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POLGÁRMESTERI UTASÍTÁS 

 

 
Tisztelt Felsőörsi Polgárok! 

 

A COVID-19 világjárvány megállítása érdekében tett kormányzati intézkedések kihirdetése 

mellett az alábbi helyi tájékoztatást adom: 

 

Elsődleges fontosságúnak tartom a hiteles forrásból való tájékoztatások figyelemmel 

kísérését, melyekhez elsősorban a kormányzat által üzemeltetett https://koronavirus.gov.hu 

illetve https://www.nnk.gov.hu oldalon és a mindenki által elérhető tömegtájékoztatási 

eszközökön (TV, rádió), valamint a központi információs csatornákon (80-277-455, 80-277-

456, koronavirus@bm.gov.hu) értesülhetnek. 

 

A 2020.március 11-én 15 órától az ország teljes területére kihirdetett veszélyhelyzeti állapot 

következményeként Felsőörsön az alábbi intézkedéseket vezetjük be: 

 

1. A felsőörsi Miske Óvoda és Bölcsőde 2020. március 18-tól határozatlan időre bezár. 

 

2. A felsőörsi közterületi játszótereket a fertőzésveszélyre tekintettel lezártuk. Kérjük, 

gyermekeikkel ne használják azokat! 

 

3. A közösségi rendezvényeket, összejöveteleket, foglalkozásokat és minden 

gyülekezéssel járó egyéb programot határozatlan időre töröltünk. 

 

4. A Civilház és a Könyvtár határozatlan időre bezár. A Civilház udvarán lévő nyitott 

szín használata tilos! 

 

5. A Háziorvosi rendelésre kizárólag időpont-egyeztetés után érkezzen, idős betegek 

receptírás miatt telefonáljanak, személyesen ne keressék fel a rendelőt! Telefon: 06-

20-777-7282, 06-87-477-142 

 

6. A fogorvosi alapellátás keretében Alsóörsön rendelő dr. Primász Krisztina fogorvos, 

előzetes egyeztetést követően (06-30-936-9516 telefonszámon) csak halaszthatatlanul 

sürgős esetben fogad beteget! 

 

7. Védőnőnk, Gerbel Mariann családlátogatást csak telefonos egyeztetést követően 

kizárólag indokolt esetben tart. 

 

8. A Községházán csak feltétlenül szükséges esetben és telefonos időpont-egyeztetést 

követően fogadjuk az ügyfeleket. 
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Kérjük, a személyes ügyintézést nem igénylő ügyekben használják a Községháza 

bejárata mellett elhelyezett postaládát és következő elérhetőségeinket: 

 

Szabó Balázs, polgármester 

Telefon: 06 70/320-6851 

e-mail: onkormanyzat@felsoors.hu  

Galambosné Csóka Krisztina-adóügyek 

Telefon: 06-30/979-8910 

e-mail.: ado@felsoors.hu  

dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető 

Telefon: 06 70/320-6852 

e-mail: gkonczol@felsoors.hu 

Krámli Józsefné pénzügyi ügyintéző 

Telefon: 87/787-258 

e-mail.: konyveles@felsoors.hu  

 Szőllös Zsoltné igazgatási ügyintéző 

Telefon: 06-30/979-9322 

e-mail: titkarsag@felsoors.hu 

dr. Pásztorné Simon Annamária 

Közösségszervező/könyvtáros 

Telefon:  06-70/320-6854 

e-mail: konyvtar@felsoors.hu 

 

Fenti elérhetőségeinken várjuk az időskorúak jelentkezését, akik otthonmaradásuk miatt 

segítségre szorulnak! 

 

Az önkormányzat részéről takarékoskodási intézkedések bevezetését tervezzük, melyekkel a 

járvány elleni küzdelemre fogunk forrásokat átcsoportosítani. Ennek részleteiről később adok 

tájékoztatást. 

 

Jelen utasításokkal 2020. március 14-én kiadott utasításaim hatályukat vesztik. Jelen 

utasításaim további, ettől eltérő tartalmú rendelkezésig lesznek hatályban. 

 

Mivel a helyzet időről időre változik, kérem Önök is kísérjék figyelemmel a központilag 

kiadott rendeleteket, tájékoztatókat és az azt kiegészítő, helyben meghozott döntéseinket! 

 

Legfontosabb, hogy felelősségteljes viselkedésünkkel mindannyian a legmesszebbmenőkig 

tartsunk be az egyre súlyosbodó veszélyhelyzet kapcsán kapott utasításokat! 

 

 

Felsőörs, 2020. március 16. 

Szabó Balázs 

polgármester 
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