Tisztelt Budajenői Polgárok!

A humán koronavírus járvány egyre begyűrűző hatása következményeként mindannyian nehéz időket
élünk. A Kormány, majd a Parlament meghirdette a rendkívüli helyzetet. A rendkívüli helyzet azzal jár,
hogy a Kormány a károk és veszteségek minimalizálása érdekében olyan rendelkezéseket hoz, ami
korlátozza az emberek megszokott szabad mozgását és életritmusát. A Kormány rendelkezéseinek
figyelembevételével a települések polgármesterei hoznak rendelkezéseket a helyi viszonyokhoz
igazodva. A Képviselő-testület és a bizottságok működése fel van függesztve, jog- és hatáskörüket a
polgármester gyakorolja a veszélyeztetett időszak megszüntetéséig.
A rendkívüli helyzet időszakában a polgárok kötelesek betartani a Kormány rendelkezéseit és a
polgármesteri rendeleteket, utasításokat. Aki azokat megszegi, 500 000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
súlythatók. Azok a személyek, akik álhíreket terjesztenek és a rendelkezéseknek nyíltan ellenszegülnek
büntető eljárás indul ellenük.
Szeretném felhívni a figyelmüket néhány helyi sajátosságra. A kijárási korlátozások közterületre
vonatkoznak. Azonban a Magtár parkja a tóval, az Árpád-kori öreg templom környezete és a temető
önkormányzati tulajdon. Itt az a rendelkezés van érvényben, hogy öt főnél több személy nem
tartózkodhat egy időben a területen, egymástól legalább 1,5m távolságra. Erre azért volt szükség, hogy
a közterületekről kiszorulva, nehogy ott gyűljenek össze az emberek és a járvány szempontjából
veszélyforrást jelentsenek. A Magtár, az öregtemplom és a Hagyományőrzők Háza zárva tart. A
játszóterek szintén zárva vannak.
Budajenőn a kerti hulladék (száraz, fásszárú növény és venyige) égetése megengedett. Azonban a
vírusjárvány idejére ezek égetése is betiltásra került. Azonban nincs tűzgyújtási tilalom. Tehát
bográcsozni, szalonnát sütni, grillezni, kemencében sütni megfelelően száraz fával lehet.
Kihangsúlyozom a száraz fával és nem félig nedvessel.
A budajenői fiókgyógyszertár nyitvatartási idejét meg kellett változtatni, mivel egyes, a Kormány által
elrendelt korcsoportok, csak minden második nap tudták volna kiváltani a gyógyszereiket. Ezért a
rendkívüli időszakra a nyitvatartási idő a hét minden napján 11 órától 14 óráig tart. Ez azt jelenti, hogy
a 65 évnél idősebbek 11 órától 12 óráig, míg a fiatalabbak 12 órától 14 óráig látogathatják.
Budajenőn a közétkeztetést április 1-jétől beszállító végzi, a konyha működését gazdasági
megfontolásból megszüntettük. A Kormány a rendkívüli időszakra is kötelezi az önkormányzatot a
szociális és igény szerinti gyermekétkeztetés biztosítására. Ezt a szolgáltatást igény esetén vendégebéd
áron a 65 évnél idősebbek is igénybe vehetik a veszélyhelyzet idejére. Kapcsolattartó: Nagy Boglárka,
telefonszám: +36 30 473 5035, email: budajenokonyha@gmail.com, aki a megrendeléseket felveszi és
konkrét tájékoztatást ad.
Kérem az információk, a rendelkezések és az utasítások továbbításában résztvevőket, hogy azokat ne
kommentálják. A Kormány és a helyi rendelkezések kötelező érvényűek, azokat Budajenő közigazgatási
területén belül minden magánszemély és szolgáltató köteles végrehajtani. A végrehajtást a rendőrség
és a honvédség kijelölt erői ellenőrzik. A kiadott központi és helyi rendelkezések minden hirdető táblán,
a szolgáltatóknál, az önkormányzat honlapján és a Facebookon olvashatók és elérhetők.

A hivatal március 17-től ügyeleti rendben működik, mindkét épületben egy-egy fő ügyel, akik veszik a
telefonos megkereséseket. Minden kolléga home office-ban dolgozik, akik e-mailek útján elérhetők. A
hozzám irányuló kérdéseket és bejelentéseket a hivatal dolgozói eljuttatják részemre.
Eddig Budajenőn különösebb probléma nem merült fel a rendkívüli időszakban. Az emberek döntő
többsége betartja a rendelkezéseket. Nagy körültekintéssel mindannyian legyünk azon, hogy
településünket ne érje el a világjárvány.
Mindannyiunknak kívánok sok erőt, türelmet, szerencsét és nagyon jó egészséget!
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polgármester

