ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az alábbi központi és helyi szabályok bevezetéséről
tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.
- Reggel 5 óra és este 8 óra között 2021. március 8. napjától:
 Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális
érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre
korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 Komló város belterületén, az utcán és a közterületen 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. E szabály nem vonatkozik a 6.
életévét be nem töltött kiskorúakra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyekre.
 Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 Továbbra is megengedett – a Korm. rendelet alapján kötelezően bezárandó üzletek
kivételével - a Komlói Piac és Vásárcsarnok területén való tartózkodás és vásárlás.
 Az Arborétum és a parkok nyitva maradnak.
 Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben (a rendkívül szünet utáni első munkanap
2021. április 7.). A Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde
továbbra is működik.
- Amennyiben az egészséges gyermekek napközbeni otthoni felügyelete nem megoldott,
úgy a szülő, törvényes képviselő – elektronikus úton is benyújtható - kérelmére az
intézményvezető gondoskodik a gyermekek, napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
A gyermekfelügyeletet a Komló Városi Óvoda, a Mecsekjánosi Tagóvoda, a Szilvási
Tagóvoda, a Hunyadi Utcai Tagóvoda, Körtvélyesi Tagóvoda és a Kökönyösi Tagóvoda látja
el (a Templom Téri Tagóvoda és a Gesztenyési Tagóvoda jelenleg gyermekfelügyeletet nem
lát el, azonban erre vonatkozó igény esetén a felügyeletre ezen tagintézményekben is mód
van).
A gyermekek intézményi dolgozónak való átadására, és a dolgozótól történő átvételére
vonatkozó eddigi szabályok továbbra is érvényesek.
Az a gyermek, aki náthás, köhög, a gyermekfelügyeletben nem vehet részt. Amennyiben az
óvodapedagógusok, vagy a kisgyermeknevelők betegséget tapasztalnak, azonnal értesítik a
szülőt, annak érdekében, hogy haladéktalanul vigyék haza a gyermeket.
Amennyiben a szülő a gyermeke napközbeni ellátását, felügyeletét az otthonában meg tudja
oldani – különösen, ha valamelyik szülő nem dolgozik – kérjük, ne vegye igénybe a
gyermekfelügyeleti szolgáltatást!

- A gyermekfelügyeletben résztvevő gyermekek részére a köznevelési intézményben
történő étkezés kerül biztosításra.
- Az iskolákban, a gyermekfelügyeletben részt nem vevő gyermekek részére az intézményi
étkezést 2021. március 9-től március 31-ig elviteli – dobozos - formában biztosítjuk. A
szünidei étkezést 2021. április 1-től április 6-ig vehetik igénybe az arra jogosultak (ez idő
alatt az iskolákban az intézményi étkezés szünetel.)
- Az óvodákban, a gyermekfelügyeletben részt nem vevő gyermekek részére a 2021.
március 9. és 2021. április 6. közötti időszakra szintén lehet igényelni intézményi étkezést,
elviteli – dobozos - formában.
 A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyintézési rend a megszokottak szerint
alakul azzal, hogy 2021. március 8. és 2021. március 22. között anyakönyvi ügyekben
személyes ügyintézésre nincs lehetőség, ez alól kizárólag a halálesetek anyakönyvezése
jelent kivételt. Az anyakönyvi kivonatok igénylése ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
vagy postai úton levélben történhet (egyéb kérdésekben az anyakönyvvezetők a +3630/5660664-es telefonszámon állnak rendelkezésre).
A hivatali ügyintézés elsődleges módja továbbra is a telefonon, vagy elektronikus úton
történő kapcsolattartás, a korábbi – a komlo.hu honlapon is megtalálható Hirdetményekben közölt elérhetőségek valamelyikén.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Korm. rendeletben szabályozott ideiglenes védelmi
intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Az
ideiglenes védelmi intézkedések be nem tartása a Korm. rendelet 6. pontjában foglalt
jogkövetkezményeket vonja maga után.
A jelen Hirdetményben közzétett rendelkezések a központi jogszabályokhoz igazodva, azok
hatályvesztéséig, vagy megváltoztatásáig érvényesek.
Továbbra is kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmesen és felelősségteljesen járjanak el ebben az
időszakban. Kövessék a központi szervek, a hatóságok és a helyi szervek szabályait saját maguk és
társaik egészségének megőrzése és védelme érdekében.
Megértésüket tisztelettel megköszönöm, vigyázzunk egymásra!
Komló, 2021. március 6.
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