
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”
- Ady Endre - 
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Ismét eltelt egy év, hamarosan véget ér a 2020-as esztendő. Közeleg az év vége, amikor egy kicsit megállunk, pihenünk, 
áttekintjük és végiggondoljuk az elmúlt esztendő történéseit. Mindenekelőtt azonban közeleg a Karácsony, Jézus 
születésének és a kereszténység ünnepe. 
2020 más volt. Olyan betegséggel találkoztunk, amilyennel eddig még nem volt dolgunk. Ennek következtében a 
mindennapi életünk, azok a bizonyos „szürke hétköznapok” megváltoztak, átalakultak. Idén máshogy kellett élnünk, mint 
ahogyan azt megszoktuk: lassabban, bezártabban, óvatosabban. Vigyáznunk kellett magunkra, a családunkra, 
gyerekeinkre, embertársainkra. Tudom, sokaknak sajnos negatívumokat is rejtett az idei esztendő vagy ez a kór. Van, aki 
elveszítette családtagját, hozzátartozóját, vannak, akik elveszítették munkahelyüket. Azonban hiszem, hogy mindezek 
mellett pozitív dolgot is rejtett nekünk ez az esztendő. Ez pedig nem más, mint a CSALÁD, a SZERETET és az EGÉSZSÉG 
fontossága. Most jöttünk rá igazán, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, a találkozás, az ölelés, a kézfogás és a 
másik iránt tanúsított és a másoktól kapott TISZTELET. 
Az Advent jelentése „eljövetel”, a Karácsonyra való testi-lelki felkészülést jelenti, az elcsendesedés, az elmélyülés 
időszaka. Az utóbbi években felgyorsult a világ. Nem volt időnk megállni, nem volt időnk a családunkkal lenni, nem volt 
időnk szeretni és nem volt időnk tisztelni. Az Advent átalakult. Elcsendesedés és lassulás helyett a rohanásról szólt. 
Rohantunk a munkahelyünkön, hogy befejezzük és lezárjuk a teendőinket, rohantunk az utcákon és a 
bevásárlóközpontokban, hogy mindenkinek meg tudjuk venni az ajándékot. A Karácsony is átalakult. Nem az ünnepről, 
nem a kereszténységről, nem a családról és nem a szeretetről szólt. Az volt az értékmérő, hogy ki mennyit költött, ki milyen 
ajándékot adott és kapott. Ez az év rávilágított arra, hogy lassítsunk, ne rohanjunk.  Ne a pénz, ne a munka, ne a presztízs 
legyenek a legfontosabbak.  
A Karácsony most „visszanyerheti” igazi ünnepét, akkor, ha a karácsonyfa alá az ajándékok mellé odakerül a család, a 
szeretet és az egészség is. A Karácsony jelentse ismét a családot, a szeretetet és az otthon melegét. Gondoljunk arra, 
mennyire nagy szükség van a tiszteletre, hiszen azáltal, hogy tiszteletet tanúsítunk a másik felé, megvédhetjük 
embertársunk egészségét is. Gondoljunk arra, éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne 
legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek. Figyeljünk arra, hogy a szeretet és a tisztelet ne csak néhány napig, az ünnep 
idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokban továbbra is megmaradjon bennünk. 
Közeledve az év végéhez, szeretném megköszönni Átány Község minden lakosának az elmúlt esztendő és időszak 
tiszteletét, együttműködését és türelmét, melyet ebben a soha nem látott és tapasztalt helyzetben tanúsítottak embertársaik 
felé. Szeretném megköszönni a Képviselő – testület minden tagjának, a Hivatal és az Önkormányzat minden 
tisztségviselőjének, dolgozójának áldozatos és fáradhatatlan munkáját és hozzáállását. Ígérem, hogy jövőre is azért fogunk 
dolgozni és tevékenykedni, hogy fejlesztéseinkkel, munkánkkal megkönnyíthessük és boldogabbá tehessük Átány minden 
egyes lakójának életét, mindennapjait. 
Kívánom, hogy Ady Endréhez hasonlóan az én kedves kis falumba is hozzon a Messiás boldogságot, kívánok mindenkinek 
meghitt, családi körben, szeretetben és egészségben eltöltött Karácsonyi Ünnepeket és boldog új esztendőt!

Kedves Átányiak, tisztelt Olvasó!

Jámbor Dénes
polgármester
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További egy évig történő 
óvodában maradás

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az 
Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: 
amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési 
évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló 
dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, 
utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. 
napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján 
vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem 
indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, 
körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az 
iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára 
kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek 
tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek 
fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. Így az 
Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az 
óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és 
a gyermek óvodai fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a 
kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, 
állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az 
Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez 
különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes 
szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő 
szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek 
fejlettségét. A szakértői bizottság komplex pedagógiai – 
gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat 
alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján 
dönt.

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi 
jogszabályok rendelkezései az irányadók:

� Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
� Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény
� Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. 
(IV. 26.) Korm. rendelet
� Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
� EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
� Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

I. A tankötelezettség kezdetének halasztása

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé 
válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az 
Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben vehet részt.

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám 
kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az 
illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos 
nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 
megállapításával összefüggésben, a kérelem benyújtására nyitva álló 
határidő lejárta előtt (azaz január 15. napjáig)  kiállított szakvéleménye 
tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben. A szakértői bizottságok legkorábban 
2020. szeptemberétől adhatnak ki arra vonatkozó véleményt 
vizsgálatuk alapján, hogy a sajátos nevelési igényű, illetve a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek a 
tankötelezettsége teljesítését megkezdje-e a 2021/2022. tanévben. 

Ebben az esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem 
hiányában is további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 
A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéleményét a 
gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az óvoda 
a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti 
ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.

Ha a szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében  nem  áll 
rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz  2021.  január 1. napjától 2021. 
január 15. napjáig  lehet kérelmet benyújtani.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a 
következők:

� A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási 
Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2021. január 1-jétől. Az 
Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt érkezett kérelmeket nem 
áll módjában elbírálni.
� A kérelem benyújtására legkésőbb 2021. január 15-ig van 
lehetősége a szülőnek vagy gyámnak. A szülő vagy gyám a kérelmet 
az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai 
támogató rendszer segítségével kitöltött űrlapon nyújthatja be.,
� A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül 
vagy postai úton lehet beküldeni.
� A postai úton benyújtott kérelmek esetében az elektronikusan 
kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, a szülőnek/gyámnak aláírni majd .

az alábbi címre beküldeni:Oktatási Hivatal
Budapest
1982

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy 
a hatéves gyermek tankötelezettsége egy évvel később kezdődhessen 
meg?

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (vagyis egy évvel tovább 
óvodai nevelésben maradás) ügyében kezdeményezett eljárás 
kérelemre indul. A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja 
be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra 
nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői 
felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet 
esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap 2021. január 1-jétől 
lesz elérhető   az Oktatási Hivatal honlapján.

  A kérelem kötelező tartalmi elemei

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését 
fogja vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem 
elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal 
honlapján ( ) elérhető  kéreleműrlapot alkalmazza.www.oktatas.hu

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül 
szükséges:

� a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, 
kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)
� a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, 
oktatási azonosító szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám 
megkérdezni), lakcím
� az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az 
óvoda OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az 
óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni
� a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete 
indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából 
miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása
� a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a 
kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül 
gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő 
kifejezett hozzájárulásával jár el.

Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) 
másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői 
bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány 
stb.) – ha rendelkezik ilyennel – csatolja a kérelméhez.
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KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Hofer Tamás emléktáblájának avatása

Adventi gyertyagyújtás 

A kormány elkötelezett abban, hogy a lehető leggyorsabban, 
szervezetten, állami programban biztosítsa a koronavírus elleni oltást, 
amely önkéntes és ingyenes lesz - jelentette ki a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter.

Már lehet regisztrálni a védőoltásra

Gulyás Gergely kérte, hogy aki részesülni szeretne az oltásból, 
regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon. A nyugdíjasok levélben is 
előjegyezhetnek a vakcinára, a regisztrációs ívet  kézbesítik nekik.
A    oldalt az igények felmérése érdekében vakcinainfo.gov.hu
működtetik - jegyezte meg.
Hozzátette: mind Keleten, mind Nyugaton komoly oltóanyag-
fejlesztések zajlanak, és remélni lehet, hogy az év végén vagy a jövő év 
elején érkezhet Magyarországra bizonyos számú vakcina.
A vakcinából első körben a védekezésben részt vevők kaphatnak, majd 
az idősek - tudatta.

Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom  van 
érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom 
alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni 
szükséges. Igazolásminta:  https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-
tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-igazolas-minta

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 
óráig maradhatnak nyitva  és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát 
leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett 
szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) 
a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett 
szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél 
nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A 
területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, 
valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra 
sem kötelező.

Minden gyülekezés tilos Az éttermek vendéget nem fogadhatnak.  , 
vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.  A 
szállodák turistákat nem fogadhatnak,  csak üzleti, gazdasági vagy 
oktatási célból érkezett vendégeket.  Mindennemű rendezvény 
megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a 
karácsonyi vásárokat.    mögött kell A sportmérkőzéseket zárt kapuk
megtartani.  , beleértve A szabadidős létesítmények használata tilos
különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, 
könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a 
megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi 
védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.    A középiskolák és
egyetemek digitális munkarendre tértek át.    A helyhez kötött 
internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető 
igénybe a digitális oktatásban résztvevő diákok és pedagógusok   
számára a köznevelésben és a szakképzésben.

Magán és családi rendezvények  (például: születésnap) 10 főig 
megtarthatóak.  legfeljebb 50 fővel tartható meg.    Temetés  Esküvők
lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak 
meghatározott személyek vehetnek részt.

A közterületi parkolás ingyenes kereskedelmi célú P+R, . A  
parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni 
parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig. A 
létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes 
parkolást lehetővé tenni.

A    a szabályok betartását, pénzbírságot rendőrség szigorúan ellenőrzi
szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, 
bezárja. A  katonák az ország több városában támogatják a rendőrök 
munkáját  és  93 kórházban  tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, 
lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is 
maradjon.   Annak érdekében, hogy a növekvő betegszámmal a  
koronavírusos betegek kórházi ellátása  továbbra is biztosított legyen,  
a  halasztható műtéteket felfüggesztették,  bővült az ellátásba bevont 
kórházak és koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak 
száma.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is  kerüljük 
azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a 
szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi 
tartózkodás vagy egyéb ok miatt  hatósági házi karantént  rendeltek el, 
az szigorúan tartsa be. Bárki,  akinek tünetei vannak, az ne menjen 
közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az  ingyenes influenza 
elleni oltások beadása. Folyamatos a háziorvosi praxisok ellátása az 
influenza elleni védőoltással.

Kiemelten fontos az    védelme. Az időseket idősek és krónikus betegek
is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános 
óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban 
látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig 
mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért.  Ha egy szociális 
intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a 
járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további  
gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken  is dolgozik.

A járványhelyzet miatt a vasúti és közúti közösségi közlekedési 
szolgáltatók 2021. január 7-ig fogadják el a decemberi dolgozó- és 
tanuló bérleteket helyközi járataikon és arra kérik az utasokat, hogy ha 
tehetik, éljenek az online jegyvásárlási lehetőségekkel.
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Az Átányi Dobolót kiadja: 
Átány Község Önkormányzata

Tisztelt Átányi Lakosok!

Tisztelettel:
Joó Bence
jegyző s.k.

Az alábbi lényeges jogszabályváltozásra hívom fel a lakosság figyelmét. 

A 2020. évi LI. tv. (továbbiakban: Módtv.) 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvénynek az avar és kerti hulladék égetés helyi 
szabályait megállapító önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazást adó 48. § (4) bekezdés b) pontját. A 
hatályon kívül helyező rendelkezés 2021. január 1-én lép hatályba.

Ez alapján Átány Községi Önkormányzat polgármestere hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladék 
égetésének szabályairól szóló 15/2007. (X.I.) számú önkormányzati rendeletet, mely 2021. 01. 01. napján lép 
majd hatályba.

Fentiekre tekintettel 2021. január 1. napjától tilos bárminemű kerti
hulladék elégetése az egész országban, tehát Átány településen is.

A rendelkezés célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészének védelme.

Átány, 2020. 12. 09.


