
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
1/2020. (III. 15.) számú határozata 
 
Pásztó Város Polgármestere a COVID-19 vírus megjelenése következtében előállt helyzet 
kezelése és az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a Magyar 
Kormány rendelkezéseivel és ajánlásával összhangban az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje 
esetében rendkívüli szünetet rendelek el. 

2. A rendkívüli szünet időtartama 2020. március 18-tól határozatlan ideig tart. Ezen 
időszak alatt az óvoda zárva tart. 

3. A rendkívüli szünet időtartama alatt gondoskodni kell a zárva tartó óvodába járó 
gyermekek megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha szüleik a munkavégzésük, vagy 
betegségük miatt, vagy mert egyedülállóak, napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. 

4. A rendkívüli szünetben az intézmény a szülő, törvényes képviselő kérésére 
gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.  

5. Az intézmény vezetője köteles a zárva tartásról, valamint az ügyeleti nyitva tartási 
rendről tájékoztatást nyújtani. 

6. A polgármester haladéktalanul tájékoztatja az Emberi Erőforrások Miniszterét az 
intézményben elrendelt rendkívüli szünetről.  

7. A városban április-május hónapra tervezett rendezvények vonatkozásában a 
városvezetés intézkedik azok lemondásáról.  

8. A Pásztói Múzeum 2020. március 16-tól határozatlan ideig zárva tart. 
9. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2020. március 16-tól 

határozatlan ideig zárva tart. 
10. Az Idősek és Demens Személyek Klubja nappali ellátása 2020. március 16-tól 

határozatlan ideig zárva tart. A szociális krízisügyelet továbbra is 0-24 órában 
működik.  

11. Az intézmények bezárásával kapcsolatos további intézkedések megtételére és a 
szükséges részletszabályok kidolgozására az intézményvezetők felhatalmazást kapnak.  

12. Pásztó Városi Önkormányzat támogatja és segíti az intézményeiben és az 
egészségügyi alapellátásban a higiénés eszközökkel való teljeskörű ellátást. 
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Pásztó, 2020. március 15. 
 
 
         Farkas Attila 
         polgármester 
 


