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Kisláng Község Polgármestere 

8156 Kisláng, Fő u. 63. T: 22/435-502 E-mail: hivatal@kislang.hu 

 

 

Tájékoztatás 
 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/Lakosokat, hogy a Kormány 2021. március 4. 
napján tett bejelentése, valamint a köznevelési intézmények működését érintő 
egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021.(III.5.) EMMI határozatban 
(továbbiakban: EMMI határozat)  foglaltak alapján 2021. március 8. napjától 
2021. április 7. napjáig az óvodákban rendkívüli szünet elrendelésére kerül sor, 
az  általános iskolák esetében a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális 
munkarendben kerül megszervezésre.  
 
1. KISLÁNGI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZI 
OTTHONOS ÓVODA 
 
Kislángi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvodájában a fenti 
intézkedés ideje alatt az EMMI határozat 6. pontja alapján gyermekfelügyelet  
nem kerül megszervezésre.  

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket arra vonatkozóan, hogy 
Kisláng Község Önkormányzata a gyermekek étkeztetését a  Kislángi ÁMK 
Napközi Otthonos Óvoda nevelésében részt vevő, óvodába nem járó (otthon 
tartózkodó) gyermekek részére a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020.(XII.4.) Korm. rendelet 
szabályainak megfelelően 2021. március 8. napjától (hétfőtől) kezdődően 
biztosítja. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy amennyiben a Kislángi 
ÁMK Napközi Otthonos Óvoda nevelésében részt vevő, óvodába nem 
járó(otthon tartózkodó) gyermekek részére igénybe kívánják venni az 
étkeztetést, úgy szíveskedjenek a Kislángi ÁMK Élelmezési Üzemének 
élelmezésvezetőjénél, Fodorné Szabó Piroskánál a 06/22/435-036 vagy a 
06/20/233-5918 telefonszámon, vagy az etkezesidij@gmail.hu e-mail címen 
2021. március 7. (vasárnap) 12.00 óráig jelezni. 
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2. ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA A KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON 
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI TEKINTETÉBEN 

Kisláng Község Önkormányzata a gyermekek étkeztetését a Kislángi Tamási 
Áron Általános Iskola  

 kislángi lakóhellyel rendelkező tanulói részére  

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 
556/2020.(XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően 2021. március 8. 
napjától (hétfőtől) kezdődően biztosítja, az alábbi lehetőséggel:  

 A Szülő/Törvényes képviselő/Meghatalmazott az ételt az Élelmezési 
Üzem épülete mellett felállított tábori sátorból történő kiosztással, 
egyszer használatos műanyag ételhordó dobozban 11.00 órától 14.00 
óráig viheti el. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy amennyiben iskolás 
gyermekük részére igénybe kívánják venni az étkeztetést, úgy szíveskedjenek 
a Kislángi ÁMK Élelmezési Üzemének élelmezésvezetőjénél, Fodorné Szabó 
Piroskánál a 06/22/435-036 vagy 06/20/233-5918 telefonszámokon, illetve az 
etkezesidij@gmail.hu e-mail címen 2021. március 7. napjáig (vasárnap) 
12.00 óráig jelezni. 

 mátyásdombi lakóhellyel rendelkező tanulói részére  

Kisláng Község Önkormányzata a mátyásdombi és mátyásdomb-
ágostonpusztai lakóhellyel rendelkező tanulói részére a veszélyhelyzet ideje 
alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a 
veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020.(XII.4.) 
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem biztosíthatja.  

A tanulók részére a Korm.rendelet szerint a gyermek lakóhelye szerinti 
önkormányzat biztosítja/biztosíthatja.  

556./2020.(XII.4.) Korm. rendelet 19. § (2):  Ha a gyermek a lakóhelyétől 
eltérő településen jár bölcsődébe, illetve köznevelési vagy szakképző 
intézménybe, és annak zárva tartása alatt a szülő, más törvényes képviselő a 
gyermek számára az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetést igényli, akkor az ingyenes vagy kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye szerinti települési 
önkormányzat biztosítja, a nem ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetést biztosíthatja. 
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3.  KISLÁNGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A Kislángi Polgármesteri Hivatal 2021. március 8. napjától 2021. március 22. 
napjáig zárva tart. Korlátozott személyes ügyfélfogadás az anyagkönyvi ügyek 
esetében előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik a 06/22-435-502-es 
telefonszámon. Egyebekben az ügyintézés elektronikus felületen, valamint a 
hivatal@kislang.hu hivatalos e-mail címen lehetséges.  

 

4. KISLÁNGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS  

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 2021. március 8. napjától – korlátozott személyes 
ügyfélfogadás mellett – látja el a tevékenységét. A Szolgálat a 06/20-257-5767-
es és a 06/22-435-502-es telefonszámon hívható.  

A Házi Segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatellátást az intézkedések 
nem érintik, az ellátást Kisláng Község Önkormányzata változatlanul biztosítja. 
Kérjük az ellátásra jogosultakat, hogy a gondozónő munkáját az előírt 
óvintézkedések betartásával szíveskedjenek segíteni. A Szolgálat a 06/20-257-
5767-es és a 06/22-435-502-es telefonszámon hívható.  

A fenti döntések további intézkedés bevezetéséig érvényesek! 
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a koronavírussal és a 
veszélyhelyzetben alkalmazott jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos 
(www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket vegyék igénybe! 
 
Kisláng települést érintő intézkedéseket Kisláng község honlapján 
(www.kislang.hu), továbbá az önkormányzat facebook oldalán teszem közzé.  
 
Kisláng, 2021. március 5. 
 
     Tisztelettel:  
 
        Rumpler Tibor sk. 
            polgármester 


