
                          

 

 

 

   
 
      

Tisztelt Tiszacsegei lakosság, aggódó polgárok! 

 

Tiszacsege Város Operatív Törzse 2020.03.16-án reggel 8:00-tól ülésezett. Részt vettek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Arról tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde a 45/2020. 

(III.14.) Korm. rendelet 2.§-ban biztosított jogkörben eljárva 2020. március 17-től 

határozatlan időre bezár, viszont a szünidőben megszokott rendszer szerint 

hétköznapokon ügyeletet tart 7:00-14:30-ig. Figyelembe vettük azon szülők érdekeit 

is, akik a munkájuk miatt nem tudják megoldani a kiskorú gyermekük felügyeletét, 

számukra érhető el ez a lehetőség.  

 

2. Az óvodások és iskolások élelmezése szintén a nyári szünetben megszokott rendszer 

szerint zajlik, mindkét intézményben az a szülő/hozzátartozó – aki nyilatkozott az 

ebéd igénybevételéről – minden hétköznap 11:30-13:30 között veheti át elvitelre az 

ebédet az érintett intézményben, amelyet egyszer használatos ételesekben adagolunk 

ki. Fontos változás, hogy a megszokottakkal ellentétben csak egytálétel lesz az ebéd. 

 

3. Döntést hoztunk a konyhák készleteinek feltöltéséről, melynek értelmében tartós 

élelmiszerek kerülnek beszerzésre nagy mennyiségben. Tárgyalásokat 

kezdeményezünk a helyi vállalkozásokkal (pékség, vágóhíd, halfeldolgozó, zöldség-

gyümölcs), hogy elsődlegesen Tiszacsege Város Önkormányzatának igényeit 

szolgálják ki. A közintézményekben, valamint az orvosi rendelőben a fertőtlenítés 

hosszú távú biztosítása érdekében nagy mennyiségű fertőtlenítőszert vásárolt az 

Önkormányzat. 

Fekete Gergő polgármester 

Simon Albert alpolgármester 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Dr. Vadász Györgyi háziorvos 

Bárdos Tiborné intézményvezető 

Szilágyi Judit intézményvezető-helyettes 

Józsa Erika intézményvezető-helyettes 

Lacka Jánosné gazdasági előadó 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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4. A Polgármesteri Hivatalban, illetve a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató 

Szervezetnél az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Természetesen hivatali 

munkaidőben továbbra is rendelkezésre állunk tisztelt ügyfeleink számára telefonon, 

illetve e-mailen. A Kormányablak ügyfélfogadási rendje úgy módosult, hogy 

egyszerre kettő fő tartózkodhat az ügyféltérben. 

 

Polgármesteri Hivatal 06-52-588-400 hivatal.tiszacsege@gmail.com 

Tiszacsegei Kommunális 

Szolgáltató Szervezet 

06-52-588-058 varosuzemeltetes.tiszacsege@gmail.com 

 

5. Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki külföldről érkezett haza a napokban 

vagy fog hazaérkezni a későbbiekben, mindenképpen értesítse a háziorvosát, aki 

felvilágosítást fog adni a járványügyi helyzetről és az esetleges teendőkről. 

 

Dr. Vadász Györgyi Dr. Gadóczi István Dr. Maák Margit 

06-52-373-031 06-52-373-342 06-52-373-151 

 

 

Kérem és egyben köszönöm együttműködésüket!  

 

Vigyázzunk egymásra!  

 

Tiszacsege, 2020. 03. 16. 

 

          

Fekete Gergő s.k. 

          Polgármester 
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