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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Tisztelt Sárbogárdiak! 

 

 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt kormányzati intézkedések kapcsán az 

alábbi helyi döntésekről tájékoztatom Önöket: 

 

1. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. március 16. napjától határozatlan ideig 

ügyeleti rendben látja el tevékenységét. Az intézmény csak azokat a gyerekeket 

fogadja, akiknek ellátásáról szülei munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak 

gondoskodni. Nyomatékosan felhívom a szülők figyelmét, hogy beteg gyermeket ne 

vigyenek az intézménybe, az ő fogadásukat az intézményvezető megtagadja. 

 

2. A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. március 16. napjától határozatlan ideig ügyeleti 

rendben látja el tevékenységét – igényfelmérés alapján – a központi intézményben és a 

sárszentmiklósi tagintézményben. Töbörzsökön és Pusztaegresen az óvoda zárva tart. 

Az intézmény csak azokat a gyerekeket fogadja, akiknek ellátásáról szülei munkahelyi 

elfoglaltság miatt nem tudnak gondoskodni. Nyomatékosan felhívom a szülők 

figyelmét, hogy beteg gyermeket ne vigyenek az intézménybe, az ő fogadásukat az 

intézményvezető megtagadja. 

Az otthon maradó gyermekek étkezését (ebéd) az intézményhez eljuttatott igények 

alapján biztosítjuk. Az ebéd kiosztása – a szünidei gyermekétkeztetés mintájára 

elvitellel– a négy telephelyen (Sárbogárd, Sárszentmiklós, Töbörzsök, Pusztaegres) 

történik. Rétszilas, Kislók, Sárhatvan és Nagyhörcsök településrészekre az ebédet 

kiszállítjuk. 

Az óvodai hiányzás igazolt távollétnek minősül. 

3. A településen működő általános iskolákban, a gimnáziumban és a Kossuth 

Zsuzsanna Iskolában a gyermekek étkezését (ebéd) az intézményhez eljuttatott 

igények alapján elvitellel biztosítjuk a Mészöly Géza Általános Iskolában, valamint 

annak töbörzsöki telephelyén és a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Részletes 

tájékoztatást az intézmény nyújt. Rétszilas, Kislók, Sárhatvan és Nagyhörcsök 

településrészekre az ebédet kiszállítjuk. 

4. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ 2020. március 

16-tól ügyeleti rendben –korlátozott személyes ügyfélfogadás mellett- látja el 

tevékenységét. A szolgálat folyamatosan elérhető a +36/30-757-87-43 telefonszámon. 

5. A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. március 16-tól ügyeleti rendben látja el 

tevékenységét. Korlátozott személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján történik, a +36/25-520-260 telefonszámon. Egyebekben az ügyintézés 

http://www.sarbogard.hu/
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elektronikus felületeken illetve a pmhivatal@sarbogard.hu és a hatosag@sarbogard.hu 

e-mail címen biztosított. 

 

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a koronavírussal és a veszélyhelyzetben 

alkalmazott jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos (www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási 

felületeket vegye igénybe. A Sárbogárdot érintő intézkedéseket a www.sarbogard.hu 

honlapon, az önkormányzat hirdetőtábláin, továbbá a facebook oldalamon teszem közzé. 

 

Kérek mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát, tanúsítson fegyelmezett, felelősségteljes 

magatartást, maradéktalanul tartsa be a veszélyhelyzeti szabályokat és fokozottan figyeljen 

embertársaira. 

 

Sárbogárd, 2020. március 14. 

 

 

 

          Dr. Sükösd Tamás 

              polgármester 
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