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Tisztelt Lajosmizsei és Felsőlajosi Lakosok!
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Korm.rendeletével 2020.
március 11-étől.
Erre tekintettel meghoztuk a szükséges helyi intézkedéseket,
melyekről időrendi sorrendben jelen újságban adunk tájékoztatást.
Kérjük mindannyiukat, hogy legyünk elővigyázatosak a COVID-19 koronavírus okozta fertőzések terjedésének megelőzése érdekében, tartsuk be a hatóságok előírásait és közösen tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy minél hamarabb élhessük eddigi nyugodt életünket!
Az újságban található információk a 2020. március 19.
9:00 óráig rendelkezésünkre álló információkat tartalmazzák.
További aktuális információkért keressék a folyamatosan frissülő
www.lajosmizse.hu weboldalon a KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓK menüpontot,
a www.felsolajos.hu weboldalt és a www.kormany.hu weboldalt.

Basky András
Lajosmizse Város Polgármestere

MAR

Juhász Gyula
Felsőlajos Község Polgármestere

H
T
T
O
K
ADJUN

K
N
U
Z
Z
Á
Y
G
I
V
,
N
O

!
A
R
S
Á
EGYM

Ne engedjen be senkit,
ezzel is védve saját magát és családját!
Gyanús esetben hívja az önkormányzat 76/356-211 telefonszámát,
vagy a rendőrség 20/539-8440 telefonszámát.

12 PONT A COVID19 ELLEN
Maradj otthon!

Moss rendszeresen és
alaposan kezet!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Papírzsebkendőbe
köhögj, tüsszögj, használat
után dobd a kukába!

Tartsd tisztán
a WC-t és a mosdót!

Legyenek saját
evőeszközeid, amiket
használat után azonnal
mosogass el!

Tartsd tisztán
a lakásod!

Szellőztess
rendszeresen!

Mozogj
rendszeresen!

Étkezz változatosan,
egyél sok zöldséget,
gyümölcsöt!

Ha beteg vagy,
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Tájékozódj hiteles
forrásból!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!
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Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!
A koronavírus fertőzéssel kapcsolatos európai helyzetet és a hazai megjelenést figyelembe véve tájékoztattam intézményvezetőinket 2020. március11-én, hogy azon a napon Lajosmizsén még nem jelent meg az új koronavírus. Az önkormányzat ugyan nem lát el járványügyi feladatokat,
ettől függetlenül az elővigyázatossági intézkedéseket folyamatosan megtettük és ennek érdekében már akkor közzétettem a lenti tájékoztatást és
egyúttal kértem a intézményvezetőinket, hogy a tájékoztató anyagot szíveskedjenek intézményük több pontján kihelyezni, lehetőleg úgy is, hogy az
olvasható legyen azon időszakban is, amikor már az intézmény zárva tart. Egyúttal kértem Őket arra is, hogy tegyenek meg minden intézkedést az
intézmény fertőtlenítése érdekében, valamint lehetőség szerint szereljenek fel a bejárat mellé egy kézfertőtlenítőt és tájékoztassák az intézményben
tartózkodókat, hogy a belépés során javasolt azok használata. A szükséges intézkedéseket az intézményvezetők megtették.
Basky András
polgármester

E tárgykörben közzétett első tájékoztatásom 2020. március 11. napján történt meg az alábbiak szerint.

Legyünk elővigyázatosak a COVID-19 koronavírus okozta
fertőzések terjedésének megelőzése érdekében!
Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!

A koronavírus fertőzéssel kapcsolatos európai
helyzetet és a hazai megjelenést figyelembe véve
az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
Információim szerint Lajosmizsén még nem
jelent meg az új koronavírus. Az önkormányzat
ugyan nem lát el járványügyi feladatokat, ettől
függetlenül az elővigyázatossági intézkedéseket
folyamatosan megtesszük.
• Intézményeinkben folyamatosan minden
intézkedést (fertőtlenítés, tájékoztatás)
megtesznek munkatársaim a vírus megelőzése érdekében.
• Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a kórházakhoz hasonlóan a bent lakásos szociális
intézmények sem látogathatók.
• Javaslom, hogy a különböző egyéb rendezvények megtartását a szervezők vegyék fontolóra.
• Javaslom, hogy a háziorvosi rendelőbe, nagyobb tömegeket vonzó zárt helyen megrendezett eseményekre mindenki csak
akkor menjen, ha feltétlenül szükséges és
annyi ideig tartózkodjon ott, amennyit feltétlenül kell, ezzel is csökkentve az esetleges
megbetegedés kockázatát.
• Az egyéni felelősség vállalás érdekében
arra kérek mindenkit, hogy maradéktalanul tartsa be a szakemberek tanácsait. Azok,
akik úgy gondolják, hogy vélhetően fertőzött
személlyel érintkeztek és bármilyen betegségtünetet észlelnek magukon, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal
vagy rendelési időn kívül az ügyelettel. Nagyon fontos, hogy elsőként ne személyesen,
hanem telefonon kérjenek orvosi segítséget,
ezzel is gátolva a járvány terjedését! Az alábbiakban közzéteszem a lajosmizsei háziorvosok, házi gyermekorvosok és a lajosmizsei
központi ügyelet számát:
| HÍRLAP | 2020. március | 

Dr. Gócz Irén:
Dr. Góhér Ilona:
Dr. Jankahidy Andrea:

Dr. Márton Rozália:

Dr. Rónay Zsolt:
Dr. Svébis János:
Dr. Szabó Béla:
Dr. Takács Vilmos:

76/356-230
76/356-345
76/556-198
vagy 76/556-199
76/556-197
vagy 76/556-196
76/954-507
+36-30/387-7452
76/356-399
76/356-101

Lajosmizsei Központi Ügyelet:
76/356-173
vagy

76/356-184.
Kérek mindenkit, hogy az elkövetkező napokban is fokozottan tartsák be a közegészségügyi szabályokat és higiéniai elvárásokat!
A koronavírussal kapcsolatosan a
Nemzeti Népegészségügyi Központ
által létrehozott a nap 24 órájában ingyenesen
hívható központi zöld számok:

06-80/277-455
vagy

06-80/277-456
Javaslom, hogy a koronavírussal kapcsolatos
információkat a központi tájékoztató linkeken
keresztül szerezzék be.

https://koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/

Az alábbiakban közzéteszem
a Kormány tájékoztatását:

„Néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a koronavírus-fertőzés
veszélye
A kormány tájékoztató kampányban hívja fel
a figyelmet arra, hogy néhány egyszerű szabály
betartásával jelentősen csökkenthető a koronavírus-fertőzés veszélye.
1. Mosson gyakran és alaposan kezet
szappannal vagy kézfertőtlenítővel!
2. Tüsszentés és köhögés esetén használjon
papírzsebkendőt és azt azonnal dobja ki a
szemetesbe!
3. Lázas és felső-légúti fertőzésre utaló
tüneteket mutató beteggel kerülje el a
közvetlen érintkezést!
4. Ha potenciálisan koronavírus-fertőzöttnek
érzi magát, mert tünetei vannak és
külföldön olyan területen járt, amely
fertőzött vagy tudomására jutott, hogy
koronavírus-fertőzött személlyel volt szoros
kapcsolata, akkor kérjük telefonon értesítse
háziorvosát!”
Videó:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.
hu/videos/196573744997633/

Lajosmizse, 2020. március 11.

Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!

2020. március 12-én arról tájékoztattam a lakosságot, intézményeinket, hogy két Kormányrendeletet hirdetett ki a jogalkotó a koronavírus
fertőzés megelőzése érdekében:
• Az egyik a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet!
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• A másik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekben elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
41/2020. (III.11.) kormányrendelet.
Fenti joganyagokat a https://magyarkozlony.hu
weboldalon keresztül le tudják tölteni, illetve kérem kísérjék figyelemmel az alábbi linken a Kormány folyamatos tájékoztatását e témakörben.
https://www.kormany.hu/

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a fenti kormany.hu linken található információkat folyamatosan kísérjék figyelemmel és közösen tegyünk
meg mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb élhessük eddigi nyugodt életünket.
2020. március 13-án – miután az óvoda bezárására jogszabályi felhatalmazásom még nem
volt – az óvodavezetőjével egyeztetve intézkedtem arról, hogy az óvodába és bölcsődébe csak
azok vigyék gyermekeiket, akiknek feltétlenül
szükséges, mert a gyermekfelügyeletet nem tudják másként megoldani. Ezt intézményvezető
asszony kommunikálta a szülők felé.
2020. március 14-én megjelent a 2020. március 15-től hatályos 45/2020.(III.14.) Korm.ren-

delet 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, mellyel
további szigorításokat vezetett be a Kormány
a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében.
A Korm. rendelet által kapott felhatalmazás
alapján 2020. március 16-án 14.00 órára összehívtam Lajosmizse Város Operatív Törzsét. Az
Operatív Törzs tagjai ebben az egész ország területére kihirdetett veszélyhelyzetben döntéshozói
munkámat segítik és javaslatukkal összhangban
az alábbi intézkedéssorozatot hoztam meg:

Lajosmizse Város Polgármesterétől
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel/Fax: 76/457-575

Ikt: LMKOH/5469-7/2020.

Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!
Lajosmizse Város Polgármestereként – figyelemmel Magyarország
Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm. rendeletében foglaltakra – Lajosmizse Városban az alábbi intézkedéseket hozom:
1. Döntés a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 1/2020. (III.16.) határozatában foglalt
javaslata alapján Lajosmizse Város Jegyzőjének egyetértésével a Lajosmizsei
Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről rendelkezem 2020. március 17. napjától határozatlan ideig. Ezen idő
alatt az ügyintézés folyamatosan zajlik, kivéve a személyes ügyfélfogadást.
A Hivatal ügyfelei ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben vagy elektronikus ügyintézést biztosító felületen intézzék. Akinek ezen ügyintézési
forma egyike sem érhető el, kérelmüket írásban postai úton vagy a Hivatal
bejárata melletti postaládába helyezhetik el. A részlet szabályokat Lajosmizse Város Jegyzőjének közleményei tartalmazzák.
2. Döntés a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
székhelye és telephelyei vonatkozásában
rendkívüli szünet elrendeléséről
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 2/2020. (III. 16.) határozatában foglalt javaslata alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Lajosmizsei székhelye és telephelyei vonatkozásában elrendelem
2020. március 18. napjától a rendkívüli szünetet. Az óvodába és bölcsődébe kizárólag azon szülők vihetik be gyermekeiket, akik a Kormány által
kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a köz érdekében (pl.: közigazgatás,
egészségügy, rendfenntartás, közalkalmazotti szféra, posta stb.) látnak el
feladatot, amennyiben egyéb módon nem tudják gyermekeik felügyeletét
megoldani. Ezen gyermekek részére az óvoda székhelyintézményét jelölöm ki a feladat ellátására. A részlet szabályokat az óvoda vezetőjének
közleménye tartalmazza.
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E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
3. Döntés a közétkeztetésről
Az óvodai és az iskolai konyha működése folyamatos. Az óvodások, bölcsődések valamint az iskolások számára indokolt esetben a közétkeztetés
elvihető ebéd formájában biztosítjuk a népegészségügy szakmai véleményének függvényében.
4. Döntés Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára bezárásáról
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 3/2020. (III.16.) határozatában foglalt
javaslata alapján Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára nyitva tartását 2020. március 17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem.
Rendelkezem arról is, hogy határozatlan időre valamennyi rendezvényt,
foglalkozást a Művelődési Házban lemondunk, illetve szüneteltetünk.
5. Döntés a sportlétesítmények bezárásáról, a játszótér lezárásról
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 4/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata alapján Lajosmizse városban 2020. március 18. napjától az
alábbi sportlétesítmények használatát határozatlan ideig felfüggesztem.
– Polyák Imre Sportcsarnok,
– Lázár Bence Lajosmizsei Labdarugó Sportcentrum,
– a Dózsa György 82. szám alatti kistornaterem (volt Pártház épülete),
– a Radnóti téri sportpark.
A központi parkban és a Béke lakótelepen található játszóterek használatát
2020. március 17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem.
6. Döntés az Idősek Klubja
működésének felfüggesztéséről
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 5/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata alapján az Egészségházban működő Estike Idősek Klubja
működését 2020. március 17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem.
7. Döntés az Egészségházban
ügyfélfogadás tartó szervek ügyfélfogadásának felfüggesztéséről
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 6/2020. (III.16.) határozatában foglalt
javaslata alapján az Egészségházban működő Magyar Máltai Szeretetszol| HÍRLAP | 2020. március |
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gálat Egyesület, Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szolgálatok ügyfélfogadását 2020. március 17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem.
8. Döntés az Egészségház TOP pályázatokhoz
kapcsolódó programok felfüggesztéséről
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 7/2020. (III.16.) határozatában foglalt
javaslata alapján a TOP pályázatokhoz kapcsolódó közösségi programok
megtartását 2020. március 17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem,
továbbá ugyanezen naptól a Lajosmizse Bajcsy-Zs. út 49. szám alatt lévő
Közösségi Házat határozatlan időre bezárom.
9. Döntés a piac és vásár megtartásának felfüggesztéséről
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 8/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata alapján Lajosmizsén 2020. március 17. napjától a piac és vásár megtartását határozatlan időre felfüggesztem. Kizárólag a lajosmizsei
helyi őstermelők részére termékeik árusítására lehetőséget biztosítok a
hét minden napján maximum 18.00 óráig a Központi Park lebetonozott
szilárd részén. Az árusításhoz szükséges eszközökről higiéniai okokból
mindenki maga gondoskodjon (asztal, fertőtlenítőszer). A piaci árusok
csak gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz! A vevőket pedig határozottan
kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak.

Kérem a lakosság és a fentiekben érintettek türelmét, megértését. Mindenki csak akkor mozduljon ki otthonából, ha az feltétlenül szükséges.
Vigyázzunk idős hozzátartozónkra és egymásra.
Kérem a fenti rendelkezések
maradéktalan betartását!
Lajosmizse, 2020. március 16. 18.00 óra.


Basky András
polgármester

A 9 pontos intézkedésemhez kapcsolódóan 2020. március 17-én kértem az intézményvezetőinket, egyházaink vezetőit,
hogy intézkedésemet szíveskedjenek hirdetni, kifüggeszteni, továbbá kértem az önkormányzati intézmények vezetőit,
ahol az intézkedés tartalmazza, hogy az intézményvezető részletszabályokat tesz közzé
közlemény formájában, ezen kötelezettségüknek 2020. március 17-én 14 óráig tegyenek eleget.
Az önkormányzati intézményi tájékoztatókat az alábbiakban teszem közzé:
Közlemény személyes ügyfélfogadás szüneteléséről
a Városházán és a Faluházban
(A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal lajosmizsei székhelyén
és a felsőlajosi telephelyén)
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 1/2020. (III.16.) határozatában
foglalt javaslata alapján – figyelemmel a Magyarország Kormányának a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében
foglaltakra – a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. március 17. napjától határozatlan ideig a személyes
ügyfélfogadást szünetelteti.
Felkérjük ügyfeleinket, hogy ügyeiket elsősorban telefonon (76/356211 vagy 76/556-157), e-mailben (lajosmizse@lajosmizse.hu) vagy elektronikus ügyintézést biztosító felületen (pl. e-Papír, e-Önkormányzat,
Cégkapu stb.) intézzék.
Amennyiben valamely ügyfelünk számára fenti ügyintézési formák
egyike sem érhető el, úgy kérjük, hogy kérelmüket postai úton küldjék
meg vagy írásban a Hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládába helyezzék el.
A jogszabály alapján kizárólag személyesen intézhető ügyekben (pl.
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele, halottvizsgálati bizonyítvány leadása, termőföld ügyekben elfogadó jognyilatkozat leadása)
kérjük, hogy időpont foglalása céljából előzetesen egyeztessenek a fentiekben megadott elérhetőségek valamelyikén.
Kérjük szíves együttműködésüket az állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében!
Lajosmizse, 2020. március 16.
Basky András
polgármester
| HÍRLAP | 2020. március | 

dr. Balogh László
jegyző

Lakossági tájékoztató a köztéri eszközök, berendezések fertőtlenítéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése, csökkentése érdekében a buszmegállókat, a közlekedési lámpák
nyomógombjait, a padokat, illetve a lezárt játszótéri eszközöket fertőtlenítették és ezt a későbbiekben is elvégzik az önkormányzat munkatársai.
Lajosmizse, 2020. március 17.
Tájékoztatás a Lajosmizsei Piaccal és Vásárral kapcsolatos intézkedésekről
Lajosmizse Város Polgármestereként – figyelemmel Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendeletében foglaltakra – Lajosmizse Városban az LMKOH/5469-7/2020.
iktatószámú levelem alapján a piac és vásár vonatkozásában az alábbi intézkedést hoztam:
„9. Döntés a piac és vásár megtartásának felfüggesztéséről
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 8/2020. (III.16.) határozatában
foglalt javaslata alapján Lajosmizsén 2020. március 17. napjától a piac és
vásár megtartását határozatlan időre felfüggesztem. Kizárólag a lajosmizsei
helyi őstermelők részére termékeik árusítására lehetőséget biztosítok a
hét minden napján maximum 18.00 óráig a Központi Park lebetonozott
szilárd részén. Az árusításhoz szükséges eszközökről higiéniai okokból
mindenki maga gondoskodjon (asztal, fertőtlenítőszer). A piaci árusok
csak gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz! A vevőket pedig határozottan
kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak.”
A Központi Park lebetonozott, szilárd részén (volt szökőkút területe) található két padsor mentén lehet az értékesítést folytatni a lajosmizsei helyi
őstermelők részére. A területre behajtani az árupakolás céljából a GSM
Doki üzlet mögött található földúton lehetséges. Kérem, hogy az árusítók a Társasházak oldalán szíveskedjenek parkolni. Az ötös főút melletti
parkolóhelyeket kérem szabadon hagyni a lakosság részére. Az árusításért
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helypénzt nem kell fizetni. A Piac Felügyelőség
folyamatosan ellenőrzést fog végezni.
A piacon és a termelői piacon történő értékesítési tevékenységre vonatkozó jogszabályokat kell betartani a Központi Parkban történő
értékesítési tevékenység esetén is.
Kérem a fentiek figyelembe vételét és betartását!
Lajosmizse, 2020. március 17.
Döntés a sportlétesítmények bezárásáról
Lajosmizse Város Polgármestereként – figyelemmel Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendeletében foglaltakra – Lajosmizse Városban
az LMKOH/5469-7/2020. iktatószámú levelem
alapján a sportlétesítmények vonatkozásában az
alábbi intézkedést hoztam:
„5. Döntés a sportlétesítmények bezárásáról, a
játszótér lezárásról
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 4/2020.
(III.16.) határozatában foglalt javaslata alapján
Lajosmizse városban 2020. március 18. napjától
az alábbi sportlétesítmények használatát határozatlan ideig felfüggesztem:
– Polyák Imre Sportcsarnok,
– Lázár Bence Lajosmizsei Labdarugó Sportcentrum,
– a Dózsa György 82. szám alatti kistornaterem (volt Pártház épülete),
– a Radnóti téri sportpark.
A központi parkban és a Béke lakótelepen található játszóterek használatát 2020. március 17.
napjától határozatlan ideig felfüggesztem.”
Kérem a fentiek figyelembe vételét és betartását!
Lajosmizse, 2020. március 17.
Tájékoztatás a 70. életévüket betöltött
személyek részére
A Kormány 46/2020. (III.16.) rendeletében
arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket,
hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket
ne hagyják el!
Erre tekintettel a 70. életévét betöltött személyek étkeztetésében, gondozásában, gyógyszereik felírásában, vagy más jellegű, az élethelyzetükben felmerülő feladatok ellátásában
segítséget nyújtunk annak, aki ezt családja,
személyes környezete vagy más módon nem
tudja megoldani.
Segítséget a Városháza 06-76/356-211; 06-76/556157 telefonszámain vagy az Egészségház 76/556-189;
76/556-185 telefonszámain lehet kérni.
Aki jelen tájékoztatást olvassa, és tudomása
van olyan – és nem csak 70 év feletti személyről
– akinek segítségre lenne szüksége, azt kérjük,
hogy hívja a megadott telefonszámokat!
Kérem, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben is őrizzük meg emberségünket, támogassuk egymást, különösen az időseket és tartsuk
be a szükséges óvintézkedéseket!
Lajosmizse, 2020. március 17.
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2020. március 18-án az Állampolgársági
eskütétel felfüggesztésével és az esküvők
megtartásával kapcsolatos intézkedések
Lajosmizse Város Polgármestereként – figyelemmel Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendeletében foglaltakra, valamint a Kormány
46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletére – Lajosmizse Városban az állampolgársági eskü letételére
irányuló rendezvényt 2020. március 19-étől határozatlan időre felfüggesztem.
Lajosmizse Város Polgármestereként – figyelemmel Magyarország Kormányának a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendeletében foglaltakra, valamint a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletére – a lajosmizsei anyakönyvvezetők által
tartandó polgári házasságkötési szertartások
létszámát 2020. március 19-étől határozatlan
időre 10 főben korlátozom. A házasságkötés
megtartására kizárólag a Városháza épületében
van lehetőség.
Lajosmizse, 2020. március 18.
Tájékoztatás óvodai étkezés igényléséről
Tisztelt Szülők!
Az önkormányzat a közétkeztetést egyszeri meleg főétkezés formájában továbbra is biztosítja
az elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt.
Kérjük a T. Szülőket, hogy 2020. március
18. szerda 12. 00 óráig jelezzék a gyermek óvodapedagógusai útján, hogy a gyermek részére a
napi egyszeri, elvitellel történő, meleg étkezést
igénybe kívánják-e venni vagy sem!? (NEMLEGES VÁLASZT IS KÉRÜNK!)
Az óvodapedagógus útján megadott igénybevételi információ szolgáltatja a továbbiakban az étkezés számlázásának alapját. Ez követően a változást az IGSZ-nél a 76/555-204
telefonszámon kérjük bejelenteni!
Az óvodások és bölcsődések ebédjének elvitelére 11:30–12:30 óráig az óvodai konyha udvar
felőli ajtójánál – az IGSZ által biztosított edényben előre kicsomagoltan – lesz lehetőség.
Kérem, hogy az ebéd átvételére lehetőség
szerint egyedül érkezzen, és az ebéd kiadásáig a
várakozók legalább 1,5 méter távolságot szíveskedjenek tartani!
Kérem szíves közreműködésüket!
Lajosmizse, 2020. március 17.
Tájékoztatás iskolai
étkezés igényléséről
Tisztelt Szülők!
Az önkormányzat a közétkeztetést egyszeri
meleg főétkezés formájában továbbra is biztosítja az elrendelt tantermen kívüli digitális
munkarend ideje alatt.
Kérjük a T. Szülőket, hogy 2020. március
18. szerda 12. 00 óráig jelezzék az osztályfőnök
útján, hogy a gyermek részére a napi egyszeri, elvitellel történő, meleg étkezést igénybe
kívánják-e venni vagy sem!? (NEMLEGES VÁ-

LASZT IS KÉRÜNK!)
Az osztályfőnök útján megadott igénybevételi információ szolgáltatja a továbbiakban
az étkezés számlázásának alapját. Ez követően
a változást az IGSZ-nél a 76/555-204 telefonszámon kérjük bejelenteni!
Az iskolások ebédjének elvitelére 11:30–13.00
óráig az iskolai ebédlő udvar felőli ablakánál – az
IGSZ által biztosított edényben előre kicsomagoltan – lesz lehetőség.
Kérem, hogy az ebéd átvételére lehetőség
szerint egyedül érkezzen, és az ebéd kiadásáig a
várakozók legalább 1,5 méter távolságot szíveskedjenek tartani!
Kérem szíves közreműködésüket!
Lajosmizse, 2020. március 17.
Tájékoztató azon szülők részére,
akik óvodába hordhatják gyermekeiket
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy 2020. március
16-tól elővigyázatosságból a veszélyhelyzet
miatt, a gyermekek átadása illetve átvétele az
intézmény belső bejárati ajtónál történik. A
kisgyermekeket a pedagógiai asszisztens, dajka néni veszi át és kézfertőtlenítés után kíséri a
megfelelő csoportba.
Kérem, azokat a gyermekeket hozzák az ügyeleti csoportba;
• akik a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a köz érdekében látnak
el feladatot.
• A gyermekek egészségesek.
• Családjukból senki nem járt külföldön az
elmúlt két hétben.
Kérem a fentiek tudomásul vételét!
Kérjük, hogy minden reggel jelezzék, hogy
mely időpontban jönnek gyermekükért, mert
addigra a dajka néni felöltözteti, és bejárati
ajtóhoz kíséri a kisgyermeket.
Kérjük, az időpontot pontosan tartsák be!
Gyermekek átvételének időpontjai
6:45 óra
7:00 óra
7:15 óra
7:30 óra
7:45 óra
8:00 óra
Kérjük a szülőket, hogy legkésőbb 8 óráig érkezzenek be a gyermekükkel az óvodába.
Gyermekek hazavitelének időpontjai
15:30 óra
15:45 óra
16:00 óra
16:15 óra
16:30 óra
16:45 óra
Tisztelettel: Kocsis Györgyné
intézményvezető
| HÍRLAP | 2020. március |
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Felsőlajos Község Polgármesterétől
6055 Felsőlajos Iskola utca 12.
Fax: 0676/555-099
KRID: 143709715

Tel: 0676/356-949

Ikt.: LMKOHFL/518-1/2020.

Tisztelt Felsőlajosi Lakosok!

Felsőlajos Polgármestereként – figyelemmel
Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendeletében foglaltakra – Felsőlajos Községben az alábbi intézkedéseket hozom:
Döntés a Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi
Tagintézménye vonatkozásában rendkívüli
szünet elrendeléséről
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye vonatkozásában elrendelem 2020. március 18. napjától a
rendkívüli szünetet. Az óvodába és bölcsődébe
kizárólag azon szülők vihetik be gyermekeiket,
akik a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet
ideje alatt a köz érdekében (pl.: közigazgatás,
egészségügy, rendfenntartás, közalkalmazotti
szféra, posta stb.) látnak el feladatot, amen�nyiben egyéb módon nem tudják gyermekeik
felügyeletét megoldani. Ezen gyermekek részé-

Tájékoztatás a 70. életévüket betöltött
személyek részére
A Kormány 46/2020. (III.16.) rendeletében
arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket,
hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket
ne hagyják el!!!
Erre tekintettel a 70. életévét betöltött személyek étkeztetésében, gondozásában, gyógyszereik felírásában, vagy más jellegű, az élethelyzetükben felmerülő feladatok ellátásában
segítséget nyújtunk annak, aki ezt családja,
személyes környezete vagy más módon nem
tudja megoldani.
Segítséget Felsőlajos Község Önkormányzata 06-76/356-949; 06-30/29-91-601 telefonszámain,
vagy a lajosmizsei Egészségház 76/556-189;
76/556-185 telefonszámain lehet kérni.
Aki jelen tájékoztatást olvassa, és tudomása
van olyan – és nem csak 70 év feletti személyről
– akinek segítségre lenne szüksége, azt kérjük,
hogy hívja a megadott telefonszámokat!
Kérem, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben is őrizzük meg emberségünket, támogassuk egymást, különösen az időseket és tartsuk
be a szükséges óvintézkedéseket!
Felsőlajos, 2020. március 17.
| HÍRLAP | 2020. március | 

re a Felsőlajosi Tagintézményben biztosított a
feladatellátás.
A részlet szabályokat a Felsőlajosi Tagintézmény vezetőjének közleménye tartalmazza.
Döntés a közétkeztetésről
Az óvodai és az iskolai konyha működése folyamatos. Az óvodások valamint az iskolások számára indokolt esetben a közétkeztetés elvihető
ebéd formájában biztosítjuk a népegészségügy
szakmai véleményének függvényében.
Döntés Tájház és Könyvtár bezárásáról
Felsőlajos Községben működő Tájház, valamint
a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában működő Könyvtár nyitva tartását
2020. március 18. napjától határozatlan ideig felfüggesztem.
Döntés a sportlétesítmények bezárásáról,
a játszótér lezárásról
Felsőlajos Községben 2020. március 18. napjától
az alábbi sportlétesítmények használatát határozatlan ideig felfüggesztem.

E-mail: felsolajos@felsolajos.hu

– Faluházban működő tornaterem,
– a Faluházzal szembeni közpark,
– a Nap utcai sportpálya.
A Nap utcai játszótér használatát 2020. március
18. napjától határozatlan ideig felfüggesztem.
Kérem a lakosság és a fentiekben érintettek
türelmét, megértését. Mindenki csak akkor mozduljon ki otthonából, ha az feltétlenül szükséges.
Vigyázzunk idős hozzátartozónkra és egymásra.
Kérem a fenti rendelkezések maradéktalan
betartását!
Felsőlajos, 2020. március 17.

Juhász Gyula
polgármester

Tájékoztatás óvodai étkezés igényléséről

Tájékoztatás iskolai étkezés igényléséről

Tisztelt Szülők!
Az önkormányzat a közétkeztetést egyszeri meleg főétkezés formájában továbbra is biztosítja
az elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt.
Kérjük a T. Szülőket, hogy 2020. március
18. szerda 12:00 óráig jelezzék a gyermek óvodapedagógusai útján, hogy a gyermek részére a
napi egyszeri, elvitellel történő, meleg étkezést
igénybe kívánják-e venni vagy sem!? (NEMLEGES VÁLASZT IS KÉRÜNK!)
Az óvodapedagógus útján megadott igénybevételi információ szolgáltatja a továbbiakban az étkezés számlázásának alapját. Ez követően a változást az IGSZ-nél a 76/555-204
telefonszámon kérjük bejelenteni!
Az óvodások és ebédjének elvitelére 11:30–
12:00 óráig az óvodai konyha udvar felőli ajtójánál – az IGSZ által biztosított edényben előre
kicsomagoltan – lesz lehetőség.
Kérem, hogy az ebéd átvételére lehetőség
szerint egyedül érkezzen, és az ebéd kiadásáig a
várakozók legalább 1,5 méter távolságot szíveskedjenek tartani!
Kérem szíves közreműködésüket!
Lajosmizse, 2020. március 17.

Tisztelt Szülők!
Az önkormányzat a közétkeztetést egyszeri meleg
főétkezés formájában továbbra is biztosítja az elrendelt tantermen kívüli digitális munkarend ideje alatt.
Kérjük a T. Szülőket, hogy 2020. március
18. szerda 12:00 óráig jelezzék az osztályfőnök
útján, hogy a gyermek részére a napi egyszeri, elvitellel történő, meleg étkezést igénybe
kívánják-e venni vagy sem!? (NEMLEGES VÁLASZT IS KÉRÜNK!)
Az osztályfőnök útján megadott igénybevételi információ szolgáltatja a továbbiakban
az étkezés számlázásának alapját. Ez követően
a változást az IGSZ-nél a 76/555-204 telefonszámon kérjük bejelenteni!
Az iskolások ebédjének elvitelére 12:00–12.15
óráig a Faluház bejáratánál lévő előtérből – az
IGSZ által biztosított edényben előre kicsomagoltan – lesz lehetőség.
Kérem, hogy az ebéd átvételére lehetőség
szerint egyedül érkezzen, és az ebéd kiadásáig a
várakozók legalább 1,5 méter távolságot szíveskedjenek tartani!
Kérem szíves közreműködésüket!
Felsőlajos, 2020. március 17.



Tisztelettel: Juhász Gyula
polgármester

7

SE

VÁR

OS ÖNKO

RM

H Í R E K

ÁN

JO
• L
A

M ÉN YE

•

IN

ÜG

TÉZ

EGÉ SZSÉG

LI

,

Y

S

YI

G

ER

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

TA
ZA

S

IZ

Y

M

ME

KJÓ LÉTI ÉS SZ

OC

IÁ

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

A LAJOSMIZSEI EGÉSZSÉGHÁZ TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁSAI
Kedves Betegek!
Ez úton kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
koronavírus terjedésének megakadályozása
érdekében az alábbiakat tartsa be:

AZ EGÉSZSÉGHÁZBA TILOS
A BELÉPÉS GYÓGYSZER
FELIRATÁS CÉLJÁBÓL
Kérjük, hogy rendszeresen szedett gyógyszerei feliratása érdekében hívja háziorvosát a már jólismert telefonszámon, majd
ezt követően a gyógyszertárban átveheti
a felírt gyógyszereket, gyógyászati készítményeket e-recept alapján. Egyidejűleg
TAJ száma bemondása szükséges.
Amennyiben más okból szükséges az
Egészségházban megjelennie, kérjük,
szíveskedjék szájmaszkot használnia,
vagy száját más módon fedje be! Kérjük
érkezésekor és távozásakor használja a
kihelyezett fertőtlenítő szereket! Kérjük,
a várakozás alkalmával a másik betegtől
minimum 1,5 méter távolságot tartsa be!
Kérjük, felnőttek esetében – ha nem szükséges – kísérő nélkül érkezzen! Kérjük, beteg gyermekkel csak 1 fő kísérő érkezzen
az Egészségházba!
Intézményünk szolgáltatásaival összefüggő közhasznú információk: www.egeszseghazlm.hu, facebook oldalunk: Egészségház
Lajosmizse
Kedves Betegek!
Ez úton tájékoztatjuk a Kedves Betegeket,
hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Bács-Kiskun megyei
Kórház Klinikai Laborja csak sürgős esetben végzi el a laborvizsgálatokat. Ennek
következtében az Egészségházban lévő laborban a sürgős esetek ellátása történhet
meg, határozatlan ideig.
Kedves Betegek!
Ez úton kérjük a Kedves Betegeket, hogy a
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az Egészségházban lévő szemészet, nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, reumatológia, pszichiátria,
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ortopédia, urológia, ultrahang, diabetológia, fül-orr-gégészet szakrendeléseken,
gyógytorna, fizioterápia, gyógy-masszázs
és más kezeléseken, valamint a védőnői
szolgálatnál történő személyes megjelenést lehetőleg halassza el!
Tájékoztatjuk, hogy a szakorvosi javaslatok,
a közgyógyellátási igazolványhoz szükséges háziorvosi javaslat, a jogosítvány érvényességéhez szükséges orvosi alkalmasság
határideje meghosszabbodott, a táppénzes
igazolások 2 hetenkénti leadási határideje
felfüggesztett.
A szakorvos rendelésével, a kezelésekkel és a védőnői szolgálattal összefüggő
tájékoztatást kaphat azokon a már jól ismert telefonszámokon, amelyek az időpont
előjegyzésére és a kapcsolattartásra eddig
szolgáltak. A telefonszámok www.egeszseghazlm.hu megtalálhatók.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
KÉRHETŐ A LAJOSMIZSEI
EGÉSZSÉGHÁZ
76/356–184
TELEFONSZÁMÁN
Ha elkerülhetetlen a szakrendelések vagy
kezelések igénybevétele, háziorvosi beutalóval, vagy az ügyelet által kiadott, a Kecskeméti Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára (SBO) szóló beutalójával teheti meg.
Kérjük, a lajosmizsei háziorvosi ügyeletet a sürgősségi ellátásra vegye igénybe!
Mielőtt elindul az ügyeletre, lehetőség szerint előtte telefonon kérjen tájékoztatást
76/356-173 telefonszámon. Minden esetben
láz, köhögés, nehézlégzés tünetek esetén kötelező az előzetes telefonon történő konzultáció az ügyeletet ellátó orvossal.

Tájékoztató
Ez úton tájékoztatjuk a RÉV és a Máltai
Szeretetszolgálat klienseit, hogy a Lajosmizsei Egészségházban lévő szolgáltatások
2020. március 18-tól fel vannak függesztve
határozatlan ideig, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Kedves Idősek!
Ez úton tájékoztatjuk az Estike Idősek
Klubja Kedves Klubtagjait, a lajosmizsei
és felsőlajosi Időseket, hogy az Estike Idősek Klub működése 2020. március 18-tól
fel van függesztve határozatlan ideig, a
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében.
Az idősek étkeztetésében, gondozásában, gyógyszereik felírásában, vagy más
jellegű, az élethelyzetükben felmerülő
feladatok ellátásában segítség kérhető Intézményünk alábbi telefonszámain, ha ezt
másképpen családja, személyes környezete
nem tudja megoldani:
76/556–189 telefonszám
76/556–185 telefonszám

Tájékoztató
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében ez úton kérjük a Lajosmizsei
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat klienseit, hogy a Lajosmizsei Egészségházban lévő
ügyfélfogadás alkalmával történő személyes
megjelenését lehetőleg halassza el! A gyermekkel és a családdal összefüggő krízishelyzetben, elsősorban az alábbi telefonszámon vagy
e-mailen kérjen segítséget és tájékoztatást a
Szolgálat Családgondozóitól, akik az értesítés
alapján kellő segítséget fognak adni ügyében
és megteszik a szükséges intézkedéseket.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT:
TELEFON:
76/556–186, 76/556–188
E-MAIL: CSSSZLM@GMAIL.COM
WEB: WWW.EGESZSEGHAZLM.HU
A változással összefüggő közérdekű információkat közzétesszük.
Megértésüket köszönjük!
Vigyázzon egészségére! Vigyázzunk egymásra!
Józsáné dr. Kiss Irén
EGYSZI intézményvezető
| HÍRLAP | 2020. március |
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HÁZIORVOSOK TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Betegek!
A koronavírus okozta járvány miatt veszélyhelyzet van érvényben,
ezért akinek láza, köhögése, légszomja van, minden esetben telefonon kérjen tanácsot és segítséget háziorvosától. Semmiképpen
ne hagyja el otthonát, ne menjen az Egészségházba.
Háziorvosok elérhetősége rendelési időben:
Dr. Gócz Irén:
76/356-230
Dr. Góhér Ilona:
76/356-345
Dr. Jankahidy Andrea:
76/556-198 vagy 76/556-199
Dr. Márton Rozália:
76/556-197 vagy 76/556-196

Dr. Rónay Zsolt:
Dr. Svébis János:
Dr. Szabó Béla:
Dr. Takács Vilmos:

76/954-507
+36-30/387-7452
76/356-399 vagy +36-70/206-0997
76/356-101

Lajosmizsei Központi Ügyelet: 76/356-173 vagy 76/356-184.
Ön és környezete egészségének védelme érdekében kérjük ennek betartását!
Vigyázzanak magukra, gondoskodjanak az idősekről, ők lehetőleg maradjanak otthon!
Lajosmizse háziorvosai

FOGORVOSOK TÁJÉKOZTATÓJA
Kedves Betegek!
AZ EMMI rendelet szerint, a fertőzésveszély
elkerülése érdekében,a fogorvosi alapellátás
keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható!
A sürgősségi fogászati alapellátás Lajosmizsén 2020. március hónapban az alábbi beosztás szerint történik:
márc. 23. hétfő
dr. Dutkon Alexandra
márc. 24. kedd
dr. Dénes Zsolt
márc. 25. szerda
dr. Nulinek Ágnes
márc. 26. csütörtök dr. Dutkon Alexandra
márc. 27. péntek
dr. Dénes Zsolt
márc. 30. hétfő
dr. Nulinek Ágnes
márc. 31. kedd
dr. Dutkon Alexandra
ápr. 1. szerda
dr. Dénes Zsolt

ápr. 2. csütörtök
ápr. 3. péntek

dr. Nulinek Ágnes
dr. Dutkon Alexandra

Az április 3-át követő rendelési beosztásról
a későbbiekben adunk tájékoztatást a www.
lajosmizse.hu és a www.egeszseghazlm.hu
weboldalakon.
A sürgősségi ellátást mindenki a saját
rendelőjében végzi hétfőtől péntekig 8:00–
14:00 óra között az előzőekben ismertetett
beosztás szerint.
A sürgősségi ellátáshoz is előzetes telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés
szükséges.
Kérjük a fentiek megértését, és tudomásul vételét.

VÉREDBEN A SEGÍTSÉG LEGYÉL TE IS VÉRADÓ!
Kedves Véradók!
Segítségükre most különösen nagy szükség van!

Véradás az Egészségházban
2020. március 26-án lesz, 8:30–13:00 óráig.
Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja (OTP felőli bejárati ajtó).
A véradás a védőtávolságok betartásával, a szeparáció lehetőségével,
folyamatosan fertőtlenített környezetben történik. Csak az egészséges,
előzetesen megvizsgált jelentkezők adhatnak vért. A véradók részletes információt találnak a www.voroskereszt.hu honlapon a véradás lehetőségéről.
IMPRESSZUM:

HÍRLAP
Lajosmizse Város
Önkormányzatának
közérdekű
információs lapja
(ISSN 1788-7399)
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A kiadásért felelős: Guti Istvánné
A szerkesztést végzi: Király Zsuzsanna
A szerkesztőség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com

Dr. Dutkon Alexandra– Fogszakorvos
I. számú fogorvosi vegyes körzet
Telefonszám:76/356-439
Dr. Dénes Zsolt – Fogszakorvos
II. számú fogorvosi vegyes körzet
Telefonszám: 
76/457-503
Dr. Nulinek Ágnes – Fogszakorvos
III. számú fogorvosi vegyes körzet
Telefonszám:76/556-230
dr. Nulinek Ágnes,
dr. Dutkon Alexandra,
dr. Dénes Zsolt

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
A Koronavírus által létrehozott
szabályozások miatt a falugazdász
ügyfélszolgálati iroda zárva tart
2020. 03. 16–2020. 04. 03-ig!
Ez időszak alatt az ügyintézés Kecskeméten
a falugazdász irodában lehetséges
a Tatár Sor 6. szám alatt.
Megértésüket előre is köszönjük!
Bács-Kiskun megyei Igazgatóság:
6000 Kecskemét, Tatár Sor 6.,
Tel.: (76) 497-072, (76) 481-035
Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.,
Lajosmizse • Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető • www.mhk.hu
Nyomdai előkészítés: Kvaszta József
A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt.
lajosmizsei és felsőlajosi kirendeltsége végzi.
Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját
kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!
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LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Lajosmizse, Szabadság tér 12. • Tel.:76/555–053 (művelődési ház), 76/555–323 (könyvtár)
E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Látogatóink és Olvasóink!

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt és Lajosmizse Város Operatív Törzsének
3/2020. (III: 16.) határozatában foglalt javaslata alapján az intézmény 2020.
március 17. napjától határozatlan ideig zárva tart.
Ennek értelmében határozatlan ideig felfüggesztjük foglalkozásainkat,
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lemondunk valamennyi rendezvényt, valamint szüneteltetjük könyvtári
szolgáltatásainkat is.
Megértésüket köszönjük. Vigyázzunk egymásra!
Guti Istvánné
Dudás Klára
Igazgató
Könyvtárvezető

| HÍRLAP | 2020. március |
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A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete

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 (III.)
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet
szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban:
vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig
az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.
(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után
06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan
megengedett a tartózkodás.
2. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket
vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az
(1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről
az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról
való gondoskodás a települési önkormányzat
polgármesterének feladata.
3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen
tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres
zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban:
rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.
4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén
tartózkodás tilos.
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási
közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos
a látogatása
a) az előadó-művészet valamennyi ágának
fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc, zeneművészet),
b) a mozinak,
c) a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
törvényben meghatározott
ca) közgyűjteménynek,
cb) közművelődési intézménynek,
cc) közösségi színtérnek.
6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet,
továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereske-
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delemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §
27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban:
üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
7. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a
továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől
eltérően szabálysértést követ el, aki
a) vendéglátó üzletben,
b) üzletben,
c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d) a rendezvény helyszínén, valamint
e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen,
függetlenül annak nyilvánosságától (színház,
tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben
meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben
meg nem engedett időpontban vagy meg
nem engedett módon tartózkodik.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer
forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a 2. § (1) bekezdése és a
4. § (2) bekezdése kivételével – a rendőrség
ellenőrzi.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a
továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és
kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
9. § E rendelet hatálybalépésétől
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
(a továbbiakban együtt: kormányhivatal) által
kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek,
annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség,
b) a kormányhivatal a hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a postai szolgáltatásokról
szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseitől,
c) az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818
Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül
biztosítja.
10. § (1) Az innovációért és technológiáért
felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős tagja – az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében, a járvány
terjedésének modellezése, elemzése céljából

jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére.
(2) Az innovációért és technológiáért felelős minisztert a feladata ellátása érdekében az
állami és önkormányzati szervek, gazdálkodó
szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért
adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.
11. § Az emberi erőforrások minisztere – a
járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a középvagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben,
főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi
alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben
nappali tagozaton részt vevő személyeknek az
adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti
ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
13. § 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 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a a következő
(3) bekezdéssel égészül ki:
A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László
Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
„(3) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. §
(3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi
hatósági feladatainak ellátása érdekében – a
rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a
rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen
és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest
elsőbbséggel továbbítja.”
14. § A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe az „A külföldről”
szöveg lép.
15. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 4.
§ d) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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RENDSZERESEN SZED GYÓGYSZEREKET?
ÍGY VÁLTSA MOST KI!
1
HÍVJA FEL HÁZIORVOSÁT!
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HÁZIORVOSA
FELÍRHATJA
A VÉNYT A FELHŐBE

Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási Tér

3
ÖN VAGY ISMERŐSE VÁLTSA KI
BÁRMELYIK GYÓGYSZERTÁRBAN
A kiváltáshoz szükséges:
∙

az Ön TAJ száma

∙

a kiváltó személy személyi igazolványa (vagy útlevele)

GYÓGYSZERTÁR

