dr. Őszi Attila Csaba polgármester tájékoztatása
Tisztelt Érsekvadkertiek!
Mint köztudott az Országgyűlés az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a
továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére újabb 90 napra veszélyhelyzetet hirdet ki 2021. február 23-tól.
A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány tegnapi ülésén
újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött, amelyek a köznevelési intézményeket
is érintik.
Az új intézkedések többek közt:
 Az óvodákban 2021. március 8-ától rendkívüli szünet lép életbe, a rendkívüli
szünet utáni első munkanap 2021. április 7. lesz.

 Az iskolákban - beleértve a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény keretei között működő iskolákat is - 2021. március 8-ától 2021.
március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül
megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6. között
lesz.
A rendkívüli szünet, illetve a tantermen kívüli, digitális munkarend időszakában a
kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem
kerül megszervezésre.
Biztosítani kell ugyanakkor a gyermekek, tanulók étkeztetését a
veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt
működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet megfelelő
alkalmazásával.
Az idézett Korm.rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiakat írja elő:
19. § (1) A települési önkormányzatoknak, illetve a köznevelési és szakképző
intézmények nem állami fenntartóinak a szülő, más törvényes képviselő kérelmére elvitel vagy kiszállítás formájában - a Gyvt. 21/A. és 21/B. §-a szerinti, kiemelten
az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítaniuk a
bölcsődéket, a köznevelési és szakképző intézményeket érintően elrendelt zárvatartás,
digitális oktatás esetén.
A Korm. rendelet azt írja elő, hogy az étkezést kérelemre kell biztosítani, viszont az
idő rövidsége – hisz a 17/2021. (III.5.) EMMI határozat a mai napon jelent meg –
miatt az intézmények nem tudták felmérni az étkeztetést kérő gyermeklétszámot.

Ezt figyelembe véve az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az alábbiak szerint
intézkedem:
 2021. március 8-án és 9-én az étkeztetés szünetel;
 Az intézmények vezetői az előbbiekben megjelölt kettő napon intézkednek arról,
hogy az étkeztetést kérő gyermeklétszámot megállapítsák és azt a Polgármesteri
Hivatal titkárságán leadják;
 2021. március 10. napjától a napi egyszeri melegétkeztetés biztosított lesz azon
gyermekek számára, akiknek a szülője, illetve törvényes képviselője kérte;
 Az étel – megfelelve a Korm. rendelet előírásának, és figyelemmel a konyhai
dolgozók létszámára – elvitel formájában lesz biztosítva az alábbiak szerint:
 Az ételt a Közösségi Ház főbejáratánál lehet átvenni hétköznap 11:30 – 12:30
óra közt.
 Amelyik szülő, illetve törvényes képviselő a kért ételt kettő egymást követő
napon nem veszi át annak gyermeke törlésre kerül a listáról. Amennyiben az

ételt mégis kéri, akkor azt újra kérelmeznie szükséges!

A szociális célú étkeztetés 2021. március 10. napjától az eddig megszokott
formában történik!

A fenti korlátozások betartása mindannyiunk
számára komoly kihívást jelent.
Kérek minden intézményvezetőt, pedagógust és szülőt, hogy támogatásukkal
segítsék elő ezeknek az intézkedéseknek a hatékony megvalósítását.
Segítségüket, együttműködésüket előre is köszönöm!

Érsekvadkert polgármestereként a mostani helyzetben legfontosabb feladatom,
hogy a község polgárai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.
Aggasztó adatok, statisztikák jelennek meg nap mint nap a koronavírus
fertőzöttséggel kapcsolatosan, ezért kérem a lakosságot, hogy a járványügyi
szabályokat fokozottan tartsák be és ne felejtsék:

Az szájat és orrot eltakaró maszk viselése
2021. március 8. napjától
az utcán is
kötelező!
Azt gondolom, ahogyan az első hullámban, úgy most is a legtöbb rajtunk múlik,
mennyire vagyunk fegyelmezettek és mennyire vesszük komolyan az előírásokat,
hiszen egyedül a szabályok betartásával enyhíthetjük az egészségügyre, a
kereskedelmi dolgozókra terhelt nyomást.

Kérem, vigyázzunk egymásra!

dr. Őszi Attila Csaba s.k.
polgármester

