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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2020. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2020. március 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott telefonon összehívott rendkívüli képviselő-

testületi ülésről 

Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dósa Istvánné alpolgármester 
 Hámori Imréné képviselő 
 Jakus Szilvia képviselő 
 Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
 
 Vendég:  Kiss Zsófia óvodavezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a jelen lévőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Jakus Szilvia képviselőt.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Amikor felhívtalak Bennetek röviden elmondtam, hogy miért szeretném összehívni a mai ülést. Az operatív törzs 
mai tájékoztatóján elhangzott, hogy hétfőtől az iskolák bezárnak, az óvodákkal kapcsolatos döntést pedig a 
fenntartó hatáskörébe utalják. Az erről szóló kormányrendelet még nem került kihirdetésre, de rövidesen 
megtörténik a kihirdetése és hatályba lép. Mindezek alapján javaslom 1. napirendként felvenni és megtárgyalni 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében 
szükséges intézkedéseket. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Napirend: 
 
1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése érdekében szükséges intézkedések (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend      Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése érdekében szükséges intézkedések (szóbeli 
előterjesztés) 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Telefonon beszéltem többször az óvodavezetővel és mivel a hozzájárulásotok nélkül nem kívánok dönteni az 
óvoda nyitva tartásának felfüggesztéséről, ezért szeretném, ha megvitatnánk, hogy a kialakult járványveszély 
miatt bezárjuk-e vagy sem az óvodát. Zsófi azt mondta, hogy ha tehetné, ő bezárná. Beszéltem a bánki 
polgármester asszonnyal is, ők is be fogják zárni keddtől, mert hétfőn náluk amúgy sincs óvoda. A borsosberényi 
polgármester asszony is azt mondta, hogy ők is bezárják az intézményeket. A Miniszterelnök Úr már 
bejelentette, hogy az iskolákat hétfőtől bezárják. Ugye nálunk az óvoda egy épületben van az iskolával, és én is 
elgondolkodtam rajta, hogy most mi legyen az óvodánkkal? Sok iskolásnak jár a testvére óvodába, tehát akkor 
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egy szülő biztos, hogy otthon fog maradni. Ma délután az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott, hogy az 
óvodák estleges bezárásának hatáskörét visszaadják a fenntartóknak. Az ezzel kapcsolatos rendelet még nem 
jelent meg, sőt, az iskolák bezárásáról sem, de biztos meg fog jelenni, mert bejelentették, hogy bezárják őket! 
Amiről még beszélni kell az a gyerekek étkeztetése. Zsófi, van olyan gyerek az óvodában – mondjuk, aki 
hátrányos helyzetű – akinek az étkezést biztosítanunk kell?  
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Nincsen. Viszont kaptam a beszállítótól egy e-mailt, hogy a hétfői ebédet biztosan ki fogják szállítani. A 
következő napi étkezéseket pedig előző nap délig kell lejelenteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt írták, hogy az étkezdéket, konyhákat nem szabad bezárni, tehát aki étkezni szeretne, az bemehet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem szabad csoportosan! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nemcsak elvinni lehet? Én úgy tudom, hogy még a vendéglőbe is csak elvitelre lehet rendelni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt részletesen, pontosan meg kell beszélnünk! Hogy lesznek kiértesítve a szülők? Tudod a telefonszámaikat? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Igen, és van egy óvodás facebook csoportunk is, aminek minden szülő tagja, így tudom őket értesíteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ki kell értesíteni a szülőket erről! Hivatalosan értesítőt egyelőre nem tudunk küldeni, mert még nem 
jelent még meg a kormányrendelet, de több önkormányzat már döntött az óvodák bezárásáról, dacolva a 
törvénnyel! Nem gyerekjáték ez a vírus! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Egy kicsit sem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Miért nem lehet rögtön kiadni a kormányrendeletet? Miért kell nekünk mindenre várni? Tudom, hogy a 
szülőknek nem lesz egyszerű dolguk, de valahogy meg kell oldani a gyerekek elhelyezését. Én azt javaslom, 
hogy hétfőtől már ne menjenek a gyerekek óvodába! A Miniszterelnök Úr bejelentette azt is, hogy nagyszülő ne 
vigyázzon a gyerekekre. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Mert ők a veszélyeztettek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha a szülő otthon marad, akkor a gyerek étkezését is meg tudja oldani. Nem tudom, hogy a szociális étkezők 
között van-e olyan, aki nem tud főzni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jegyző asszony, majd legyél szíves utána nézni, hogy a szociális étkezőkre mi vonatkozik! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Persze, természetesen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kedden majd részletesen beszélünk erről! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem itt nem hal éhen senki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Nem, de ha kötelező biztosítani, akkor meg kell oldanunk. A jogi hátterét meg kell nézni hétfőn! Most az a 
kérdés, hogy bezárjunk, vagy ne zárjunk? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt támogatom, hogy ne legyen óvoda hétfőtől. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zsófi! Mint óvodavezető mondd el a véleményed, légy szíves! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Én igazából már vártam a kormány döntését, hogy bezárja az óvodákat is. Ha az iskolák bezárnak, akkor nem 
látom értelmét, hogy az óvodákat ne zárják be. Az óvodákba be kell, hogy engedjék a szülőket, aki öltözteti-
vetkőzteti a gyereket. Hallottam olyan óvodáról, ahová nem mehet be a szülő, de ott a daduska öltözteti-
vetkőzteti a gyerekeket. Jó a többség önállóan megoldja, de van, akinek kell egy kis segítség. Én úgy gondolom, 
hogy minimum 2 hétig be kell zárni és utána meglátjuk mi lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem pedig határozatlan időre zárjuk be az óvodát. Nem tudjuk, hogy mikor lesz vége a járványnak. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Lehet, hogy 2 hét múlva tízszer ennyi fertőzött lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ezt nem tudhatjuk. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Nekem is vannak iskoláskorú gyerekeim, és a kolléganőknek is, akik szóltak, hogy nem tudnak jönni dolgozni. 
Nyilván meg tudnánk oldani, de én nem látom értelmét a nyitva tartásnak. Lehet, hogy egyébkén is kevesebb 
gyerek lenne az óvodában. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az iskolásoknál bevezetik a távoktatást, ott egyszerű a dolog. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem olyan egyszerű az! Meg is mondta a Miniszterelnök, hogy nem lesz egyszerű! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, de a tanároknak nem kell szabadságon lenni. Tehát ők dolgoznak. De az óvoda pedagógusoknak, dajkáknak 
nem lesz annyi szabadság. Vagy ez majd kialakul? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Olyan gondolat is kialakult a fejemben, hogy milyen megoldások lehetnek, hogy erre a nyárra terveztünk 5 hét 
leállást. Mondjuk ebből csak 3 hetet valósítanánk meg, és így nem válik a rovásunkra. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor nem lesz csak 3 hét leállás. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Igen.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor meg lehet valósítani. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Most nem kell fertőtleníteni és egyebek? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
De igen. Lehet, hogy olyan lesz a helyzet, hogy mind az 5 hetet el kell, hogy használjuk, akkor bemegyünk az 
utolsó 2 héten, és elvégezzük a fertőtlenítést. Nem tudom, hogy ehhez mit szóltok? 
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Hámori Imréné képviselő 
Rugalmasnak kell lenni! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Elsősorban alkalmazkodni kell a helyzethez! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Így van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az is felmerült, hogy ha valaki nem tudja elhelyezni a gyermekét, akkor a gyermekfelügyeletet kell biztosítani. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Igen ezt is akartam mondani, hogy kis létszámú gyermekfelügyelet lehetőségét biztosítani kell. Erre még nem 
találtam ki semmit. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De, ha megkérdeznéd, biztos, hogy lenne, aki szeretné, és nem is lenne indokolt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kell megkérdezni, ezt a szülőnek kell jelezni. A szülők is hallották a sajtótájékoztatót, hogy van ilyen 
lehetőség is. Majd ezt is bele kell írni a polgármesteri intézkedésbe. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy hasonlóan, mint a nyári szünet ideje alatt 1-1 óvoda ügyeletet vállal.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az meg még rosszabb! El kellene hordani a gyereket a faluból. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy ha ilyen eset van, akkor az óvodavezető hatáskörébe utalom ezt, és ő gondoskodik arról, 
hogy ha van 2-3 olyan szülő, aki nem tudja elhelyezni a gyerekét, akkor egy dajka vagy valamelyik óvónő 
bemegy az óvodába. Nyilván a szülőnek ezen igényét előre kell jeleznie, hogy fel lehessen rá készülni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha van ilyen igény, akkor se betegen vigye a gyereket! Megfertőzi az ügyeletes nevelőt, a többi gyereket, és ott 
van, ahol a part szakad. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy ne hagyja a beteg gyermekét az óvodában. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Azt alapjáraton sem kellene, de most különösen nem! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ismerjük a helyzetet, igen. Ezt most szigorúan kell venni! Én elhiszem, hogy nehéz megoldani, de valahogy 
mégis meg kell! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Jó, akkor megoldjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor összefoglalom, hogy a polgármesteri intézkedésembe mit szeretnék belefoglalni: 
2020. március 16. napjától határozatlan időre, a döntés visszavonásáig rendkívüli szünetet rendelek el az 
önkormányzat által fenntartott óvodában. A rendkívüli szünet alatt igény esetén az óvodában maximum 5 főig 
gyermekfelügyelet biztosítunk, melyet az óvodavezető szervez meg. A hétfőre megrendelt ebéd elvihető az 
óvoda konyháról ételhordóban. Az óvodás és alsó tagozatos iskolások részére étkeztetés igényelhető, amit az 
önkormányzat házhoz szállít. Megbízom az óvodavezetőt a gyermekfelügyelet és az étkeztetési igény 
felmérésével, megszervezésével, koordinálásával. Az élelmezés vezetőt az étel megrendelésével és a további 
koordinálással. A szociális étkezők részére az ételt egyszer használatos edényekben az önkormányzat házhoz 
szállítja.  



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  2/2020. (III.14.) jegyzőkönyv 

 5

 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Igen, ez is megoldható, beszerzünk dobozt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akár. A Zsófi és az Ildi megoldja! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
A Közösségi Házzal mi legyen? Volt olyan szülő, aki már hívott, hogy ha bezárják az óvodát, akkor ő jönne a 
gyerekkel. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A Közösségi Ház nem gyerekmegőrző! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én mondtam, hogy nem. Mi legyen a nyitva tartással? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétságon úgy döntött a képviselő-testület, hogy bezárja a könyvtárat. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
És a Művelődési Házat is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Művelődési Ház nem zárt be, csak a könyvtár! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Ha csoportos foglalkozás van, nem engednek be mást, csak a csoport tartózkodhat bent. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
És a csoport is csak egyszerre közlekedhet. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Igen. Azóta szerintem már ez is változott. Mindenhol bezárták a nyilvános közösségi tereket. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ha az iskolák, óvodák bezárnak és a közösségi házba viszik a gyerekeket, mi értelme az egésznek? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem Szilvi, Te se csinálj foglalkozásokat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor erről is kérem a megerősítéseteket! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Erről van szó. El kell dönteni, hogy nyitva legyen vagy zárva! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem az a véleményem, hogy azt is zárjuk be! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez megint egy olyan dolog, hogy akkor a sportcsarnokba se jöhetnek focizni, mert ott is van olyankor 8-10 
ember! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Az egy csoportos sport, ők szerveződnek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt még szabad. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, de akkor a Közösségi Házban nem lehet semmi féle rendezvény, jóga, stb.! 
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Jakus Szilvia képviselő 
Rendben, nem lesz semmi. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Most iskola és óvoda szünet lesz, és a szülők hajlamosak lesznek a közösségi házba vinni a gyerekeiket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. Ismerem a szülőket, úgy, hogy biztos! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És mit fogsz csinálni a fizetésedért, Szilvi? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Ugyanazt, amit eddig, vagy elmegyek szabadságra. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Távdolgozik. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
De különben tudok mit csinálni otthonról a számítógépen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A penci önkormányzat is bejelentette, hogy csak elektronikus formában, online lépjenek kapcsolatba a hivatallal 
a penciek! A kormányhivatalban is időpontot kell kérni, ha valakinek sürgős elintéznivalója van. Ne menjenek 
személyesen! A bankokba is csak annyian mehetnek be, ahány ablak nyitva van. 
Most, akkor legyetek szívesek nyilvánítsátok ki a véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy hétfőtől zárjuk be az 
óvodát, és az óvodavezető az étkezés biztosítását és egyéb ehhez kapcsolódó feladatot szervezze meg! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal és 
támogatja, hogy az elhangzottak szerint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése érdekében az Önkormányzat fenntartásában működő Tolmácsi Kisbagoly 
Óvodában (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.) 2020. március 16. napjától határozatlan időre, a döntés 
visszavonásáig rendkívüli szüntet rendeljek el és a rendkívüli szünet időtartamára a gyermekfelügyelet 
megszervezésével és koordinálásával megbízzam az óvodavezetőt, továbbá az étkeztetés megszervezésével és 
koordinálásával megbízzam az óvodavezetőt és az élelmezésvezetőt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése érdekében a polgármestere által javasolt és tervezett intézkedéseket és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, támogatta és meghozta a következő határozatot:  
 

23/2020. (III.14.) Képviselő-testületi határozat: 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében 
egyetért és támogatja a polgármester alábbiakban javasolt és tervezett intézkedéseit: 

• 2020. március 16. napjától határozatlan időre, a döntés visszavonásáig 
rendkívüli szünet kerül elrendelésre az Önkormányzat által fenntartott 
Tolmácsi Kisbagoly Óvodában (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.) 

• A rendkívüli szünet időtartama alatt indokolt esetben, igény esetén az 
óvodában kiscsoportos (maximum 5 fő) gyermekfelügyelet biztosítható. 

• Az óvodás gyermekek és az általános iskolai tanulók részére 2020. március 16. 
napjára rendelt ebéd ételhordóban elvihető az óvoda konyhájáról. 

• Az óvodás gyermekek, valamint a Rétsági Általános Iskola Tolmácsi 
Telephelyére járó tanulók részére a rendkívüli szünet időtartama alatt étkezés 
igényelhető. Az intézményi gyermekfelügyeletet igénylő gyermekek az ételt a 
megszokott módon, helyben fogyaszthatják el, az intézményi 
gyermekfelügyeletben nem részesülő gyermekek részére az ételt egyszer 
használatos edényekben az Önkormányzat házhoz szállítja. 
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• A polgármester megbízza a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vezetőjét a rendkívüli 
szünet időtartama alatt az előzetesen igényelt kiscsoportos óvodai 
gyermekfelügyelet, valamint a szülői igényeknek megfelelően az óvodás 
gyermekek étkeztetésének megszervezésével és koordinálásával. 

• A polgármester megbízza a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda élelmezésvezetőjét a 
szülői igényeknek megfelelően az általános iskolás gyermekek étkeztetésének 
megszervezésével és koordinálásával. 

• A szociális étkezők részére az ételt egyszer használatos edényekben az 
Önkormányzat házhoz szállítja. A döntésről, valamint a hozott intézkedésekről 
az érintettek (intézményvezető, szülők) és a lakosság az Önkormányzati 
Hivatal közreműködésével értesítésre kerülnek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm! Zsófi, az óvodás csoportot elektronikusan értesítsd! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Jó. Írjak valamit, hogy meddig? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, visszavonásig! A Közösségi Házra is ugyan ez vonatkozik. A programok lemondva, lehet látogatni, de 2 
főnél több látogató nem tartózkodhat bent. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Zárjuk be! Biztos vagyok benne, hogy Szilvi meg fogja szervezni interneten keresztül a második félévi 
programokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Milyen programokat? Nem lehet programokat csinálni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
De majd lehet. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Az új rendelkezések szerint munkatervet kell készítenem, és egy csomó mindent. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én se látom értelmét a nyitva tartásnak. Látom a sötét jövőt, hogy ha az iskolát, óvodát bezárják ott fognak 
csoportosulni a Közösségi Házban. Lehet, hogy rosszabb lesz a helyzet, mintha nyitva hagynánk az óvodát. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal és 
támogatja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése érdekében az Önkormányzat fenntartásában működő Közösségi Ház bezárását 2020. március 16. 
napjától határozatlan időre, a döntés visszavonásáig rendeljem el, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése érdekében az Önkormányzat fenntartásában működő Közösségi Ház (2657 Tolmács, 
Kovács Géza tér 13.) 2020. március 16. napjától határozatlan időre történő bezárásának elrendeléséről szóló 
javaslatot és 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és meghozta a 
következő határozatot:  
 

24/2020. (III.14.) Képviselő-testületi határozat: 
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Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében 
felhatalmazza a polgármester az Önkormányzat fenntartásában működő Közösségi Ház 
(2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13.) 2020. március 16. napjától határozatlan időre 
történő bezárásának elrendelésére. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Közösségi Ház 2020. március 
16. napjától határozatlan időre történő bezárásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedések tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én szívem szerint csak korlátoztam volna a látogatását. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Annak nincs értelme! Sokan úgy gondolják, hogy ha nincs kire bízni a gyereket, akkor hurrá, jaj de jó, mert ott a 
közi! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Igen, biztos ez lenne! Mondom, már többen jelezték, hogy ha az óvoda bezár, jönnének a közibe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor legyen kiírva az óvodára és a Közösségi Házra is, hogy 2020. március 16-tól határozatlan ideig, illetve 
visszavonásig zárva tart! Azt is foglaljátok bele, hogy az országos operatív törzs ajánlása alapján rendeltem el. A 
polgármesteri intézkedés számát is kell írni, de az csak hétfőn lesz. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Jó, akkor majd kiegészítjük. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A szülőket mindenképpen értesíteni kell erről, mert hétfőn nem tudja hova rakni a gyereket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A környéken minden polgármester el fogja rendelni hétfőtől az óvoda bezárását. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Hétfőtől bármelyik óvodás gyereknek igényelheti a szülő az étkeztetést függetlenül attól, hogy fizet érte, vagy 
ingyenesen veszi igénybe az étkezést?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, mindenki. Mehetnek érte a konyhára. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én meg azt mondom, hogy vigyük ki nekik, ne menjen érte senki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor vigyük ki. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Így van, ne járkáljanak a konyhára! Ha igényelhetik a szülők, talán még a gazdasággal is jót teszünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Zsófikám, az étkeztetés koordinálása a Te feladatod lesz, mert azt mondták a médiában is, hogy senki nem lesz 
bent az intézményben csak az intézmény vezetője. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Jó, ez egyértelmű! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatom az iskolaigazgatót is, hogy kommunikálja le a szülőkkel az étkeztetés lehetőségét. 
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Jakus Szilvia képviselő 
Igen. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ez egyértelmű. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fel is hívom, hogy tájékoztassa Ő is a szülőket erről a lehetőségről. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester telefonon felhívta a Rétsági Általános Iskola Tolmácsi Telephelyének vezetőjét és 
tájékoztatta az étkeztetés biztosításáról. A polgármester kérte az intézményvezetőt, hogy értesítsék a szülőket az 
étkeztetés igénybevételének lehetőségéről és módjáról. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, felmérik. Tehát hétfőn még mindenki megy ételhordóval az ebédért, keddtől pedig kiszállítjuk. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Jó. Én pedig tájékoztatom a szülőket. 
 
 
 
További hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárta. 
  
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester jegyző helyettes 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 

Jakus Szilvia 
képviselő 


