
Tisztelt Itt Élők! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 14-én megjelent az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) 

Kormány rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet).  

 

A kormányrendelet 2. §-a értelmében „A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az 

óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a 

fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az 

óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a 

szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.” 

 

A kormányrendelet hivatkozott §-a alapján, valamint a lakosok és dolgozóink egészsége 

érdekében tájékoztatom Önöket, hogy rendkívüli szünet elrendelése keretében az alábbi 

intézkedések kerültek bevezetésre városunk két intézménye, a Süni Napközi-Otthonos Óvoda 

és a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tekintetében.  

 

1. 2020.03.18. (szerda) napjától jelenleg előre meg nem határozható ideig sem a bölcsőde, 

sem az óvodák gyermeket nem fogadnak.   

 

2. Felkérek minden szülőt, hogy 2020.03.16-án és 2020.03.17-én (hétfő, kedd) kizárólag 

akkor vigyék a gyermekeket bölcsődébe, illetve óvodába, amennyiben a gyermekek 

elhelyezését ezen a két napon sem tudják megoldani. 

 

3. A fenti napokon (tehát 2020.03.16-án és 2020.03.17-én) az intézményekbe bevitt 

gyermekek átvétele nem az eddig megszokottak szerint zajlik, az intézményvezetők 

külön intézkedése alapján történik, melyet kérek szigorúan betartani. 

 

4. Az  

a) egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók, 

b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos, 

szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes 

tartalékos katonák, 

c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti 

honvédelmi alkalmazottak, 

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati 

jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, 

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerint 

foglalkoztatottak,  

f) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti 

kormánytisztviselők, valamint a közalkalmazottak és kösztisztviselők  

gyermekei vonatkozásában tervezés alatt áll egy óvodai ügyeleti rendszer 

kidolgozásának a lehetősége.  

 

5. 2020.03.18. (szerda) napjától az étkeztetéssel kapcsolatban mind az óvodába, mind 

pedig az iskolába járó gyerekek esetében az alábbi intézkedések lépnek hatályba: 



- az arra jogosult gyerekeknek napi egyszeri meleg étkeztetést az önkormányzat – 

egyszer használatos dobozokban – biztosítja, a szünidei étkeztetési eljárás rendjének 

megfelelően,  

 

- a jogosultságok pontosítására és az étkeztetési rend megállapítására a hétfői napon 

(2020.03.16.) kerül sor. 

 

 

Mivel a koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan terjed, ezért kérem, hogy lehetőség 

szerint elektronikus vagy telefonos úton intézzék ügyeiket az önkormányzatnál.  

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat intézményeiben, 

épületeiben (pl.: Hivatal, gyermekorvosi rendelő, óvodák, családsegítő, stb.) változások álltak 

be a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt az ügyfelek, valamint a kollégák életének, 

egészségének védelme és az esetleges fertőzések tovább terjedésének megakadályozása 

érdekében.  

 

Kérek mindenkit, hogy az intézkedéseket vegyék tudomásul és szíveskedjenek betartani.  

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedések egyike, hogy hétfőtől a 

diákok nem mehetnek be az iskolába, de ez nem tanítási szünet. Új oktatási munkarend lép 

életbe, a tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Tehát ismételten 

hangsúlyozom, hogy nem iskolai szünetről van szó, tanulni kell a gyerekeknek, és nagyon 

fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak. 

 

Ismételten felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy csak azokat az információkat 

lehet hitelesnek elfogadni, melyek megfelelő hatóság által kerülnek közlésre. Az előzőek 

végett javaslom a Tisztelt Lakosoknak, hogy amennyiben hiteles információkhoz kívánnak 

jutni, abban az esetben azt a https://koronavirus.gov.hu/ honlap felkeresésével tegyék meg.  

 

További információs felületek a következők: 

 

telefon: 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 

e-mail: koronavirus@bm.gov.hu  

 

Természetesen az önkormányzat is igyekszik a helyi viszonyok vonatkozásában felmerültek 

tekintetében tájékoztatást adni a saját honlapján (www.berhida.hu), illetve facebook oldalán 

(www.facebook.com/groups/408466470093412/) keresztül.  

 

Kérek továbbá minden lakost, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel 

fegyelmezetten és felelősség teljesen viselkedve tegyen meg mindent a saját és mások 

egészségének a megóvása érdekében.  

 

Kelt: Berhida, 2020.03.15.  

 

                                                                                          Pergő Margit 

                                                                                          polgármester 

 

https://koronavirus.gov.hu/

