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Tisztelt felsőzsolcai Lakosok! 

 

Tájékoztatom Felsőzsolca város lakosait, hogy az ünnepek ideje alatt az intézmények 

nyitvatartási ideje a megszokottól eltérően az alábbiak szerint alakul: 

 

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évre igazgatási szünetet nem 

rendelt el, a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban a két ünnep közötti időszakban a nyitva 

tartás az eredeti rend szerint lesz, ügyfélfogadásra azonban csak a haladéktalan ügyekben van 

lehetőség. 

 

Haláleset anyakönyvezésének intézésére telefonügyeletet biztosítunk 2022. december 27. 

napjától 2022 december 30. napjáig 8:00-12:00 óra között a 06-30-456-9949 telefonszámon. 

 

Felsőzsolcai GAMESZ: 

 

2022. december 27. napjától 2022 december 30. napjáig kizárólag a Vállalkozás Segítő 

Központban lesz ügyfélfogadás 7:30-11:30 óra között. 

 

Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár: 

 

2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig 8:00-12:00 óra között tart nyitva. A 

Babusgató Baba-Mama klub foglalkozás 2022. december 27. napjától 2023. január 3. napjáig 

szünetel. A következő foglalkozás időpontja: 2023. január 10. napja 10:00 óra, helyszíne a 

Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ (Felsőzsolca Kassai u. 32.). 

 
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 
 

Az óvoda az iskolai téli szünethez igazodva felmérte, hogy 2022. december 22. napjától 2023 

január 08. napjáig ki szeretné gyermekét óvodába hozni, de a felmérés alapján nem tartottak 

igényt a szülők az ügyeletre. Amennyiben mégis igény merülne fel az ügyeletre, ezen időszak 

alatt a szülők a csoportos óvodapedagógust értesíthetik, aki jelzi az óvodavezető felé és a 

fenntartóval egyeztetve megteszi a megfelelő intézkedéseket. 2023. január 09. napjától a 

megszokott rendben fogadják a gyerekeket az óvodákban. 

 
Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ: 

 

2022. december 27. napja és 2022. december 30.napja között 

 

- a családsegítő ügyfélfogadása 10:00 órától 12:00 óráig tart nyitva,  

- az étkeztetést végző kollégák 10:00 órától 14:00 óráig lesznek az épületben, 

- a házi gondozást végző kollégák otthonukból indulnak a gondozottakhoz és az étel 

kiszállításának kezdetére érkeznek az épületbe. 
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A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2022. december 29. napján 10 :00 órától 17:00 

óráig tart nyitva a délutáni véradás miatt. 
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