ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
2020. V. szám
A Kormány legújabb védelmi intézkedései
A Kormány az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett a
484/2020 (XI. 10.) Korm. rendeletben újabb védelmi intézkedéseket vezetett be,
amelyek 2020. november 11-én (szerda) éjféltől lépnek életbe, ezek a következők:

Este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, ez idő alatt mindenki
köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni és tilos a közterületen történő
tartózkodás.
Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely
vagy a szálláshely elhagyása 500 méteres körzeten belül.
Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.
Tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. A vallási közösségek szertartásai a vallási
közösség döntése szerint tarthatóak meg. A püspöki kar rendelkezése alapján az istentiszteletek a járványügyi intézkedések betartása mellett a megszokott időben megtarthatóak.
A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység (pl. futás, gyaloglás, kerékpározás) gyakorlása megengedett.
A játszótéren egy időben maximum 15 fő tartózkodhat.
Tilos a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok (pl. labdarúgás, kosárlabda) gyakorlása. A versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos, azokat zárt kapuk mögött kell megtartani.
Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.
Az önkormányzati konyha ebédlőjében kizárólag a Kisszállási Sallai István Általános Iskola tanulói, illetve az ebédelő osztályhoz tartozó pedagógusok étkezhetnek. A vendég étkezők helyben nem ebédelhetnek, részükre ételhordóban szolgálják ki az ételt. A távoktatás elrendelése miatt középiskolás korú diákok
étkezési igényét a kisszallas.penzugy@gmail.com címere várja az önkormányzat. Az igénylőlap elérhető a
http://kisszallas.hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hivatal/e-ugyintezes/ címen.
Az üzletek, lottózók és nemzeti dohányboltok este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom
lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Este 7 óra és reggel 5 óra között gyógyszertár
és üzemanyagtöltő-állomás tarthat nyitva.
A szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
Az Óvoda és a Bölcsőde, valamint az Általános Iskola a megszokott
rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi in-

tézkedéseket az intézményvezető és az igazgató határozza meg.
Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig tarthatóak meg. Temetés legfeljebb 50 fővel
tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott
személyek vehetnek részt (az anyakönyvvezető, a házasulók, a tanúk, a házasulók szülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei).
A maszkviselési szabályok megerősítése.
A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi
maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és
a szájat folyamatosan elfedje:
• a tömegközlekedési eszközön és minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
• az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
• ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfelek részére nyitva álló területén, a Posta ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, és minden egyéb olyan
helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben –
az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy
időben,
• az egészségügyi intézmények területén mindenki köteles maszkot viselni.
A kisszállási piacon való tartózkodás ideje alatt továbbra is ajánlott a maszk szabályos
használata. A Polgármesteri Hivatalban az egészségmegőrzése érdekében ismételten igényelhető lakosonként 1-1 maszk.
A rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A rendőrség a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja, továbbá azonos napon
több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
A fenti rendelkezéseket 2020. december 11-ig kell alkalmazni.
Orvosi rendelések
Az orvosi rendelések nem változnak. A fogászati ellátás előzetes telefonos egyeztetés alapján vehető igénybe.
Gondozási központ
Tisztelt Hozzátartozók!
Az Országos Tisztifőorvos 2020. 09. 08. napján látogatási és kijárási tilalmat rendelt el!
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, melyeket jelenleg a járványügyi
helyzet miatt a következőképpen tudunk biztosítani:
- levelezés
- csomag fogadás
- telefon
Lakóink részére csomagátvétel a járvány súlyosbodása miatt heti két alkalommal történik ezentúl:
- hétfőn 9 és 11 óra között
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- szerdán 9 és 11 óra között
(Ettől eltérni csak vezető engedélyével lehet, kérem ezen időpontok betartását)
Minden lakó fogadhat csomagot az alábbi szabályok betartásával:
• Kis mennyiségű, bontatlan csomagolású, nem romlandó élelmiszert, használati tárgyat, ruhaneműt
vízhatlan csomagolásban, névvel ellátva tudunk fogadni.
• A csomagban kizárólag boltból vásárolt termékek lehetnek eredeti csomagolásában.
• Minden csomagot 2-3 napig tárolunk intézményen belül, csak ezt követően kerülhet a lakóinkhoz.
Lakóinkkal az intézményi telefonszámon (06-70/456-0612) tarthatják a kapcsolatot munkanapokon 9 és 11
óra között!
Amennyiben nálunk élő hozzátartozóját az intézményből elviszi, őt a látogatási tilalom feloldását követően
hozhatja csak vissza!
A rendeletek visszavonásig vannak érvényben!
Az intézmény minden munkatársával azon dolgozunk, hogy az érvényben lévő járványügyi szabályokat
betartva ápoljuk, gondozzuk lakóinkat!
Köszönöm az együttműködésüket és megértésüket!
Némethné Tóbiás Klára
Járási Hivatal
A Járási Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.
Ügyeik intézéséhez a következő módokon kérhetnek segítséget:
Telefon:

77/795-312

E-mail:

hatosagi.kiskunhalas@bacs.gov.hu

Postai úton:

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 19-21.

Szerdától csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok: aki teheti,
online intézze hivatali ügyeit!
A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében szerdától csak
előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kormányablakokban. Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Az interneten elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu regisztráció nélkül is foglalhatnak majd időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök.
2020. november 11. napjától a mobil ügyfélszolgálati tevékenység (kormányablak busz) is teljeskörűen
felfüggesztésre került.
Pályázatok
Az Óvoda és Bölcsőde tetőfelújítása hamarosan elkezdődik. A felújítás ideje alatt az óvodának nem kell
másik épületbe költöznie. Ugyanakkor a felújítás helyenként az épület födémszerkezetét is érinteni fogja,
ezért az intézményi ellátás a megszokottól eltérhet. Részletes tájékoztatást megfelelő időben az intézményvezető ad a szülők részére.
A civil közösségek részére meghirdetett pályázaton három kisszállási közösség is eredményesen szerepel:
-

Sallai I. Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány: 2.000.000 Ft
Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület: 6.000.000 Ft
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-

Kisszállási Polgárőr Egyesület: 5.990.710 Ft

Magyar Falu program pályázati eredményei
Ebből a programból újulhat meg hamarosan a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezete. Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 11 848 280,- forintból
héjazat cserére kerül sor.
Elhagyott ingatlanok közcélra való megvásárlása és felhasználása keretében
4 860 214 forintot fordíthat a község a Petőfi u. 27. szám alatti ingatlan hasznosítására.
Továbbá szeretnénk felhívni a járdaépítésben kedvezményezettek figyelmét arra,
hogy az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalt határidő 2020. december 1.
Halottak napja
Idén a Halottak napi hétvége probléma nélkül zajlott le. Köszönetet mondunk a temetőgondnok, valamint a
körzeti megbízott és a polgárőrök lelkiismeretes munkájáért.
Rágcsálóirtás fontossága
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a értelmében lakott területen az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a rágcsálók irtásáról.
Jellemzően az őszi időszakban az egerek és a vándorpatkányok a lakott területen
keresnek élelmet és menedéket. Ezért kiemelten fontos a lakosság védekezésben
való együttes fellépése.
Művelődési Ház és Könyvtár
Intézményünkben 2020. november 11-től visszavonásig a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó védelmi intézkedések alapján elmaradnak a rendezvények, klubok, foglalkozások, továbbá a személyes könyvtárhasználat tilos. A könyvtár ajtajában hétfőtől péntekig 8 – 15 óra közötti időszakban lehetőséget biztosítunk a visszahozott és az előre igényelt könyvek, valamint a kizárólag elektronikus úton átküldött, nyomtatásra szánt anyagok átvételére. Fénymásolásra, scannelésre nincs lehetőség.
Elérhetőségek: e-mail: muvhaz.kisszallas@gmail.com, tel.: 06-77/457-602
Online módon igyekszünk biztosítani programokat, az első november 13–15. között az Országos Rajzfilmünnep Online lesz, amelyet az intézmény facebook oldalán tudnak majd követni.
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