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TÁJÉKOZTATÓ  
a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti különleges jogrend bevezetésével 

kapcsolatos önkormányzati intézkedésekről 
 

Tisztelt Patalomi Lakosok! 

 

Bizonyára mindenki értesült már a „rendkívüli jogrend” életbe lépéséről. Ezzel kapcsolatosan 

különböző információs csatornákon tájékoztatókat tettek közzé a járvány terjedésének 

megakadályozása érdekében követendő eljárásrendekről, amelyek betartásában kérem 

valamennyi patalomi lakos együttműködését.  

 

 Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet alapján meghozott 

fenntartói intézkedések szerint a közoktatási-nevelési intézmények működése is szünetel 

Kaposvár és Magyaratád településeken egyaránt. Hétfőtől ügyeleti rendszert tartanak fenn 

az óvodákban, bölcsődékben mindazok számára, akik nem tudják megoldani gyermekeik 

felügyeletét. Kérjük, hogy az ügyelet igénybevételének szándékát az étkeztetés biztosítása 

érdekében az intézményekben jelezzék.  

 Patalom Községi Önkormányzat a nyári, szünidei étkeztetéshez hasonlóan a közétkeztetést 

biztosítani fogja mindazon gyermekek számára, akik erre rászorulnak (ingyenes 

intézményi étkeztetésre jogosultak), vagy szülőjük a napi egyszeri meleg étkezésről nem 

tud gondoskodni.  Kérem, hogy az étkeztetési igényeket 2020. március 16-án 9.00 óráig 

jelezni szíveskedjenek a 82/520-004 telefonszámon.  

 Településünkön a középületek (művelődési ház, önkormányzati székhelyépület) zárva 

lesznek. Kérem, hogy az egészségügyi intézményeket is csak sürgős esetben keressék fel.  

 A Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal a járványügyi veszélyhelyzet idején 

korlátozott ügyfélfogadást biztosít. A patalomi, orci és zimányi ügyfélfogadások 

szünetelnek. Magyaratádon a székhely hivatalban is csak, rendkívüli esetben, fogadnak 

személyesen ügyfeleket. Az ügyfelek és a hivatali dolgozók egészségének védelme 

érdekében a bejárat melletti mosdóban kötelező fertőtlenítő kézmosás minden érkező és 

távozó személynek egyaránt. Kérjük az ügyfeleket, hogy ügyeiket elsődlegesen 

elektronikusan, vagy telefonon szíveskedjenek intézni.  

elérhetőségek: 82/520-004, magyaratad@t-online.hu,  

elektronikus ügyintézési lehetőségek:  

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  

https://epapir.gov.hu/  

 

Településünkön koronavírusos megbetegedés eddig nem történt. Annak érdekében, hogy 

megbetegedés a továbbiakban se történjen, kérem, hogy aki teheti, csak a szükséges időtartam 

idejére hagyja el otthonát és fordítson kiemelt figyelmet a kézmosásra.  

Kérek mindenkit arra is, hogy minden lehetséges módon segítsék az idős családtagokat, hogy 

lehetőség szerint ne kelljen otthonukat elhagyniuk. Amennyiben segítségre van szükségük 

kérem, jelezzék.  

 

A fenti rendelkezések mindaddig érvényesek, amíg azok megszüntetéséről tájékoztatást 

nem teszek közzé.  

 

Patalom, 2020. március 15.  

      Tisztelettel:  

         Keszler Ferenc  

                                                                                                 polgármester 
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