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MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 

8133 MEZŐSZENTGYÖRGY, KOSSUTH UTCA 48. 

 
Szám: MSZ/635-6/2020. 

 

KÖZLEMÉNY 

 

 

Tisztelt Mezőszentgyörgyi Polgárok! 

 

 

A mai napon megjelent a 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet, amelyben a Kormány arra kéri a 70. 

évüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. 

Természetesen ez önkéntes vállaláson alapul, de kérek minden 70. év feletti Mezőszentgyörgyi 

Polgárt, hogy vegye komolyan a jelenlegi helyzetet és egészségének megőrzése érdekében tegyen 

eleget a Kormány kérésének. 

 

Aki eleget tesz a Kormány kérésének és ellátásáról (bevásárlás, étkeztetés) a családja nem tud 

gondoskodni, az jelentse be igényét az önkormányzatnál. 

 

Az ellátási igényt az alábbi elérhetőségeken tudják igényelni: 

Telefonon:  +3622585095 

Email-ben: gyamugy@mezoszentgyorgy.hu 

  igazgatas@mezoszentgyorgy.hu 

 

Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások: 

- napi egyszeri meleg étkezés (szociális étkezés a rendeltben meghatározott térítési díj ellenében) 

- bevásárlás megszervezése, 

- gyógyszerek kiváltása. 

 

Az ebéd átvétele: 

Az ebédet házhoz szállítjuk eldobható dobozokban minden nap 12.00 és 13.00 óra között.  

 

Bevásárlás megszervezése: 

Az alapvető élelmiszerekre és háztartási termékekre vonatkozó bevásárlást heti három alkalommal 

szervezi meg az önkormányzat hétfő, szerda és pénteki napokon. A bevásárlást igénylő a 

beszerzendő termékek listáját és a beszerzendő termékek vélelmezett vételárát zacskóban vagy 

borítékban az önkormányzattól felhatalmazással rendelkező személy részére átadja.  

A megvásárolt áruk átadásával egyidejűleg át kell adni a vásárolt termékek bekerülési költségét 

igazoló blokkot, valamint a visszajárót. Amennyiben a vélelmezett költséget a valós bekerülési 

költség meghaladja, az áruk átadásakor kell a különbözetet megfizetni. 

 

Gyógyszerek kiváltása: 

1. A beteg telefonon felveszi a háziorvosi rendelővel a kapcsolatot a gyógyszerek felírása 

érdekében, majd erről értesíti a házi gondozót, aki a gyógyszerek ellenértékének átvételét követően 

kiváltja a felírt gyógyszereket. (Orvosi rendelő száma: +3622585060) 
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2. A beteg a házi gondozót bízza meg gyógyszereinek felíratásával, aki a gyógyszerek 

ellenértékének átvételét követően felíratja és kiváltja a felírt gyógyszereket. 

 

Amennyibe kérdése merült fel, kérdéseit az alábbi elérhetőségeket is felteheti: 

 

Lánginé Csík Angéla polgármester  (+36205048141) 

dr. Tóth Andrea jegyző  (+36203160029) 

 

 

KÉREK MINDEN MEZŐSZENTGYÖRGYI POLGÁRT, HOGY TÁMOGASSÁK A KORMÁNY KÉRÉSÉNEK 

TELJESÍTÉSÉBEN 70 ÉV FELETTI ROKONAIKAT, BARÁTAIKAT ÉS AMENNYIBEN SEGÍTSÉGRE VAN 

SZÜKSÉGÜK, FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL!  

 

FOGJUNK ÖSSZE EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN!  

 

 

Mezőszentgyörgy, 2020. március 17. 

 

        Lánginé Csík Angéla s.k. 


