SZÜGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Tisztelt Szügyiek!
A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány újabb veszélyhelyzeti
intézkedésekről döntött. Magyarország Kormányának a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) kormány rendelete valamint a védelmi intézkedések
ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III.6.) Kormány rendelet
értelmében
•

2021. március 8. hétfőtől április 6. keddig rendkívüli szünetet rendelnek el az
óvodákban. Az ügyeletet kizárólag azon gyermekek számára biztosítjuk, akik
szülei igazoltan dolgoznak és részt vesznek a védekezésben.
A gyermekeket kizárólag abban az esetben tudják fogadni az intézményeinkben,
amennyiben teljesen egészségesek.
Azon gyermekek esetében, akiknek családjában iskoláskorú gyermek van, illetve
szülője nem dolgozik, az óvodai ellátás újabb intézkedésig szünetel.
Az óvodában a gyermekek felvétele és beszoktatása határozatlan ideig szünetel.
Elérhetőségek: E-mail: ovoda@szugy.hu, Telefonszám: 35/344-049

•

Az iskolásoknak, óvodásoknak a gyermekétkeztetés előzetes igényfelmérést követően
legkorábban szerdától (03.10-től) tudjuk biztosítani. Az igényfelmérőt kedden (03.09.)
12-ig kell visszajuttatni az intézmények vezetőinek. Az igénybejelentő lapok elérhetők
a www.szugy.hu weboldalon, illetve az intézményekben.
A szociális étkeztetés továbbra is az eddig megszokott formában történik.

•
•

2021. március 8. napjától, a Szügyi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes
ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
Ügyeiket postai úton, elektronikus úton (e-mail, ügyfélkapu), vagy telefonon van
lehetőségük intézni.
Anyakönyvi ügyek intézése előzetes telefonos egyeztetés útján történik.
Levelezési cím: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.
Telefonszám: 35/344-117
Központi e-mail cím: onkhivatal@szugy.hu
Ügyintézőink elektronikus levélcímei a www.szugy.hu weboldal önkormányzat
menüpontjának szervezeti felépítés pontjában megtalálhatóak.

•

A Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztára határozatlan ideig szünetel, így
személyes pénzbefizetésre nincs lehetőség. A befizetéseket átutalással lehet
egyenlíteni az alábbi számlaszámokra:
- gyermekétkeztetés esetében: 11741017-16778652
- szociális étkeztetés, házi segélynyújtás esetében: 11741017-15825555
- vendégétkezés esetében: 11741017-16778652
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a számla sorszámát.
Amennyiben nem megoldható az átutalás, úgy kérjük fizetési igényüket jelezzék az
önkormányzat felé!
Szügy Község Önkormányzata
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101., Tel: (35) 344-342, Fax: (35) 544-035

SZÜGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Szügy község polgármestereként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a község
polgárai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Nap mint nap egyre aggasztóbb adatok és
statisztikák jelennek meg a koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatosan, ezért kérem a
lakosságot, hogy a járványügyi szabályokat fokozottan tartsák be és ne felejtsék:

A szájat és orrot eltakaró maszk viselése 2021. március 8.
napjától Szügy község utcáin is kötelező!
Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
Szügy, 2021. március 8.
Frenyó Gábor sk.
polgármester
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