
 

TÁJÉKOZTATÁS A NAGYHEGYESI INTÉZMÉNYEK 
MŰKÖDÉSÉRŐL  

 
Tisztelt Nagyhegyesiek! 
 
Magyarország Kormánya a Magyar Közlöny 2020. március 11. napján megjelent 39. számában a 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével kihirdette az egész országra kiterjedő veszélyhelyzetet.  
 
Ezt követően további, a veszélyhelyzetre vonatkozó korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre a 
Kormány által, amely miatt szükségessé vált a Nagyhegyesen működő költségvetési szervek és 
egyéb intézmények működésének felülvizsgálata, így 2020. március 17. napjától valamennyi 
intézményünk korlátozott nyitva tartással működött vagy visszavonásig bezárásra került.  
 
Tekintettel arra, hogy a Magyar Közlöny 96. számában megjelent a védelmi intézkedésekről szóló 
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet – amely 2020. május 4. napjától nagymértékben lazított a 
korábbi szigorú intézkedéseken – a nagyhegyesi intézmények működési rendje az alábbiak szerint 
került felülvizsgálatra: 
 
Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal 
 
A Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal 2020. május 4. napjától kezdve a koronavírus előtti 
megszokott munkarendben működik tovább azzal a kivétellel, hogy személyes ügyfélfogadásra 
a keddi és csütörtöki napokon van lehetőség.  
 
Kérem a Tisztelt Lakosságot és Ügyfeleket, hogy szíveskedjenek az ügyfélfogadási időt betartani és 
amennyiben van rá lehetőségük önmaguk és dolgozóink védelmében az ügyintézés során viseljenek 
szájat és orrot eltakaró eszközt, valamint tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot.  
 
Az étkezési térítési díjak fizetésekor kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a továbbiakban is részesítsék 
előnyben a készpénzkímélő fizetési módot, a banki átutalást. A térítési díjakat az alábbi 
bankszámlaszámra lehet átutalni:  
 

Számlatulajdonos neve: Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
Bankszámlaszám: 11738084-16732478 

Közlemény rovatban feltüntetendő adat: a gyermek neve 
 
Amennyiben banki átutalással nem tudják megoldani a térítési díjak befizetését, úgy annak 
készpénzben történő megfizetésére keddenként 8.00 órától délután 15.00-ig és csütörtökönként 
8.00 órától délután 17.00-ig van lehetőség (ebédidő: 12:00:12:30) a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában.  
 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
 
A 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazással élve 2020. március 23. (hétfő) 
napjától visszavonásig a nagyhegyesi Tündérkert Óvoda és Bölcsődében rendkívüli szünetet 
rendelt el Bajusz Istvánné polgármester. Ez a rendelkezés jelenleg is érvényben van.  
 
2020. május 4. napjától a rendkívüli szünet ideje alatt az óvoda és a bölcsőde újra ügyeletet tart. Az 
ügyelet ideje alatt azoknak a szülőknek a gyermekeit tudjuk fogadni, akik eljárnak munkahelyükre, 
gyermekeik otthoni felügyeletét már nem tudják megoldani és írásban nyilatkoznak, hogy 
gyermekük nem szenved fertőző betegségben.   
 
Az étkeztetés kapcsán az alábbi szabályok érvényesülnek továbbra is:  



 

 
1. Az ebéd saját ételhordóban történő elvitelére 2020. március 17. napjától nincs lehetőség, a 

higiéniás előírások nem teszik lehetővé az ételhordó konyha területére történő bevitelét.   
 

2. Az 1. pontban foglaltakat figyelembe véve az intézmény egyszer használatos, eldobható 
dobozokban biztosítja mind az óvodások, mind az iskolások, mind a szociális, végül mind 
a vendégétkezők részére a napi egyszeri főétkezést.   

 
3. Az étel átvételére naponta 11.30 és 13.00 között van lehetőség az ebédlő bejáratánál. 

Helyben fogyasztás 2020. március 16. napjától nem engedélyezett!  
 

4. Az ebédek átvétele során kérjük a higiénés szabályok fokozott betartását! 
 

5. A vendégétkezők kötelesek az étkezési térítési díjjal együtt megfizetni az egyszer 
használatos, eldobható dobozok ellenértékét is! Amennyiben ezt nem vállalják, részükre 
étkezés nem biztosítható.     
 

Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 
 
Március 16. napjától a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolában is tantermen kívüli digitális 
munkarend lépett életbe. Erről további információ az iskola honlapján érhető 

el: http://www.nagyhegyesiskola.hu/ 
 
Az iskolai étkeztetés 2020. március 16. napjától továbbra is biztosított. Az étkeztetés 
igénybevételére irányuló szándékot kérem továbbra is az osztályfőnökök részére jelezzék.  
 
Művelődési Ház 
 
A Művelődési Házban működő közösségi színtér nyitva tartása 2020. március 17-től továbbra 
is visszavonásig szünetel.  
 
Rickl Antal Vilmos Könyvtár  
 
A könyvtár nyitva tartása 2020. március 17-től továbbra is visszavonásig szünetel.  
 
Nagyhegyesi Sportcentrum 
 
A Nagyhegyesi Sportcentrum nyitva tartása továbbra is 2020. március 17-től visszavonásig 
szünetel. Az országos enyhítő szabályok folyamatos nyomon követése mellett az elkövetkezendő 
hetekben várható a Sportcentrum újra nyitása, melyről a Tisztelt Lakosságot haladéktalanul 
tájékoztatni fogjuk.    
 
Játszóterek, szabadtéri kondipark  
 
A játszóterek 2020. március 18-tól visszavonásig továbbra is lezárásra kerülnek. Megkérem a 
Tisztelt Szülőket, hogy ezen intézkedés hatálya alatt ne használják gyermekeik a közösségi játszótéri 
eszközöket.  
 
A szabadtéri kondipark használatára 2020 május 11. napjától ismételten lehetőség nyílik. 
Kérem a kondiparkot igénybe vevőket, hogy fokozottan figyeljenek a 1,5 méteres védőtávolság 
betartására, illetve az eszközöket lehetőség szerint fertőtlenítsék le azok használatát követően.    
 
 

http://www.nagyhegyesiskola.hu/


 

 
Idősek Háza 
 
Az Idősek Házában 2020. március 9. napjától visszavonásig látogatási tilalom van érvényben, 
amelyet az intézményvezető rendelt el.  
 
Ezúton is felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy hozzátartozóik részére élelmiszert bevinni 
tilos! Az intézmény biztosítja az idősek részére a napi ötszöri étkezést a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően.  
 
Az Idősek Háza részletes működési rendjét az intézmény mindenkori Házirendje tartalmazza, 
felmerülő kérdések esetén az intézményvezető ad részletes felvilágosítást.  
 
 
Nagyhegyes, 2020. május 8. 
  

      
Dr. Csősz Péter s.k.  

          jegyző       

          


