
Közérdekű közlemény 
 

Tisztelt Ostorosi lakosok! 

 
A koronavírus terjedésének megelőzése céljából hozott kormányzati és ahhoz kapcsolódó hatósági 

intézkedésekre, a veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot a település 

működését érintő lényegi változásokról: 

 

A már megtett, és a még előttünk álló intézkedések miatt 2020 március 12. napján rendkívüli 

képviselő-testületi megbeszélést hívtam össze. 

Az önkormányzat és intézményei a településen 2020. március 13-tól meghirdetett rendezvényeit 

lemondta vagy lehetőség szerint elhalasztja; Önöktől is kérjük, hogy a Kormány rendelkezéseinek 

megfelelően a 100 főnél nagyobb rendezvényeket kerüljék. 

 

A 45/2020.(III.14.) Kormányrendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület 

tagjaival egyetértésben - az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda és Mini Bölcsőde esetében 2020. március 16. 

hétfőtől kezdődően az általános iskolák zárva tartásával egyező időtartamra rendkívüli szünetet 

rendeltem el. Az óvoda kizárólag kiscsoportos ügyeleti ellátást biztosít azon szülők esetében, akiknek 

foglalkoztatása a veszélyhelyzettel összefüggésben elengedhetetlen és gyermekük felügyeletét egyéb 

módon nem tudják megoldani. Erre vonatkozó igényüket a szülők az intézményvezetőnél jelezhetik. 

Az ügyelet folytatásáról, módjáról, a gyermekétkeztetés intézményen kívüli lehetőségeiről az első hét 

tapasztalatait figyelembe véve, felülvizsgálat alapján döntök. Bízom abban, hogy ez gyermekeink, a 

szülők, nagyszülők, a pedagógusok és a gondozók és családtagjaik, vagyis mindannyiunk biztonságát 

szolgálja. 

 

Az Önkormányzati Hivatalban - ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében - 

március 16-án, hétfőtől engedélyezzük a távmunkát, ügyelet tartása mellett. Kérjük, hogy elsősorban 

az elektronikus ügyintézési lehetőségeket szíveskedjenek igénybe venni, lehetőség szerint kerüljék a 

személyes megjelenést és ügyintézést: 

- www.ostoros.hu             E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL 

- titkarsag@ostorosionkormanyzat.t-online.hu 

- postai úton 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

- telefonon: 36/356-010 

Segítő közreműködésüket köszönjük! 

 

Az Ostoros Alapszolgáltatási Központban az idősek nappali ellátása átmenetileg szünetel, étkeztetésük 

házhozszállítással történik. 

 

Figyeljünk oda idős szeretteinkre, családtagjainkra, mert sokat segíthetünk! 

Részletes tájékoztatás: https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/parlamenti-

allamtitkar/hirek/idoseknek-szolo-tajekoztatot-jelentet-meg-a-kormany  

  

Kérek minden munkáltatót, céget, civil szervezetet, hogy az operatív törzs javaslatait vegye 

figyelembe, illetve a kormány rendkívüli határozatait kövesse figyelemmel, és annak megfelelően 

cselekedjen! Az egyéni hozzáállás is nagyon fontos, ezért kérek mindenkit, hogy legyen tekintettel és 

felelősséggel önmagára és környezetére! Enyhe betegséggel se menjen utcára, közösségbe! A 

továbbiakban is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot! Kérem, vigyázzunk magunkra és egymásra! 

       

        Böjt László polgármester 
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