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Tájékoztató
veszélyhelyzet kihirdetését követő letenyei intézkedésekről
Frissítve: 2020. március 31. – 12:08 óra
Az óvodát, iskolát érintő intézkedések:
2020. március 16. napjától a Letenyei Hóvirág Óvoda mindkettő egységében (székhely:
Letenye, Bajcsy utca 2., telephely: Letenye, Eötvös utca 2.) rendkívüli szünetet rendelek el a
45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § alapján.
Az óvodában lehetőséget kell biztosítani kiscsoportos felügyelet formájában azoknak a
gyerekeknek a fogadására, akiknek elhelyezéséről szüleik nem tudnak gondoskodni.
óvodáskorú gyermekek felügyeletét kis csoportokban a szülők és a szomszédok bevonásával
javasolt megoldani.
A kormány az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben
kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás
módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás
Alaptörvényben rögzített lehetőségét. Fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon
maradjanak, és részt vegyenek a digitális oktatásban, melyre rendelkezésre állnak a
kommunikációs csatornák. A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók
lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a
szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A
gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a
legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket! A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16.
napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény
hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző
intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a
gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.
Egészségügyi intézkedések:
A veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok
elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül A veszélyhelyzet időtartama
alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a sürgősségi ellátás nyújtható. A veszélyhelyzet
időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti
igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani. A szemészet, belgyógyászat, reumatológia,
sebészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, és más szakrendelések bizonytalan ideig
elmaradnak! A vérvétel és laboratórium minden héten, szerdán 7:00-7:30 óra között zajlik.
Általános információk: 93/502-960
Háziorvosi információk: I. sz. rendelő: 70/322-7440, II. sz. háziorvosi rendelő: 30/585-1152
Házi gyermekorvosi információk: 30/319-5622
Fogorvosi információk: I. sz. körzet: 30/583-2033, II. sz. körzet: 30/723-0894
Védőnői szolgálat: 93/502-964, 30/338-7365
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Közétkeztetést érintő intézkedések:
Az önkormányzat tulajdonában lévő főzőkonyha továbbra is működik, ellátja szokásos
feladatát, azonban a helyben étkezés nem biztosított. Azok a gyermekek pedig, akik ezután is
igényt tartanak az ebédre, elvitelre kapják meg az iskolai konyha gazdasági bejáratánál
hétköznapokon 11:30 – 12:30 óra között. Az igények felmérése megtörtént az
intézményekben.
A vendégétkeztetés továbbra is működik a fent leírt feltételekkel.
A közétkeztetést érintő feladatokkal a veszélyhelyzet fennállásának idejére Mikóné Farkas
Ildikó alpolgármester asszonyt bíztam meg.
Információk: Hermán Zsoltné Szunyogh Éva óvodavezető – 30/489-6196
Kovácsné Tóth Erika élelmezésvezető – 30/557-9501
A Közös Önkormányzati Hivatalt érintő intézkedések:
A Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás a megszokott rendszerint folyik, de
kérjük az ügyfeleket, hogy lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék az ügyeiket.
Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon
egyeztessenek az ügyintézővel.
E-mail címek:
Általános és közigazgatási ügyekben: igazgatas@letenye.hu
Pénzügyekben:
penzugy@letenye.hu
Műszaki ügyekben:
muszak@letenye.hu
Hivatali kapu:
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal:
Letenye Város Önkormányzata:
Murarátka Község Önkormányzata:
Kistolmács Község Önkormányzata:
Zajk Község Önkormányzata:
E-Önkormányzati portál:

PHLETENYE
LETENYE
MURARATKA
KISTOLMACS
ZAJK

KRID: 205108318
KRID: 446070908
KRID: 343060149
KRID: 239905339
KRID: 537975941

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Telefonos elérhetőségek:
Általános és közigazgatási ügyekben:
Pénzügyekben:
Műszaki ügyekben:

93/544-970
93/544-989
93/544-980

A halaszthatatlan, személyes megjelenéssel járó esetekben, valamint anyakönyvi ügyekben az
ügyfelek kizárólag csak előzetes – telefon vagy e-mail útján kért – időpontfoglalás alapján
vehetik igénybe a hivatal szolgáltatásait. Időpont a 93/544-970 telefonszámon vagy
igazgatas@letenye.hu e-mail címen kérhető.
Azon ügyfelek részére, akik az elektronikus ügyintézés lehetőségeivel nem tudnak élni a
beadványaikat a Hivatal épületének bejáratánál - a portaszolgálatnál - található gyűjtőládában
szíveskedjenek elhelyezni.A polgármesteri szerdai napon megtartott fogadóórák elmaradnak!
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A letenyei időseket érintő önkormányzati intézkedések:
A 46/2020. (III. 16.) Korm.rendeletben megfogalmazottak alapján a 70. életévüket betöltött
személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják
el!
Ha a 70. életévét betöltött személy a fentieket vállalja, és erről az önkormányzatot
tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének
feladata. Kérem, hogy ebben az esetben a 93/544-983-as, a 93/900-169-es vagy a 93/900-170es telefonszámokon jelezzék igényeiket.
Sürgősségi orvosi ügyelet:
Hétköznapokon 16:00 óra – másnap reggel 8:00 óra
Hétvégén és ünnepnapokon 8:00 óra – másnap reggel 8:00 óra
Ügyeleti telefonszámok: 93/543-036, 93/543-037
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ intézkedései:
A központ ügyfélfogadása szünetel, munkaidőben a 93/900-169-es vagy a 93/900-170-es
telefonszámon érhetők el a munkatársak. A családlátogatások ideiglenesen felfüggesztésre
kerültek.
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár intézkedései:
Az intézmény március 17-től határozatlan időre bezárja kapuit a látogatók előtt. A könyvtár
szolgáltatásai sem lesznek elérhetők. Nem fogadnak és nem adnak ki dokumentumokat.
Fénymásolásra, nyomtatásra szintén nincs lehetőség.
A kikölcsönzött könyvek kölcsönzési ideje automatikusan meghosszabbításra kerül. A
művészeti csoportok, szakkörök, klubok és egyéb közösségi tevékenységek átmenetileg
felfüggesztik tevékenységüket.
A kábeltelevíziós hirdetések továbbra is működnek. A hirdetések felvétele sms-ben történik a
30/634-5375-ö telefonszámon vagy e-mail útján a letenye.telehaz@gmail.com címen.
Információ: 93/-343-034, 93/343-055
Az ÉKKÖV Kft. intézkedései:
A Ékköv Kft. személyes ügyfélfogadása 2020. március 17-től visszavonásig (terv szerint
2020. március 30-ig) szünetel, annak érdekében, hogy megóvjuk munkatársaink, ügyfeleink
és hozzátartozóik egészségét.
Ebben az időszakban ügyeiket az alábbi módon tudják intézni:
1. Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Soós Péter – 20/359-4730
2. Karbantartás, hibabejelentés: Vajdai Péter – 30/545-4431
3. Üvegezés: Vajdai Péter – 30/545-4431
4. Lakbér befizetés: ebben az időszakban a pénztár szünetel
5. Befizetéssel kapcsolatos kérdések: 30/641-4853
A Happy Bike kerékpáros centrum bérbeadása, valamint Turisztikai iroda ügyfélfogadása
március 17-től a visszavonásig szünetel.
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Polgármester elérhetősége 0-24 órában a veszélyhelyzet elrendelése idején:
telefonszám: 20/210-7662
facebook: www.facebook.com/farkasszilard1982
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu
Hivatalos tájékoztatások oldalai:
www.kormany.hu
www.koronavirus.gov.hu
www.nnk.gov.hu

Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket tudomásul venni!
Vigyázzanak egymásra!

Letenye, 2020. március 17.

Tisztelettel:
Farkas Szilárd sk.
polgármester
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