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TISZTELT LAKOSSÁG, KEDVES KAPOSSZEKCSŐIEK! 

 
 
A mai napon – 2020.03.28. – életbe lépett a Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási 
korlátozásról! 
Ennek legfontosabb pontjai: 

 Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a 
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 
távolságot tartani!  

 Vendéglátó üzletekben a dolgozókon kívül másnak tartózkodni tilos! (kivétel az ott készített elvitelre 
alkalmas ételek kiadása, szállítása) 

 A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott 
alapos indokkal kerülhet sor! 

o Alapos indok pl.: munkavégzés, gyermek felügyeletbe kísérése, egészségügyi ellátás 
igénybevétele, egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés (ez 
azt jelenti, hogy az egy háztartásban élők közösen kimehetnek sétálni, levegőzni, de nem 
csoportosulhatnak másokkal, másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani), 
házasságkötés és temetés szűk családi körben, bolti, gyógyszertári, piaci vásárlás, tankolás, 
dohánybolti vásárlás, fodrász, manikűrös szolgáltatás igénybevétele, szállítási szolgáltatás 
igénybevétele, gépjavítási szolgáltatások igénybevétele (pl kerékpár, kerti gép, stb.), 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, csak a legszükségesebb 
esetben a  személyes megjelenést igénylő ügyintézés, állatok ellátása, háziállatok 
szükségszerű közterületi sétáltatása, szülői jogok és kötelességek gyakorlása, hitéleti 
tevékenység (szentmisék, istentiszteletek már egy hete nem kerülnek megtartásra 
nyilvánosan, azokat közvetítik). Alapos indok továbbá a magát ellátni nem tudó, rászorulók 
ellátása.  

 Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot 
vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, a dolgozókon kívül más ebben 
az időben nem tartózkodhat ezeken a helyeken! 

A rendelet 2020. 04.11-én veszti hatályát.  
 
 
Fentiek megerősítése érdekében is kérek mindenki, hogy AKI TEHETI, MARADJON OTTHON! Fentiektől 
függetlenül kérem az idősebb korosztályt, hogy amennyiben nem muszáj, úgy a megadott időszakban se 
menjenek vásárolni, maradjanak otthon, s a bevásárlásaiknál vegyék igénybe családjuk és az önkormányzat 
segítségét! 
 
 
A következőkben pedig frissítve felsorolom azokat az állami szintű, és a 40/2020. (III.12.) Korm. rendeletben 
kapott polgármesteri felhatalmazásommal élve az általam Kaposszekcső Község Önkormányzata nevében a 
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel hozott intézkedéseimet, melyek érintik a 
lakosságot: 

 



Kaposszekcsői Csillagvirág Óvoda 
 

A 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet 2. § alapján 2020. március 17-től (kedd) a Kaposszekcsői Csillagvirág 
Óvoda határozatlan ideig zárva tart, gyermekeket nem fogad. Kértük minden szülőt, hogy gyermeke holmiját 
2020. március 16-án, hétfői napon, esetleg kedden vigye haza az óvodából, egyben nyilatkozzon gyermeke 
felügyeleti és étkezési igényéről is. Az óvoda 2020. március 20-tól ügyeletet sem tart. Az óvónők elkezdték 
online munkájukat, mely abban is rejlik, hogy az óvodások szülei részére feladatokat, foglalkoztatási 
instrukciókat adnak. Ez különösen fontos azoknak, akik szeptembertől iskolát kezdenek. Az óvodavezető a 
szülők számára a 20-586-0404 telefonszámon folyamatosan elérhető. 
 

Kaposszekcsői Általános Iskola 
 
2020. március 13-án Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus terjedésének megfékezése céljából 
elrendelte, hogy hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.  
Emiatt 2020. március 16-tól új oktatási munkarend lépett életbe: tantermen kívüli, digitális munkarend van 
érvényben. A tanítási év zökkenőmentes folytatásához a pedagógusok felkészültek a digitális oktatásra, az 
újfajta kapcsolattartásra. Az online ellátás feltételeiről az iskola gondoskodott, az önkormányzathoz ilyen 
igény nem érkezett.  
A tornaterem sem adható bérbe semmiféle eseményre. Minden közösségi esemény és rendezvény elmarad 
az intézkedés visszavonásáig! 
Egy középiskolás gyermekeket nevelő családtól érkezett megkeresés a családsegítőn keresztül informatikai 
eszköz miatt, mely esetben egyeztettünk a fiatalok iskolájával, akik biztosítanak a tanulóknak eszközöket. 
Önkormányzatunk felajánlotta, hogy amennyiben szükséges, ezeket elhozza a családnak, azóta ebben nem 
érkezett további megkeresés.  
 

Gyermekétkeztetés 
 

Az önkormányzat a megváltozott körülmények között a felügyelt gyermekeken kívül a nevelési/tanítási 
napokon napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosít azon kaposszekcsői, közétkeztetésre jogosult 
gyermekeknek, akik ezt igényik. A helyben fogyasztás és éthordó használata tilos, az ételek kiadása egyszer 
használatos műanyag éthordókban történik. Azt személyesen lehet elvinni Kaposszekcsőn az iskola 
konyhájáról, minden nap 11:00 és 13:00 óra között (Liget lakótelepen 11.30-tól 12 óráig az Innovációs 
Központban lehet átvenni. ) 
Igényeket csak a folyamatosan történő ellátás (hétfőtől – péntekig) igénylése esetén tudjuk elfogadni. Az 
iskolások Somogyi Árpádné iskolatitkárnál a 74-565-653 telefonszámon, az óvodások esetében pedig Erős 
Ágnes óvodavezetőnél a 20-586-0404 telefonszámon jelezhették és jelezhetik ez iránti igényüket.  
 

Szociális ellátás 
 
A Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény által biztosított családi- és a gyermekjóléti szolgálat 
továbbra is működik.  
A szociális étkeztetést – eldobható műanyag edényekben – továbbra is biztosítjuk. 
Mind ebben, mind a gyermekétkeztetésben nagy szerepet vállalt, s emiatt köszönjük a segítségét a 
Burgendomb Kft-nek.  
 

Önkormányzati Hivatal 
 

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Döbröközi Közös Önkormányzati 
Hivatal Kaposszekcsői Kirendeltségének ügyfélfogadási rendjének korlátozását rendeltem el, 2020. március 
16. napjától: kedden 14 – 16 óráig, pénteken 8 – 10 óráig volt ügyfélfogadás. A 2020. március 28-án életbe 
lépett kijárási korlátozás miatt az ügyfélfogadás ezen túl átterelődik a telefonos, illetve online, valamint irat-
fel- és beadási ügyintézésre. Mivel a hivatal dolgozik, telefonon folyamatosan elérhetőek vagyunk, de a 
személyes érintkezést csak nagyon indokolt esetben alkalmazzuk! Tehát a hivatal telefonos elérhetőségei 
továbbra is működnek, az ügyintézők azon elérhetőek.  
Veszélyhelyzet esetén a polgármester bármikor hívható a 20-369-7443-as telefonszámon! 
A Dombóvári Járási Hivatal helyi ügysegédi szolgálata visszavonásig szünetel. 



 
Közösségi Ház 

 
A közösségi ház zárva tartását rendeltem el 2020. március 16-tól, visszavonásig! A közösségszervező 
munkáját átszerveztem, ő most a szociális ellátásban segít.   
A rendezvények, programok, bármiféle összejövetelek visszavonásig elmaradnak! Ezt mi már a 100 fő alatti 
korlátozás esetén is minden, kis csoportos találkozóra is kiterjesztettük. (pl. Filmklub, stb.) 
A közösségi ház vezetője, Nagyné Tóth Erzsébet ettől függetlenül telefonon elérhető a 30-698-6460-as 
telefonszámon.  
 

Háziorvosi rendelő 
 

A háziorvosi ellátás változatlan időben történik, amennyiben lehet, kérünk mindenkit, hogy telefonon 
intézzék az orvosi szükségleteiket. 
Kérjük, hogy magas láz, mellkasi fájdalom, száraz köhögés esetén az orvosi rendelőt telefonon hívják fel! 
Recept felírására részesítsék előnyben az e-recept formát! Az e-receptre felírt gyógyszerek a veszélyhelyzet 
idején meghatalmazás nélkül – a beteg TAJ számának ismeretében – átvehetők. 
A rendelő elérhető: 30-226-7171, 30-542-4211 és a 20-317-1311 telefonszámokon.  
A Dombóváron működő ügyelet munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, pihenő- és 
ünnepnapokon 8.00 órától az első munkanap reggel 8.00 óráig tart. Kérjük, őket is telefonon keressék! 
Elérhetőségük: 74-461-198. 
 

Védőnői Szolgálat 
 

A védőnői szolgálat igénybevételéről kérjük, egyeztessenek Somlyainé Schlauch Dittával a 30-339-1180 
telefonszámon! A kampányoltások (közös, iskolai) elmaradnak, az egyéni oltások folytatódnak egyeztetett 
időben. A védőnő az oltásokon túl is dolgozik, de telefonon, videó-hívásokkal ellenőriz, végzi a státuszokat, 
és egyéb teendőket a gondozottak tekintetében. Amennyiben valaki mégis rászorul. vagy a védőnő úgy ítéli 
meg, annak személyes találkozóra időpontot ad egyénileg! 
 

70 éven felüliek ellátása 
 
A 70. életévét betöltött személy, aki vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét (saját lakás, udvar) nem 
hagyja el, s erről az önkormányzatot tájékoztatja, annak a veszélyhelyzet idején segítséget nyújtunk az 
alábbiak szerint: 

 gyógyszerkiváltás 
 bevásárlás 
 egyszeri meleg étel biztosítása (jelenleg 600 Ft/nap) 
 posta 

Amennyiben a rászorult, vagy ismerőse élni kíván ezzel a lehetőséggel, úgy kértük, hogy jelezze 
munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig az alábbi telefonszámon: 

06 – 30 – 698 6460  
(Nagyné Tóth Erzsébet – Zsóka) 

Kértük, hogy csak indokolt esetben és a járvány miatt szükséges teendők elintézése, ellátások igénybevétele, 
problémák jelzése érdekében hívják a fenti számot, hogy valóban azoknak tudjunk segíteni, akiknek más 
lehetőségük nincs! Mivel a bolti kiszállításokat a Gyöngy Market vállalta, így még a dolgozóink győzik az 
ellátásokat, nem volt eddig szükség önkéntesek bevonására. Ha 70 év alatti ellátásra szoruló személyről 
tudnak, kérünk akkor is jelezzék azt nekünk!  
 

Boltok 
 
Boltjaink tekintetében is életbe lépett 2020.03.28.-tól, hogy 9-12 óráig csak a 65 év felettiek látogathatják. 
Kérünk ettől függetlenül minden időset, hogy inkább vegyék igénybe az önkormányzat fent ismertetett 
szolgáltatásait! Emellett a mozgó bolt ezentúl is házhoz megy, sűrűbben megáll, a Liget Lakótelepen a bolt 
rendes nyitva tartás szerint üzemel a fenti korosztályi korlátozással, a Gyöngy Market pedig vállalta az 
időseken túl is, hogy aki leadja náluk rendelését, abban az esetben településen belül 2000 Ft feletti, azon kívül 



5000 Ft feletti rendelés esetében házhoz szállít! Köszönettel tartozunk a Gyöngy Marketnek amiatt, hogy az 
idősek ellátásában a bolti rendeléseket nekünk csak fel kell venni, de ők vállalták azok kiszállítását is. Ott nincs 
összeg-limit, az időseknek a kisebb rendeléseket is házhoz viszik! 
 

Maszkok, védőfelszerelések 
 
3-an is felajánlották, hogy varrnak nekünk mosható maszkokat, ezt nagyon szépen köszönjük!! (Óvári 
Andrea, Vargáné Szarka Nóra néni, és Keppel-Kovács Tímea, az egyik szinte legújabb lakónk, köszönjük!) 
Ezeket a dolgozóink számára kívánjuk felhasználni. A lakosság számára jelenleg én még nem kívánok kiadni 
maszkokat egyrészt amiatt, hogy a településen több helyről be lehet szerezni, másrészt amiatt, hogy ne 
érezze ezzel a lakosság azt, hogy ezekkel bármikor kimehet, bárkivel találkozhat. Ha mégis valakinek 
szüksége van rá, s nem tudja beszerezni, abban az esetben jelentkezzen Nagyné Tóth Zsóka kolléganőmnél 
(fent már többször írtuk a telefonszámát), s segítünk a mosható maszkhoz juttatásban.  
Természetesen kérünk mindenkit, hogy amennyiben boltban, egyéb nélkülözhetetlen intéznivalókat ellátó 
helyeken megfordul, úgy ha tehetik, viseljenek maszkot, illetve gumikesztyűt, de ettől függetlenül utána 
hazatérve fertőtlenítsék kezüket, cipőjüket, különítsék el ruhájukat, s azt,h a lehet, 60 fokon mossák!  
 

Egyéb 
 
2020. áprilisától elkezdjük a közterületi csomópontok (pl. buszmegállók) fertőtlenítését is. Ezt 
munkatársaink fogják végezni védőfelszerelésben, az esti órákban, időszakosan. Az anyag, amit majd 
kipermeteznek, hamar szárad, után nem ártalmas az emberi szervezetre! 

 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét, egyben türelmüket és együttműködésüket! Csak a 
szükséges esetben hagyják el otthonukat, gyermekeiket, szüleiket, nagyszüleiket is igyekezzenek 
erre figyelmeztetni! Ne csoportosuljanak, ha muszáj, akkor is tartsák meg egymástól a 1,5-2 méteres 
távolságot! 

 
Kérem Önöket, hogy a koronavírus-fertőzés veszélyének csökkentése érdekében mindenki tartsa be a 
Magyarország Kormánya által a www.koronavirus.gov.hu oldalon közzétett egyéb utasításokat! További 
tájékoztatást kérhetnek az ingyenesen hívható zöldszámokon: 80-277-455, 80-277-456. 
 
A betegség leggyakoribb tünetei: láz, fáradtság, száraz köhögés.·Egyes betegeknél jelentkezhet 
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tünetek lehetnek enyhék és 
fokozatosan jelentkezhetnek. De vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem 
érzik magukat betegnek. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 
 
Köszönöm munkatársaim munkáját, fáradozásait! 

  
Egy faluban élünk! Kérjük, segítsenek nekünk, segítsünk egymásnak! 

 
 
 

Badáczy-Csiba Zsuzsanna sk. 
polgármester 

 
 

 


