
 

 
 
Olaszliszka  Község Önkormányzat Polgármesterének  
1/2020. (III. 16.) határozata a koronavírus járvánnyal kapcsolatban hozott rendkívül  
                                                   intézkedésekről 
 
 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva 
az alábbiakat rendelem el:  
  
- Az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde intézményben  2020. március 17-tól 
visszavonásig rendkívüli szünetet rendelek el. 
Az intézményvezető egyedi döntése alapján, a szülő kérelmére, rendkívüli ügyeletet biztosíthat a 
gyermeknek, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: 
1. nincs egy háztartásban élő iskoláskorú, vagy bölcsődés korú testvére és 
2. mindkét szülője/gondviselője munkavégzés miatt, vagy egészségi állapota miatt 

otthonától a rendkívüli ügyeleti nyitva tartás időtartama alatt távol van, valamint 
3. a házi gyermekorvosa adott, a rendkívüli ügyeleti ellátás időtartamára érvényes 

háziorvosi „egészséges gyermek” igazolást. 
Az ügyelet alatt a gyermekek napi háromszori étkeztetése egyszer használatos edényzetben  
kiszállítással biztosított lesz. 
- A Hegyalja Általános Iskola ─ a vonatkozó rendeletekben meghatározottak szerint ─ tanulókat 
nem fogad. A teendőkről az iskola vezetése folyamatosan tájékoztatja a családokat. 
A  gyermekek napi háromszori étkeztetése egyszer használatos edényzetben  kiszállítással 
biztosított lesz. 
- Az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény  továbbra is üzemel, a szociálisan rászorultak részre  
napi egyszeri meleget  ebédet biztosít. Az étel csak kiszállítással biztosított, melyhez a csereedényt 
mindenki  helyezze ki.  
- Az önkormányzat által nyújtott szociális alapellátás folyamatosan biztosított. Kérjük azon 
gondozottakat, akik nem kívánják igénybe venni, a gondozónak jelezzék. 
- Önkormányzati járművekkel betegszállítási tevékenységet, szakrendelőbe, orvosi kezelésre 
szállítást az önkormányzat nem vállal. 
- A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Olaszliszkai Kirendeltség személyes 
ügyfélfogadási rendje szünetel 2020. március 16-tól, melyről külön hirdetmény került kiadásra.   
- Az Olaszliszkai Művelődési Ház és Könyvtár zárva tart. A már megszervezett és meghirdetett 
programok későbbi időpontban kerülnek megrendezésre.  
-  A háziorvosi és fogorvosi tevékenység a következő módon változik:  A veszélyhelyzet 
időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. 
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