
 

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

BALATON 

 

Tisztelt balatoni lakosok! 

 

Az országosan elrendelt vészhelyzetre, illetve a koronavírus fertőzés várható terjedésére való tekintettel 

az alábbi intézkedésekről tájékoztatjuk Önöket: 

 

ÓVODAI ELLÁTÁS: 

Március 16-tól községünkben az óvoda – a köznevelésért felelős államtitkár ajánlása alapján – azoknak 

a gyermekeknek a fogadását biztosítja, akiknek a napközbeni elhelyezéséről a szülők semmilyen módon 

nem tudnak gondoskodni. 

 

ÉTKEZTETÉS: 

Az otthon maradó óvodás, illetve iskolás gyermekek étkezésére (ebéd) vonatkozó igényeket az 

intézmény (óvoda, iskola) vezetőjénél kell jelezni. Az iskolások és óvodások ebéd igényinek leadása 

az intézmény telefonszámain történik. Minden héten csütörtökig 14:00-ig kérjük leadni a következő 

hétre vonatkozó rendelést. Óvoda: 06-30/296-2578, Iskola: 06-30/465-6910 

 

ÖNKORMÁNYZAT 

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal személyes ügyfélfogadása SZÜNETEL. 

Kérjük, csak halaszthatatlan ügyekben keressék fel hivatalunkat, továbbá elsődlegesen elektronikusan, 

e-mailben és telefonon intézzék ügyeiket! 

Hivatali elérhetőségeink: 

Polgármester: 06-36/554-108, polgarmester@balatonkozseg.t-online.hu 

Jegyző: 06-36/554-108; jegyzo@balatonkozseg.t-online.hu 

Szociális és igazgatási iroda: 06-36/554-061,  

balatononkorm@t-online.hu, igazgatas@balatonkozseg.t-online.hu 

Adó iroda: 06-36/493-072; ado@balatonkozseg.t-online.hu 

Gazdálkodási iroda: 06-36/554-107, 06-36/554- 

 

A Bélapátfalva Járási Hivatal (36/795-010) ügysegédjének és a Szilvásváradi Szociális Szolgáltató 

Központ (36/786-097) ügyfélfogadása határozatlan ideig elmarad.  

Kérjük valamennyiük megértését, együttműködését és segítségét. 

Kérjük továbbá a lakosságot, hogy fokozottam figyeljenek idős korú rokonaikra, szomszédaikra. 

 

Jó egészséget kívánva, köszönettel: 

 

Udzeliné Murányi Enikő     Kormosné Kovács Anikó 

polgármester       jegyző 
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a koronavírus megjelenésének érdekében az 

orvosi rendélőben a következő változásokat léptetjük életbe: 

 

Az orvosi rendelőben csak a legszükségesebb estben keressék fel. Amennyiben ez 

elkerülhetetlen, kérjük hogy a váró helyett az épület előtt, a szabad levegőn 

várakozzanak.  

 

Állandóan szedett gyógyszerek felíratása: 

Recept iránti igényeiket a rendelő postaládájába kérjük bedobni, névvel, címmel, TAJ-

számmal ellátva. Kérjük, tüntessék fel azt, hogy a receptet a gyógyszertárba kérik átadni 

vagy elkérik. 

 

Orvosi rendelés: 

Hétfő: 13:00-15:00 

Kedd: 14:00-16:00 

Szerda: nincs rendelés 

Csütörtök: 14:00-16:00 

Péntek: 13:00-15:00 

Rendel: Dr. Lukács Attila 

 

Vérvétel: szerda: 07:00-08:30- csak az előjegyzett betegnek 

Gyógyszertár: az orvosi rendelés ideje alatt tart nyitva 

 

Javasoljuk, hogy minden olyan probléma esetén, mely sürgősségi ellátást nem igényel, 

telefonon tartsák a kapcsolatot velünk. 

A rendelő telefonszáma: 36/787-144 

 

Védőnő: Minden esetben telefonon keressék a védőnőt! 

A védőnő telefonszáma: 36/816-049 

 

 


