
Tisztelt Vaskútiak! 

A 2020. március 14-én nyilvánosságra hozott közleményünk óta megjelent a 

45/2020. (III.14.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet többek között 

felhatalmazást adott a települési polgármestereknek az óvodák 

vonatkozásában rendkívüli szünet elrendelésére. Ezen felhatalmazással élve – a 

fenntartó Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztetve - a mai 

napon a Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda Vaskút, Damjanich 

utca 38. szám alatti székhelyén 

2020. március 16-tól rendkívüli szünetet rendeltem el. 

 

Tudom, hogy ez a döntés átmenetileg több kellemetlenséget okozhat, de a 

járvány továbbterjedését akadályozza. A védekezés fontos része a személyes 

érintkezések lehetőségének minimálisra csökkentése. Az eddigi információk 

alapján ugyan a gyermekekre nem jelent közvetlen életveszélyt a vírus, de 

szülőkkel nagyszülőkkel érintkezve súlyos esetleg halálos következményekhez 

vezethet. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a bezárás miatt a gyermekek 

felügyeletét ne a fokozottan veszélyeztetett krónikus betegségben szenvedő 

illetve idősebb korosztályhoz tartozók lássák el. 

Az intézkedés részletes végrehajtása érdekében a fenntartó Vaskúti Német 

Nemzetiségi Önkormányzat részletes tájékoztatást fog nyújtani az érintettek 

részére. Az elkészült fenntartói tájékoztatót közöljük. 

 

Vaskút, 2020. március 15.  

       Tisztelettel: 

         Alszegi Zoltán  

         polgármester 

Óvoda nyitvatartási tájékoztató 

Tisztelt Szülők! 

A 45/2020. (III. 14) kormány rendelet 2. § alapján Vaskút Nagyközség és Bátmonostor Község 

Polgármesterei rendkívüli szünetet rendeltek el az érintett települések óvodáiban 2020. 

március 16-tól.  

A polgármesterek és fenntartó Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat egyeztetése 

alapján a következő döntések születtek: 



- Március 16-tól (hétfő) a Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda zárva tart, 

vagyis a gyermekek nem látogathatják azt.  

- Az óvodák a jogszabályi rendelkezések alapján ügyeletet tartanak, melyet azonban 

csak indokolt esetben lehet igénybe venni.  

- Az igényeket az óvodavezető bírálja el, aki a  meghozott döntést indokolni nem 

köteles.  

o A március 16-ra (hétfőre) vonatkozó igényeket a mai nap (vasárnap) 18:00 

óráig kell jelezni a csoport óvónőknek (telefonon, személyesen, facebook 

csoportban, e-mailben, stb.) A hétfői napra vonatkozó igények elbírálásáról a 

mai nap értesítés kapnak a szülők. 

o A rendkívüli szünet további időszakára vonatkozó igényekhez igénylőlapot kell 

kitölteni melyet a zárt óvodai facebook csoportokból lehet letölteni, illetve 

papír alapon az óvodákban is elérhető lesz. 

- Azok a gyermekek, akiknek felügyeletet biztosítunk, étkezésben is részesülnek. 

- Az ügyeletre vonatkozó nyitva tartás időtartama megegyezik a házirendben 

foglaltakkal. 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az ügyelet csak és kizárólag nyomós indok 

alapján vehető igénybe.  

                    Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Egyben jelezzük, hogy a tegnapi napon elfogadott és már közzétett 

intézkedések továbbra is érvényben maradnak, amit az alábbiakban 

olvashatnak: 

Tisztelt Vaskútiak! 

Bizonyára értesültek a médiából, hogy az Európát- és hazánkat is sújtó 

koronavírus járvány leküzdésében kemény próbatétel előtt állunk.  

Az eddig bevezetett rendelkezések mellett – az operatív törzs és a Kormány 

által megfogalmazott irányelveket követve a koronavírus elleni védekezésben – 

az érintettek bevonásával 2020. március 14-én megtartott egyeztetést 

követően további intézkedéseket léptetünk életbe. 

A háziorvosi ellátás telefonos elérhetősége:  +36-79-472-203 

Házi gyermekorvosi ellátás elérhetősége:   +36-79-473-302 

Védőnői ellátás elérhetősége:    +36-79-473-049 

Fogorvosi ellátás elérhetősége:    +36-79-472-876 

Központi háziorvosi ügyelet:    +36-79-325-000 

Az orvosok rendelési időben telefonon elérhetőek. Kérik, hogy a betegek 

lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban jelenjenek meg vizsgálatra. 



Ezzel elkerülhető a várakozás során a betegek egymás közötti felesleges 

találkozása.  

A külföldről hazatérő lakosok csak előzetes telefonon történt egyeztetést 

követően, az orvos utasítását betartva jelenjenek meg vizsgálatra! 

Önkormányzatunk további intézkedéseket léptet életbe saját intézményeit, 

létesítményeit érintően is:  

- A Vaskút, Damjanich utca 75. szám alatti bennlakásos idősek otthona 

vonatkozásában a korábban elrendelt látogatási tilalom továbbra is fennáll. A 

bevezetett intézkedésekkel kapcsolatban a hozzátartozók és gondozottak 

megértését kérjük. 

- A központi kommunikációban hangoztatott idősek vonatkozásában ellátandó 

önkormányzati segítő feladatokat továbbra is a KOLPING Alapszolgáltatási 

Központ és Támogató Szolgálat - Felső-Bácskai kisrégió látja el. Amennyiben a 

család, közeli hozzátartozó az idősek által felmerülő igényeket nem tudja ellátni 

úgy azt az önkormányzathoz elsősorban a +36-79-472-088 telefonszámon lehet 

jelezni munkaidőben. 

 

A Miniszterelnök Úr 2020. március 13-i bejelentése alapján az iskolák március 

16-tól hétfőtől bezárnak és digitális oktatás lesz.  

Ezzel kapcsolatban a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola közleménye a 

következő:  

A pénteken elhangzottak szerint, március 16-tól a Vaskúti Német Nemzetiségi 

Általános Iskola zárva lesz, vagyis a diákok nem látogathatják azt. Ez azt jelenti, 

hogy egyenlőre sem tanítás, sem étkeztetés nem zajlik az intézményben. 

Amíg az oktatásra vonatkozó rendelet nem jelenik meg, kérjük mindenki 

türelmét. Kérjük kísérjék figyelemmel az intézmény honlapját és facebook 

oldalát, melyeken időben tájékoztatjuk a szülőket és diákokat a további 

fejleményekről.  

Információ:   Angeli Éva:  70/3392440 

Vörös Csaba:  70/3385355 

 

- A Polgármesteri Hivatal telefonon és elektronikus úton a hét minden 

munkanapján elérhető. Az ügyfélterekben egyidejűleg tartózkodók létszámát 1 

főben korlátozzuk.  



- A hulladékszolgáltató FBH-NP Nonprofit Kft. és a vízszolgáltató Bajavíz Kft. a 

személyes ügyfélszolgálataikat március 16-tól szüneteltetik. Kérik, hogy 

mindenki elsősorban elektronikus felületen vagy telefonon lépjen velük 

kapcsolatba, illetve betegen semmiképpen ne keressék fel semelyik 

ügyfélszolgálatot! 

- A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben egyszerűsítették a patikák a 

gyógyszerek kiadását, felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon 

személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait 

is hitelt érdemlően igazolja. 

- A településüzemeltetésben dolgozó szakembereink, intézményeink 

alkalmazottai folyamatosan végzik a közterületek takarítását, ügyelnek a 

fokozott tisztán tartásra. 

- Az éjjel-nappal elérhető országos ügyeleti központ is, a 06-80-277-455, illetve 

a 06-80-277-456 ingyenesen hívható telefonszámokon, valamint a 

koronavirus@bm.gov.hu címen is tehetnek bejelentést, kérhetnek információt 

a témában. 

- A nagyközség közösségi média felületén és honlapján folyamatosan frissülő 

tájékoztatást adunk. Kérjük, kövessék figyelemmel! 

- Továbbra sem érkezett hozzánk hivatalos szervtől olyan tájékoztatás, amely 

szerint koronavírustól beteg személy lenne Vaskúton.  

A járvány tömeges elterjedésének megelőzését szolgálják a bevezetett 

intézkedések, és éppen ezért fontos, hogy mind a higiéniára, mind az utazási 

korlátozásokra, mind a közösségi terekre vonatkozó előírásokat mindenki 

felelősen betartsa! Annál is inkább fontos ez, mert a szakemberek jelzései 

alapján a koronavírus-járvány veszélye akár több hónapos készenlétet és 

megelőző tevékenységet is jelenthet a teljes közösség számára! 

 

Kérem, továbbra is vigyázzunk egymásra, különösen az idős emberekre! 

 

Vaskút, 2020. március 14.  

       Tisztelettel: 

         Alszegi Zoltán  

         polgármester 


