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KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

HÍREK
Tájékoztatás TOP
rendezvények megtartásáról
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóság Állampénztári
Iroda által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében támogatott, valamennyi
Bács-Kiskun megyei kedvezményezett részére kiküldött tájékoztatója
alapján:
„A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendeletre és az ezt követő központi kormányzati
intézkedésekre tekintettel javasoljuk, hogy az érintett kedvezményezettek a rendezvényeiket ütemezzék át, vagy
mérlegelést követően, megszervezés esetén - a projekt, illetve az esemény jellegétől függően - személyes jelenlétet
nem igénylő módon, on-line eszközök segítségével (például videokonferencia, távoktatás, stb.)
Tovább olvasom!
bonyolítsák le.”

döntéseket hozott a kormány az EU-páBRÉKING! Nagy
lyázatok végrehajtásában a koronavírus miatt
Az intézkedésekről
szóló további
tájékoztatást
itt találja!

„Három hónappal automatikusan meghosszabbodik
az előleg elszámolásának és
a projekt mérföldköveinek
határideje, a támogatási
szerződések véghatárideje.”

„A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet az uniós társfinanszírozással fejlesztéspolitikai támogatásban részesülő projektek megvalósítását is megnehezíti. A kormány célja, hogy az elnyert pályázati források a
rendkívüli körülmények ellenére is a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak a magyar vállalkozások és a magyar családok érdekében. Az
ITM arra törekszik, hogy minden kedvezményezett teljesíthesse a támogatási szerződésében foglaltakat, és minden fejlesztés megvalósuljon, lehetővé téve a gazdaság mielőbbi újraindítását”
– hangsúlyozta Perényi Zsigmond európai uniós fejlesztésekért felelős
államtitkár a most nyilvánosságra hozott lépések kapcsán.
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20200330/breking-nagy-donteseket-hozott-a-kormany-az-eu-palyazatok-vegrehajtasaban-a-koronavirus-miatt-422964?fbclid=IwAR2DwUlLQ5BIlFUlkQWSfNqgXkniQSflhaE157jCWIalO4MDkwobmT-ZHew
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’HACKATHON’ A VÁROS SZERVEZÉSÉBEN:
MEGÉRI A FELHAJTÁST?
Egyre több város kísérletezik azzal,
hogy különböző témákban hackathonokat hirdet meg. De vajon tényleg működik ez a módszer?

9ri-felhajt%C3%A1st?fbclid=IwAR15MftIw110SU5chMkF3EDh8ukUItYhbRM7Laf2hwwJPdr-m83X5qtVZCc

Városi önkormányzatok vagy azok szervezetei egyre nagyobb számban fordulnak a
hackathon módszeréhez, hogy új vállalkozásokat hozzanak létre, ötleteket generáljanak szakpolitikáikhoz vagy innovatív városi megoldások kitalálásának részeseivé
váljanak. De vajon tényleg működik ez a
módszer?
https://urbact.eu/%E2%80%99hackathon%E2%80%99-v%C3%A1ros-szervez%C3%A9s%C3%A9ben-meg%C3%A-

A JÁRVÁNY IDEJÉRE A
FALUGAZDÁSZ-HÁLÓZAT
IS ÁTÁLLT A TELEFONOS
ÜGYINTÉZÉSRE

– AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSÁBAN OKTATÓVIDEÓ-SOROZAT SEGÍT

Bács-Kiskun megyében közel hatvan falugazdász segíti a térség
gazdálkodóinak munkáját – tájékoztatott Gáspár Ferenc a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei
Szervezetének elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja.
A jelenleg kialakult helyzetben a NAK tagjai
és munkavállalói egészségének védelme
érdekében korlátozta a falugazdász-irodák
ügyfélfogadását. A falugazdászok kizárólag telefonon állnak rendelkezésre a gaz-

dálkodóknak. A kijárási korlátozások miatt
a NAK munkatársai elsősorban arra próbálják felhívni a gazdák figyelmét, hogy a
kérelmek beadását és más ügyeiket is telefonon valamint online intézzék, ezzel is
kerülve a személyes találkozásokat.
Fontos tudni, hogy a NAK felkérésére,
a MÁK-kal együttműködésben elkészült
egy az egységes kérelem-beadást segítő
oktatóvideó-sorozat. 2020-ban összesen
43 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni,
bejelentést tenni, illetve adatszolgáltatási
kötelezettséget teljesíteni.
Forrás: www.nak.hu
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ÖNKORMÁNYZATI

TUDÁSTÁR

ÖNKORMÁNYZATOK FIGYELMÉBE!

PIACOK
BIZTONSÁGOS
MŰKÖDÉSE
TANÁCSOK KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN
A HELYI TERMELŐI PIACOK VONATKOZÁSÁBAN

A koronavírus járvány okozta helyzetben
kiemelten fontosak a helyi termelői piacok.
A piacokon ugyanis helyben, mentesülve a
felesleges utazástól, elérhetőek a kiváló minőségű magyar élelmiszerek. Működésük
mind a termelő, mind a lakosság számára
előnyös. A Nébih összegyűjtötte a legfontosabb gyakorlati tanácsokat biztonságos
üzemelésükhöz.
Személyi, közösségi követelmények:
• A kistermelő esetében is alapkövetelmény, hogy
csak olyan személy vegyen részt az élelmiszer
előállításában és forgalmazásában, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élő sem
mutat fertőzésre gyanús tüneteket.
• A kistermelők, árusítók az árusítás ideje alatt
fokozottan és rendszeresen folyóvízzel mossanak kezet, ahol ez nem megoldható, ott kézfertőtlenítő gél vagy kendő alkalmazása javasolt.

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!
„Az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján kiadott 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 szóló
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Kr. 1.), valamint
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 (III.) szóló 45/2020. (III. 16.) Korm.
rendelet (Kr. 2.) a hatályba lépését követő 15. napon hatályát veszti. A hatályukat vesztő kormányrendeletek önkormányzatokat érintő intézkedéseket
is tartalmaznak. Figyelemmel azonban arra, hogy
az Alaptörvény alapján a kihirdetett veszélyhelyzet
továbbra is fennáll, ezért ezen intézkedések fenntartása továbbra is szükséges, mindaddig, amíg az
Országgyűlés által e tárgykörben elfogadásra kerülő
törvény hatályba nem lép.”
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

Tovább olvasom!

További információ:
https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirus-jarvany-idejen-a-helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban
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ÉLETERŐ
PROGRAM

MELÓ DIÁK HÁLÓZAT

Az Életerő Program az iskolaszövetkezetekkel kapcsolatban álló 140.000 egészséges, erős immunrendszerű, nagykorú
diáknak teremt lehetőséget arra, hogy az
ország stabilitásának fenntartásában közreműködhessenek. A Meló-Diák Hálózat
célja, hogy összekösse az önkéntes munkát vállaló diákokat a segítségre szoruló
magánszemélyekkel, valamint a nehéz
gazdasági helyzetbe kerülő cégekkel.

FELHÍVÁS

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
Tisztelt Kedvezményezett!

Részletek: https://eletero.melodiak.hu

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én az ország teljes területére rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány miatt.
A járvány okozta társadalmi-gazdasági károk mérséklése érdekében a kormány több intézkedéscsomagot vezetett be mind a magánszemélyek,
mind a vállalkozások esetében.
Tovább olvasom!

Irodák Bács-Kiskun megyében:
Baja: https://melodiak.hu/irodak/melo-diak-baja
Kecskemét: https://melodiak.hu/irodak/
melo-diak-kecskemet
Tovább olvasom!

Guidance of the Managing Authority
with regard to the impact of COVID-19 pandemic on
Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia programme funded projects

BELÜGYMINISZTÉRIUMI

TÁJÉKOZTATÁS

TELEPÜLÉSVEZETŐK RÉSZÉRE

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet
alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni
kell a katasztrófovédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évr CXXVIIl.
törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-inak (4)
bekezdését, amely az alábbiak szerint
rendelkezik.

17.03.2020

JTS állásfoglalása
ide kattintva érhető el
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Tovább olvasom!
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Guidance of the Managing Authority

Az alábbi linkeken érdemes rendszeresen tájékozódni:
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
https://portal.nebih.gov.hu/
https://www.facebook.com/joonkormanyzatigyakorlatok/
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