-mail: penzu.opusztaszer@invitel.hu, telefon:62 / 575-130 
 
Jeneiné Vidács Mária 
email: opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62/575-130 
 
Martonosi Kitti Judit 
email: opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62/575-130 
 
Munkaügy: 
Mucsi Ibolya  
e-mail: opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62 / 575-130 
 
Hirdetmények: 
Czékus Attila Dávid 
e-mail: opusztaszer@invitel.hu, telefon: 62 / 575-130 
 
 
A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola a 2020. március 16. napjával bevezetésre kerülő 
tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatban tájékoztatni fogja 
a szülőket. 
 
A korlátozó intézkedések visszavonásig érvényesek, kérjük szíves 
együttműködésüket azok betartásában, mindnyájunk egészsége érdekében! 
 
 
Kérem Önöket, hogy a további híreket a www.facebook.com/opusztaszeri közösség oldalon, és a 
www. facebook.com/kistelekjaras oldalon figyeljék. Igyekszünk, mindenről tájékoztatni Önöket! 
Vigyázzanak egymásra, magukra, családjukra! 
 
 

Köszönettel: 
 

Makra József 
polgármester 
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