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Polgármesteri tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, megalakult a Tarjáni Operatív Bizottság, amely a 2020. március 15-én megtartott ülésén a következő intézkedéseket és döntéseket hozta Orbán Viktor miniszterelnök 2020. március 13-i bejelentésére
- a lakosság egészségi állapotának megóvása,
- a vírus elterjedésének megakadályozása,
- a vírussal esetlegesen fertőzött személyek elkülönítése
érdekében.
Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda
A Tarjáni Operatív Bizottság úgy döntött, hogy az intézmény 2020. március 16. napjától –
előre nem látható ideig – zárva tart.
A zárva tartás ideje alatt az intézmény ügyelettel várja azon szülők gyermekeit, akik a rendvédelem, a honvédelem, az egészségügy vagy a szociális szolgáltatások területén dolgoznak,
illetve munkájukkal segítik a járvány terjedésének megelőzését, továbbá azon gyermekeket,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
Kérjük a szülőket, hogy a gyermek óvodába és óvodából történő kísérése alkalmával ne lépjenek be az intézmény épületébe. A részletes tudnivalókat az intézmény vezetője közzé teszi az
épület bejáratánál.
Óvodai étkezés: az óvodás korú gyermekek szülei – tekintettel az elrendelt óvodai zárva tartásra – nyilatkozzanak – legkésőbb 2020. március 16. (hétfő) 10:00 óráig – az intézményvezetőnél, hogy kérik-e gyermekük számára az étkezést. Ez gyermekenként 1 adag főétkezést
jelent tízórai és uzsonna nélkül. Az igényelt étel átvehető a Tarjáni Önkormányzati Konyhánál
hétköznapokon 11:30 órától 12:00 óráig, ezen időpont után ételkiadás nincs. Az étel elszállítása kizárólag a konyha által biztosított edényzetben történik, amelynek ára 2×50 Ft/nap. Ezt
a költséget a szülőnek kell állnia.
Az étkezőbe – és a konyhába – történő belépés szabályai szigorodnak, az ezzel kapcsolatos
információkat az élelmezésvezető közzé teszi az épület bejáratánál.
Az étkezés igénylését kizárólag a tarjanovoda@index.hu címen lehet leadni írásban. Étkezést csak annak biztosítunk, aki írásos igénylést küld.

Tarjáni Önkormányzati Konyha
A Tarjáni Operatív Bizottság úgy döntött, hogy továbbra is biztosítja a közétkeztetést a következők szerint:
- az óvodás korú gyermekek szülei – tekintettel az elrendelt óvodai zárva tartásra – nyilatkozzanak – legkésőbb 2020. március 16. (hétfő) 10:00 óráig – az intézményvezetőnél
(tarjanovoda@index.hu), hogy kérik-e gyermekük számára az étkezést. Ez gyermekenként 1 adag főétkezést jelent tízórai és uzsonna nélkül. Az igényelt étel átvehető a Tarjáni
Önkormányzati Konyhánál hétköznapokon 11:30 órától 12:00 óráig, ezen időpont után
ételkiadás nincs. Az étel elszállítása kizárólag a konyha által biztosított edényzetben történik, amelynek ára 2×50 Ft/nap. Ezt a költséget a szülőnek kell állnia.
- az iskolás korú gyermekek szülei – tekintettel az elrendelt kötelező iskolai szünetre – nyilatkozzanak legkésőbb 2020. március 16. (hétfő) 10:00 óráig – az élelmezésvezetőnél
(tarjan.elelmezes@gmail.com), hogy kérik-e gyermekük számára az étkezést. Ez gyermekenként 1 adag főétkezést jelent tízórai és uzsonna nélkül. Az igényelt étel átvehető a
Tarjáni Önkormányzati Konyhánál hétköznapokon 12:15 órától 13:00 óráig, ezen időpont
után ételkiadás nincs. Az étel elszállítása kizárólag a konyha által biztosított edényzetben
történik, amelynek ára 2×50 Ft/nap. Ezt a költséget a szülőnek kell állnia.
- szociális étkezők – működik továbbra is az étel kiszállítása a korábbi rend szerint, de az
étkezést igénybe vevők tulajdonában lévő éthordók nem használhatók. A konyha biztosítja
az egyszerhasználatos edényzetet.
- vendégétkezők 2020. március 16. (hétfő) 10:00 óráig az élelmezésvezetőnél
(tarjan.elelmezes@gmail.com) jelezzék, hogy kérik-e az étkeztetést. A vendégétkezők
minden nap 13:00 órától 13:30 óráig vehetik át az ételt a konyha étkezőjében, ezen időpont után ételkiadás nincs. A saját éthordók nem használhatók, csak és kizárólag a konyha
által biztosított edényzet. Ennek ára 2×50 Ft/nap, amely költség az étkezőt terheli.
Az étkezőbe – és a konyhába – történő belépés szabályai szigorodnak, az ezzel kapcsolatos
információkat az élelmezésvezető közzé teszi az épület bejáratánál.
Az élelmezésvezető (Lantosné Harum Szabina) a fenti elektronikus levélcímen és a 0630/698-0807 számon érhető el. Étkezést csak annak biztosítunk, aki írásos igénylést küld.
Intézmények működése, nyitva tartása – programok, események
A Tarjáni Operatív Bizottság úgy döntött, hogy 2020. március 16. napjától (hétfő) határozatlan ideig zárva tart a tarjáni Közösségi ház, a Könyvtár, a Tájház, az Egyesületek háza és a
Sportcsarnok. A tervezett rendezvényeket elhalasztjuk. Külön felhívom a sportegyesületek
valamint a sportesemények szervezőinek figyelmét, hogy maradéktalanul tartsák be a központi rendelkezéseket programjaik szervezésekor, és lehetőség szerint tekintsenek el minden
egyéb program megtartásától.
Tarjáni Polgármesteri Hivatal
A jegyző tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy a Tarjáni Polgármesteri Hivatal változatlan
munkarendben működik és ügyfélfogadás továbbra is minden munkanapon van.

Kérjük, hogy a kialakult járványveszélyes helyzetre tekintettel a személyes ügyintézést lehetőség szerint kerüljék, hivatalos ügyeiket elsősorban elektronikus úton intézzék, illetve az
alábbi telefonszámokon:
polgármester
06-30/
904-0689
klinger.tamas@tarjan.hu
jegyző
372-613/113
jegyzo@tarjan.hu
adóügyek, gépjárművek tárolá372-613/115
ado@tarjan.hu
sa
06-34/
termőföld-, lakcím-ügyek
titkarsag@tarjan.hu
372-613/111
anyakönyvi és hagyatéki ügyek
igazgatas@tarjan.hu
pénzügyek és gazdálkodás
372-613/117
penzugy@tarjan.hu
Az elektronikus kapcsolattartás felületei:

Önkormányzati Hivatali Portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
E-papír: https://epapir.gov.hu
Bármely ügyben információ a 06-34/372-613/111 telefonszámon kérhető.
A vészhelyzet ideje alatt a polgármesteri fogadóórák nem kerülnek megtartásra.
A hivatal kapuján lévő postaláda tartalmát kollégáim naponta többször ellenőrzik, papír alapú
küldeményeiket így elegendő oda bedobni, nem szükséges a postai kézbesítés igénybevétele.
Kérem, hogy ügyfeleink csak azokban az ügyekben intézkedjenek személyes megjelenéssel – lehetőleg kísérő(k) nélkül –, ahol ezt a jogszabály kifejezetten előírja.
Lehet, hogy lesznek fennakadások a napi ügyek intézésében, de mindannyian most kerültünk
ilyen helyzetbe, amit megfelelő módon kezelni kell, és amellett, hogy ügyintézők vagyunk,
egyben szülők és gyermekek is, akiknek saját gyerekeikről és szüleikről is gondoskodni kell.
Megértésüket, együttműködésüket kollégáim és családtagjaik nevében is köszönöm!
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
A Tarjáni Operatív Bizottság tájékoztatja a szülőket és diákokat, hogy Palatin Anna igazgató
asszony már közzé tette az oktatás szünetelését. Mindenki a saját érdekében tájékozódjon
az intézmény honlapján, Facebook-oldalán, stb. kísérjék figyelemmel igazgató asszony felhívásait, tájékoztatóit.
Kérjük a diákokat, hogy ne szervezzenek és ne vegyenek részt csoportos összejöveteleken.
Most szabadon használható minden informatikai és technikai vívmány az internet segítségével!
Egészségügy
Tarjáni Operatív Bizottság kiemelten kéri az intézményeket arra, hogy a fertőzésveszély
csökkentése érdekében tegyenek meg minden intézkedést, fokozottan figyeljenek a tisztaságra
és a higiéniára!
Kérjük a lakosokat, hogy ha és amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy valaki a koronavírus tüneteit tapasztalja saját magán, még véletlenül se menjen a háziorvosi rendelőbe. Telefonon hívja háziorvosát, aki minden szükséges további információt megad, illetve, ha szükséges, intézkedik.

Kérjük, hogy az egészségügyi ellátást egyébként igénybe vevők figyeljenek arra, hogy a betegváróban csak kevés személy tartózkodjon egyszerre, mindenki türelmesen várja ki a sorát.
Ha lehetséges, az orvosi vizsgálat időpontjáról előzetesen egyeztessenek a háziorvossal.

Várjuk a lakosság köréből azon felnőtt személyek jelentkezését, akik önkéntes
munkát vállalnának rászoruló embertársaink megsegítésére, illetve a kialakult
helyzet kezelésében.
Kérek mindenkit, jelezze az önkormányzat felé, ha nehéz helyzetbe kerülne, vagy tudomása van nehéz helyzetbe került személyről.
Az önkormányzat mindent megtesz településünk lakói és minden ember egészségének védelme
érdekében. Arra kérek mindenkit, hogy fegyelmezetten tartsa be a szakemberek által előírt
tanácsokat, ajánlásokat.
Biztos vagyok benne, hogy mi Tarjániak a közösség erejével, összefogva meg tudjuk oldani
az előttünk álló feladatokat!

Tarján, 2020. március 15.

Klinger Tamás
polgármester

