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Tisztelt Csóri Polgárok! 
 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend beveze-
téséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az 
iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A határozatban fog-
laltak alapján hétfőtől tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben a Csóri Mátyás Ki-
rály Általános Iskolákban is, melyről bővebb tájékoztatást az intézmény honlapján 
(http://csoriiskola.hu), továbbá az intézmény vezetőjétől Cseténé Szabados Amrita 
Teresától kaphatnak. 

 

Csór Község Önkormányzata - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbete-
gedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar ál-
lampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során te-
endő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet értelmében („A rendelet alapján 
a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési ön-
kormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiak-
ban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében 
rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoz-
tatja az emberi erőforrások miniszterét.”) - a Csóri Csivitelő Óvodában is rendkívüli szü-
netet rendel el! 

Emellett fontosnak tartjuk, hogy azoknak a családoknak, dolgozó szülőknek is biztosítsuk a 
gyermekeik napközbeni felügyeletét, valamint étkezését, akik ezt munkájuk okán ilyen rövid 
idő alatt nem tudják megoldani. Mindezeket figyelembe véve hétfőtől – legalább a következő 
két héten – a Csóri Csivitelő Óvoda ügyeleti rend alapján fog működni az alábbiak sze-
rint: 

- A szakmai konzultációk alapján nyomatékosan kérek minden szülőt, hogy aki megtehe-
ti, ne vigye hétfőtől óvodába gyermekét. 

- Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az idősko-
rúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a gyer-
mekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el. 

- Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy csak egészséges gyermek mehet közösség-
be. Kérjük a szülők együttműködését, hogy betegségtüneteket mutató gyermekeket semmi-
képpen ne vigyenek közösségbe! 

- Fontos, hogy az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármi-
lyen betegségtünetet észlelnek! 

- A kicsik fogadása és hazaengedése is ún. „zsiliprendszerrel” történik, hogy a szülők ne lépje-
nek be az intézmény épületébe. 
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- Figyelemmel az operatív törzs és a Kormány időközben megszülető intézkedéseire – döntünk 
majd a további időszak működési rendjéről.  

További információ: Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezetőtől kérhető, illetve az Óvo-
da honlapján ( http://csoricsivitelok.oldalunk.hu/) elérhető.  

 

- A közétkeztetésben is átmeneti intézkedéseket vezetünk be, amelyeknek a pontos tartalma az 
elkövetkező napokban kerül meghatározásra, azzal, hogy a szociális étkeztetést mindenkép-
pen biztosítani fogjuk. 

Az iskolák, óvodák működésében bevezetett korlátozó intézkedések sok család életét megvál-
toztatják a következő hetekben. Fontos, hogy emellett ők a napi munkájukat is el tudják vé-
gezni, ameddig csak lehet. Ezért mindenkitől a legteljesebb együttműködést kérem.  

A 70 év feletti polgárokat személyesen felkeresi az erre a feladatra kijelölt képviselő-testületi 
tag, Polgárőrség tagjai, valamint a polgármesteri hivatal szociális előadója.  Szeretnénk felaján-
lani a segítségünket és a témában tájékoztatást adni. A látogatás során az egészségügyi előírá-
sokat a kollégák szigorúan betartják.  

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Közösségi Színtérben működtetett Könyvtár az elkövet-
kező két hétben egyetlen ügyeleti napon, kizárólag könyvkölcsönzés és visszahozatal céljából 
tart nyitva. Ügyeleti nyitva tartás: keddenként 16-18-ig. 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Közösségi Színtérben a közművelődési szakember, 
Gombaszögi- Szalai Tímea által tartott szakköreinket visszavonásig szüneteltetjük! 

 A Csór településen működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek, által szervezett cso-
portos rendezvények megtartásáról egyéni felelősség alapján a résztvevők döntenek! Ameny-
nyiben bármilyen foglalkozás megtartásra kerül, kérünk minden vezetőt, hogy Gomba-
szögi-Szalai Tímeát tájékoztatni szíveskedjen! 

Szünetelnek a labdarúgó edzések is, a mérkőzésekről a későbbiekben az MLSZ dönt. A sport-
csarnokban és a tekepályán a kis létszámú edzések, tömegsport rendezvények megtartásáról 
egyéni felelősség alapján a résztvevők döntenek. Amennyiben bármilyen foglalkozás meg-
tartásra kerül, kérünk minden vezetőt, hogy Prátscher Sándort tájékoztatni szívesked-
jen! 

Javaslom, hogy legyenek fokozott figyelemmel a közösségi helyek látogatására! Például a helyi 
boltok látogatása során próbáljanak olyan időpontot választani, amikor kevesebben vannak a 
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boltban, több napra vásároljanak be, lehetőleg csak a megvásárolni kívánt árucikket fogják 
meg.  

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri Kiren-
deltségén 2020. március 16. (hétfőtől) a személyes ügyfélfogadás szünetel minden esetben 
előzetes telefonos (telefonszám: 06 22 599-510) egyeztetés után döntik el munkatársaink, hogy 
elengedhetetlen-e a személyes megjelenés az ügyintézés során. Amennyiben erre nincsen szük-
ség, úgy az ügyintézés online, telefonon vagy pedig levélpostai úton fog történni. Ha viszont 
erre okvetlen szükség mutatkozik, akkor a hivatali munkatársakkal előre egyeztetett időpont-
ban sor fog kerülni az ügyfélfogadásra a járvány idején is. 
A járványügyi helyzetre való tekintettel - az anyakönyvi ügyek kivételével- a Csóri Hiva-
talban a személyes ügyfélfogadás szünetel. 
Telefonos és elektronikus elérhetőségeink az alábbiak:   

 
 központi e-mail cím: hivatalcsor@gmail.com. 

 az ügyintézők telefonos elérhetőségei: a http://www.csor.hu/ honlapon 
megtalálhatók. 

  

A jelen állapot egy teljesen új élethelyzetet idézett elő, amelyben minden eltér a megszokottól, 
de most ehhez kell alkalmazkodnunk és segítséget nyújtanunk egymásnak! Amennyiben a leír-
takhoz képest új intézkedések lépnek életbe, akkor arról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket!  

           A kiadmány hiteléül: 
Csór, 2020. március 15. 

 
                                                                                                Csete Krisztián 
                                                                              polgármester/polgári védelmi parancs-
nok 
 
 
 

 


