
FELHÍVÁS 
 
a 70. életévüket betöltött sarkadi polgárok ellátásáról való gondoskodásról! 
 
Közismert, hogy a koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Bár a 
vírus nem csak időseket fertőz, ugyanakkor a fiatalabb korosztály jellemzően tünetmentesen, 
enyhe tünetekkel, viszonylag jól, könnyen átvészelve esik át a betegségen, az idősek esetében 
viszont sokkal súlyosabb formája van a betegség lefolyásának. Ezért Magyarország Kormánya 
és Sarkad Város Önkormányzata arra kéri a 70. életévüket betöltötteket, hogy ne hagyják 
el otthonaikat, mindenképpen maradjanak otthon. 
 
A 70. életévét betöltött sarkadi polgárok ellátásáról való gondoskodás megszervezése 
érdekében 2020. március 17-én értekezletet hívtam össze a Sarkad Városában házi 
segítségnyújtást biztosító önkormányzati, egyházi és civil szervezeti fenntartású intézmények 
képviselőinek részvételével, melynek során egyeztettünk arról is, hogy Sarkad Városában a házi 
segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, valamint az idősek otthona keretében mintegy 500 fő 
ellátása jelenleg is biztosított. 
 
A fentiek mentén a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete alapján azt a döntést hoztam, 
hogy mindazon 70. életévét betöltött sarkadi polgár ellátásáról gondoskodik 
önkormányzatunk, aki vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el, 
s emellett nem részesül házi segítségnyújtásban, illetve nincs olyan családtagja, barátja, 
ismerőse vagy szomszédja, aki segítséget tud nyújtani számára. 
 
Az ellátásról való gondoskodás az alapszükségletek folyamatos biztosítását segíti elő, így - 
korlátozott alkalommal és mennyiségben, az ellátott lakóhelyéhez legközelebbi helyen - az 
alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, tisztálkodási és fertőtlenítő szerek beszerzését, valamint a 
csekkek befizetését jelenti. Az ellátásról való gondoskodás, mint szolgáltatás ingyenes, 
ugyanakkor - a házi segítségnyújtás során alkalmazott szabályokkal egyezően - a beszerzésre 
kerülő alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, tisztálkodási és fertőtlenítő szerek ellenértékét, 
valamint a befizetendő csekkeken szereplő összegeket az ellátottnak előzetesen, az ellátást 
nyújtó utólagos elszámolási kötelezettsége mellett ki kell fizetnie. 
 
Az ellátás iránti igényt a Sarkadi Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán működő 06-
66-585-741 telefonszámon lehet jelezni minden munkanapon 8.00 és 12.00 óra között. Az 
igénylés során az önkormányzat munkatársai rögzítik az igénylő adatait, majd ezt követően az 
önkormányzat fényképes, bélyegzővel ellátott és aláírt, névre szóló igazolvánnyal rendelkező 
munkatársai előre egyeztetett időpontban személyesen is felkeresik az ellátást igénylőt a 
szolgáltatás részleteinek megbeszélése céljából. 
 
Sarkad város polgármestereként ismételten kérem, hogy a 70. életévüket betöltött sarkadi 
polgárok saját érdekükben ne hagyják el otthonaikat. A családtagok, barátok, 
szomszédok és ismerősök nyújtsanak segítséget számukra, illetve ennek hiányában az 
idősek vegyék igénybe az önkormányzat ellátásról való gondoskodását. 
 
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az idősekre, Isten áldjon minden kedves Sarkadi Polgárt! 
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