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Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok! 

Mint az mindenki előtt ismert, a járvány elleni védekezés második ütemébe lépett hazánk. A Kormány 

2020. május 18. napjával a kijárási korlátozást megszüntette és új – enyhébb - szabályokat vezetett be 

annak érdekében, hogy minél előbb, de fokozatosan, a biztonságot és az elővigyázatosságot 

mindenkor szem előtt tartva visszatérhessünk a megszokott életformánkhoz. 

Most a járványgörbe másik, ereszkedő oldalán vagyunk és remélhetőleg a következő hetekben tovább 

fog csökkenni az aktív betegek száma, de ehhez továbbra is be kell tartani azokat a biztonsági 

szabályokat, amelyeket az elmúlt hónapokban kellett követni.  

Ebbe a rendbe illeszkedve úgy döntöttünk, hogy a Fő utca 16. szám alatt található Polgármesteri 

Hivatalt és Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár intézményt is fokozatosság elve mellett 

személyes ügyintézésre, könyvtár látogatásra, illetve a Művelődési Ház szolgáltatásainak 

igénybevételére az alábbiak betartásával megnyitjuk: 

 A Polgármesteri Hivatalban minden hétfőn 13
00 

és 17
30

 közötti időszakban az ügyfélfogadás 

visszaáll. Ugyanakkor kérjük Önöket, hogy ügyintézést amennyiben ez lehetséges továbbra is 

szíveskedjenek – az elmúlt hónapokban megszokott módon – elektronikus formában intézni. 

Kérjük, hogy aki személyesen szeretné intézni ügyeit a hivatal@pilisborosjeno.hu címen 

előzetesen szíveskedjék bejelentkezni. 

 Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár minden hétfőn és csütörtökön 14
00 

és 18
00

, 

valamint minden szerdán 9
00 

és 11
00

 közötti időszakban megnyitja kapuit. 

 Ez időszak alatt egy időben legfeljebb 10 fő tartózkodhat az épületben. 

 Egy ügyfélfogadási térben (ügyintézői szobában) egyszerre egyidőben egy ügyfél 

tartózkodhat. 

 A könyvtár helyiségében egyszerre egyidőben legfeljebb 5 látogató tartózkodhat. 

 A művelődési ház egyéb helyiségeiben egyszerre egyidőben legfeljebb 5 látogató 

tartózkodhat. 

 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. 

 Mindenki köteles az épületben való tartózkodás során a szájat és az orrát eltakaró eszközt 

(például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

 Községi könyvtárunk szolgáltatása a „Könyvet házhoz” program továbbra is változatlanul 

működik. A nyár folyamán ez a lehetőség mindenki számára elérhető. Tel: 06-305967573; 

pbjmuvhaz@gmail.com 

Jelen intézkedésünk visszavonásig érvényes azzal, hogy minden héten felülvizsgáljuk a járvány elleni, 

illetve a gazdasági élet helyreállításával kapcsolatos intézkedéseket. Ezek figyelembevételével 

kerülhet sor további lazító - esetlegesen szigorító – intézkedések bevezetésére. 

 

Pilisborosjenő, 2020. május 19. 

 

Tömöri Balázs Bereczkiné Szendrey Éva dr. Horti István 

polgármester igazgató jegyző 
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