Kozármisleny Város Polgármesterétől
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Tel.: Tel: 72/570-910, fax: 72/570-916
E-mail: info@kozarmisleny.hu, web: www.kozarmisleny.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Kedves Kozármislenyi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 15. napján megalakult Kozármislenyben a
Helyi Veszélyhelyzeti Munkacsoport a polgármester vezetésével (továbbiakban:
Kozármislenyi Veszélyhelyzeti Munkacsoport, röviden: KVM), mely a következő
intézkedéseket hozta a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében:
I.

Óvoda és bölcsőde tekintetében:

1.) Az önkormányzati fenntartású Janikovszky Éva Óvodában és Bölcsődében 2020. március
16. napjától Válsághelyzeti Rendkívüli Működési Rend lép életbe, melynek keretében a
polgármester rendkívüli szünetet rendel el a veszélyhelyzet fennállásáig, vagy
visszavonásáig.
2.) Azon gyermeket, akinek otthoni felügyeletét nem tudják megoldani, és amennyiben
indokolt, az óvoda és bölcsőde rendkívüli ügyeleti rendben fogadja. Felügyeletüket az
intézmény vezetője kis csoportokban köteles biztosítani. Amennyiben az intézményvezető a
fertőzés gyanúját megalapozottnak látja, megtagadhatja a gyermek átvételét. Az
intézményvezető a szülőket nyilatkoztathatja a korábbi külföldi tartózkodásról (2 hét).
3.) A szülők az óvodába érkezéskor az intézmény előterében adják át a gyermeküket az
intézmény dolgozójának. Távozáskor szintén a dolgozók adják ki a gyermeket a szülőknek.
Kérjük a szülők türelmét míg a dolgozók a gyermekeket felöltöztetik!
4.) Mindazon gyermek, és intézményi dolgozó, aki vagy akinek családja az elmúlt két hétben
érintkezett külföldről hazajövő személlyel, minimum két hétig maradjon otthon!
5.) Az a gyermek, aki náthás, köhög, az óvodai vagy bölcsődei ügyeleti
gyermekfelügyeletben nem vehet részt. Amennyiben az óvodapedagógusok, vagy a
kisgyermeknevelők betegséget tapasztalnak, azonnal értesítik a szülőt, annak érdekében, hogy
haladéktalanul vigyék haza a gyermeket.
6.) Az intézményvezető kidolgozza az ügyeleti rendszer rendjét, és erről, valamint a fentiekről
tájékoztatja a szülőket.
7.) A Munkacsoport javasolta, hogy a polgármester szükség esetén rendelje el az óvodai
dolgozók rendkívüli munkavégzését.
II.

Intézményi gyermekétkeztetés tekintetében:

A gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat, így önkormányzatunk feladata.
A digitális oktatásban részesülő iskolás gyermekek, valamint az otthon maradt óvodás és
bölcsődés gyermekek étkeztetéséről igény esetén az alábbiak szerint gondoskodunk:
1.) A szülők a menzaprogram (KONDÉR – www.konder.kozarmisleny.hu) céljára kialakított
felületen a megszokott módon jelezhetik, hogy igény tartanak-e étkezésre, ha igen mely

napokon. Az érintett (akár általános iskolás, akár óvodás, vagy bölcsődés) a Janikovszky
Éva Általános Iskola tálaló konyháján tudja átvenni az igényelt ételt.
2.) Az érintett az ételt az intézmény által biztosított, lezárt, steril dobozban veheti át
munkanapokon 11:00-13:30 óra közötti időpontban. A steril csomagoló dobozokat
Kozármisleny Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az étkeztetést igénybe vevők
részére.
3.) Saját ételhordó edényzet használata TILOS! Az ételek házhozszállítására nincs
lehetőség.
4.) Egyszeri étkezők esetében az adott napi ebéd, háromszori étkezésre jogosultak esetében az
adott napi ebéd és uzsonna, valamint a másnapi tízórai kerül átadásra.
5.) Az ékezéssel kapcsolatos észrevételeket, valamint a lemondásra vonatkozó igényeiket a
ovodatitkar@ovikozarmisleny.hu e-mail címem, valamint Sárosácné Szabó Edina titkárnál
telefonon (72/371-224) is jelezhetik a szülők.
6.) A szolgáltató vállalta, hogy a főzőkonyhán rendkívüli fertőtlenítést hajt végre.
III.

Általános iskola tekintetében:

1.) 2020. március 16. napjától valamennyi oktatási intézményben bevezetésre kerül a digitális
munkarend, melynek részletes szabályai kormányrendeletben kerülnek rögzítésre. Erre
vonatkozóan konkrét tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után a Pécsi
Tankerületi Központ és az intézmények nyújtanak.
2.) A Munkacsoport felkérte Horváthné Emesz Krisztina társadalmi és intézményi
kapcsolatokért felelős tanácsnokot, hogy vegye fel az intézményvezetővel a kapcsolatot, és
egyeztessen a fentiek szerinti gyermekétkeztetés megszervezéséről, valamint az Önkormányzat
által felajánlott digitális oktatást segítő technikai eszközök szükségességéről.
IV. Városunk fenntartásában, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
által működtetett egyéb intézmények (Könyvtár, Művelődési Ház, Sportcsarnok, Közös
Önkormányzati Hivatal) tekintetében:
1.) A Kozármislenyi Sportcsarnok a nagyközönség és a külsősök részéről határozatlan ideig
nem látogatható! E korlátozás nem vonatkozik az igazolt sportolókra, a Kozármislenyi
Sportegyesülettel bármilyen jogviszonyban lévő sportolókra, munkavállalókra és egyéb
személyekre, a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft-vel bármilyen jogviszonyban lévő
személyekre, illetve az üzemeltetésben részt vevő vállalkozásokra és személyekre.
2.) A Művelődési Ház és Könyvtár a külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart. E
korlátozás nem vonatkozik a személyes jelenlétet igénylő munkavégzésre kötelezett
önkormányzati és hivatali dolgozók, valamint felügyeletet igénylő gyermekeik tekintetében.
3.) A kozármislenyi Védőnői Szolgálat csak úgy fogadhat gondozottat, ha biztosítani tudja,
hogy az előtérben maximum egy szülő és gyermeke/gyermekei várakoznak, miközben a
rendelőben szintén maximum egy szülő a gyermekével/gyermekeivel tartózkodik. A
Munkacsoport javasolta, hogy a polgármester szükség esetén rendelje el a védőnők rendkívüli
munkavégzését.
4.) A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. (hétfő) napjától
határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadás szünetel!
A Munkacsoport javasolta, hogy a polgármester szükség esetén rendelje el a hivatali dolgozók
rendkívüli munkavégzését.
A halaszthatatlan hivatali ügyintézés a személyes megjelenés elkerülésével, elektronikus
kapcsolattartás (info@kozarmisleny.hu) útján és telefonos ügyintézés (telefonszám:
72/570-910) igénybevételével intézhető.

Az azonnali ügyintézést és a személyes jelenlétet igénylő ügykörök – pl. haláleset
anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális ügyek- telefonos időpont egyeztetés
alapján személyesen elintézhetők (ezen ügyek listáját a jegyző teszi közzé 48 órán belül). Az
igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő mulasztásokért az Önkormányzati
Adóhatóság nem szab ki bírságot. A hivatalban a pénztári kifizetés is szünetel, így a
megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással,
illetve postai úton történik.
V. Kozármisleny területén tartózkodó 65 éven felüli idősek ellátása
1.) Mivel a korona vírus járvány által az idősebb korosztály a legveszélyeztetettebb, ezért a
veszélyhelyzeti időszakban indokolt az otthon maradásuk, a tömegközlekedés elkerülése és a
nagybevásárlások szükségszerű torlódásainak kizárása. A fentiek miatt azon 65 éven felüli
idősek részére, akik Kozármisleny Város közigazgatási területén tartózkodnak, de nem
kívánják otthonaikat rövidebb időre sem elhagyni, nagyobb közösségekkel érintkezni, külön
kérésükre az önkormányzat a házigondozók, a védőnői szolgálat, egyéb önkormányzati
dolgozók, a polgárőr egyesület tagsága és önkéntesek bevonásával megszervezi az alapvető
élelmiszerek megvásárlását, gyógyszereik kiváltását, és főtt étel házhoz szállítását.
2.) Az idősek részére szóló házhoz szállítási szolgáltatás 2020. március 20-tól kerül
bevezetésre és a korona vírus kapcsán elrendelt válsághelyzet megszüntetéséig tart. Igényeket
elektronikusan vagy telefonon a megjelölt elérhetőségeken lehet majd jelezni reggel 8 és 16 óra
között. Egy lakcímről naponta egy személy egyszer és maximum 20.000,- Ft értékben adhat le
rendelést utólagos megtérítési kötelezettséggel.
3.) A Munkacsoport felkérte Tarcsay Gyöngyvér és Hamvas Éva bizottsági elnököket, hogy
dolgozzák ki a szolgáltatásra vonatkozó pontos eljárásrendet, és nevezzék meg a
kapcsolattartókat, és az érintettek tájékoztatására is tegyenek javaslatot.
4.) A szolgáltatás lebonyolítására rendelkezésre bocsátottuk az önkormányzat és gazdasági
társaságai tulajdonában álló Suzuki Vitara terepjáró és Renault Trafic mikrobuszt, illetve
felajánlásra került a polgárőrség üzemeltetésében lévő Opel Astra típusú gépjármű.
A fenti rendelkezések visszavonásig, illetve a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet
visszavonásáig maradnak hatályban.
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Kozármisleny Város Önkormányzatának nincs
tudomása koronavírussal fertőzött helyi lakosról, valamint nincs tudomása hatósági
karantén elrendeléséről sem.
Kozármisleny, 2020. március 15.
dr. Biró Károly polgármester s.k.

