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A veszély,helyzet kihirdetéséről szóló -t0/2020,(ll1.1 1.) l(tlrrl. rctrclelet 1tor,ábbiakban: Kort-n,
rerrdelet) 2. §-a alapján a Korrllárr1, az élet- és v,ag1,orrbiztorrságot veszély,eztető tömeges
megbetegedést okozó humániárvány következntényeineI< elhárítása. a maltyar állarnpolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területérc
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelenrről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénl,ek
módosításaról szóló 201l. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróíirvédelmi
törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkorrnányzat képviselő-
testületének a feladat- és hatáskörét a polgárrrrester gyakorolia.

E hatáskörömben cljárva Melvkút Vártls ÖrlkoI,rlrán),z.at Gazdasági és Műszaki
Szervezetének (GAMESZ) irrtézrr-rénl,vezető.iér,el egl e ztetve cls annali egl etértósél,el - a

gyermekétkeztetéssel kapcsolatb an az alábbiakat rerrdeleIl el:

A GAMESZlőzőkonyha2020. t-tlárcius l6.-tól biztositia a rriéll,kúrti általános isktllá[Tarr és az
óvodábarr jogviszorrrryal re riclelllczó |igy,,eleti clIittást lrcrn igóIly ló gycrIrlekek rószére tiz
egyszeri meleg étel elr,itelét. atlletrnviben a sziilő/ t(jll,ótlt,es képvisclő azt igény,,li. Az
iskolásoknak az étkez.ési igérrléti IetlltlIrclását a (jAN,{ESZ irodában lelret.ielezrri a ()6-77l560-

1l5 -ös illetve a06-70l 3337268- as telefbrToll vagy a rrrelykutietl(eztetes@)grnail,corrr errlail
címen, illetve a GAMESZ iroda bármely egyéb elérhetősógén| Az óvodások étkezési igényót
továbbra is az óvoda elérhetőségein lehet leadni.

Azétel a Szent LászIő u. 19. szám alatt átvelrető hétközr.aponként 11.30 - 14.00 -ig. 2020.
március 18. rrapjától a Széchenyi utca. Világos utca. Jókai uíca.Zrínyi utca, Malorrr Lrtca lakói
a Széclrerrl,i Lr. 110. szánr alatt vehc,tik át az ebédet. Az étel elviteléhez tiszta edényzetet
mir-rdenkinek rnagárrak kell lT ozrria!
Az ebéd átvétele során az alábbi szabályok betartására í'okozott figyelnret kérek:

- az ételéft iehetőleg egy személy rrrenjen.
- a Főzőkonyha étkező.je előtt a sorban nrinirtlunr l méteres távolságot kértink tartani

egymástól a várakozás icie,ie alatt!

Mély,kút" 2020. rrrárcitrs 16.
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