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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/826-4/2020. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2020. március 15-én 16.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester    

    Béke László  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Kovácsné Hamar Éva 

Mecsei Dezső 

Molnár János  

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

 

Részt vett az ülésen: dr. Sivák Anita jegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné Bartók Margit, 

irodavezetők, Tóth Árpádné, Peténé Molnár Éva, Hágen József intézményvezetők, Kissné 

Juhász Marianna gazdasági vezető, Sánta József az Idősügyi Tanács tagja, Szabó Tiborné a 

Közbiztonsági Fórum képviselője, Molnár Jánosné vezető-főtanácsos, Csőke Vivien 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Tóth József polgármester  

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja, 

hogy az ülésen 9 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület 

ülését megnyitja.  

  

Elmondja, hogy első szándékuk az volt, hogy majd a hétfői vezetőin hoznak döntéseket. Ez 

módosult, hisz az utolsó néhány nap történései azt mutatták, hogy nem tud a helyi intézkedés 

napokat várni. A pénteki és szombati napon olyan világos kormányzati akaratok és 

kinyilatkoztatások, kormányrendeletek is megszülettek, ami az eddigi kétségeket, hogy az 

önkormányzatoknak mihez van köze és felhatalmazása egyértelművé tették.  Ennek a témának 

sok szegmense van, de napok óta zavarodottságot okozott az az eleme, ami a közoktatási 

intézményekre vonatkozott, hogy nem lehet oktatási intézményt bezárni. Ez volt az álláspont 

pénteken. Az Operatív Törzs ezt árnyalta, az esti nyilatkozat pedig egyértelművé tette, hogy 

be kívánják zárni az iskolákat, de nem tért ki azokra, ami nem kormányzati hatáskör, az óvoda 

és a bölcsőde, ezeket hogyan kell értelmezni. A rendelet megszületett, a 45/2020. számú 

Korm. rendelet, március 14-én, amiben egyértelmű a 2. § szerint, hogy „A bölcsődei ellátást 

végző intézmény, valamint az  óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat 

polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: 

polgármester) a bölcsődei és az  óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli 

szünetet rendelhet el. A  polgármester a  szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja 

az emberi erőforrások miniszterét.” Ez tette szükségessé, hogy ebben gyorsan intézkedjenek.  

Emiatt azt gondolta és egyeztetett minden képviselővel, hogy rendkívüli ülést tartsanak, 

értékeljék és elemezzék a kialakult helyzetet, közös döntéseket hozzanak. Azt gondolja, hogy 

helyes, ha ezt közös akarattal megerősítve teszik. Erre készült egy előterjesztés is, ami 

felvázolja a problémát és javasol egy intézkedéssorozatot, ami a helyzetet megpróbálja 

kezelni. Olyan jelenséggel állnak szemben, ami még nem volt, világjárvány teljesedett ki, 

amit WHO is világméretű járvánnyá minősített. Ennek kiindulópontja 2 hónnappal ezelőtt 

Kínában volt, mely óriás számokat, érintettséget ért el és haláleseteket okozott. A vírus 
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Olaszországot, Spanyolországot majd minden Európa országot érintett. Március első 

napjaiban jelent meg Magyarországon és azóta növekedik az érintettek száma. Néhány nap 

után az Operatív Törzs intézkedésekbe kezdett. A mai tudásuk szerint 32 fő fertőzött van és 1 

haláleset történt. Ami az Operatív Törzs első jelentősebb intézkedése, március 11-én 

veszélyhelyzetnek minősítette ezt a szituációt.  Ami kormányzati intézkedés azokat értékelték 

és nincs választási lehetőség, amit minden településre előírtak, azokat megteszik. Ennek 

kapcsán, ami eddig történt, hogy az előkészített rendezvények megtartását megállították, 

elmaradt a mai március 15-ei megemlékezés és más programok is mint például a Prevenciós 

Nap vagy a Baba-mama klub ruhabörzéje. Jelzi, hogy bár március 4-én megerősítették, hogy 

április 4-én lesz Hurka-pite fesztivál, ez a rendezvény is elmarad. Amit a hivatalban tettek, 

csütörtökön a jegyző irányításával áttekintették mit kell tenni a lakosok és a munkavállalók 

érdekében, ezáltal egy bejárat van a hivatalban, ahol fertőtlenítés történik, az ügyfélfogadást 

megszüntették, elektronikus ügyintézés van. Rendszeres takarítás történik. Megigényelték a 

védőeszközöket (maszk, kézfertőtlenítő), de ezek nem tudnak teljesülni, képtelen a beszállító 

teljesíteni a rendelést.   

Miért most tárgyalják?  Volt néhány olyan képviselő-testület, polgármester, akik már ezt 

tárgyalták és döntést hoztak. Az ő megközelítése az volt, hogy akkor hozzák meg a 

döntéseket, ami egy lehető legkésőbbi időpont, hisz midig vannak új rendelkezések.  

Ma megtörténik az ülés, az intézményvezetők is jelen vannak. 18 órakor egy közleményt 

adnak ki a lakosság felé, majd egy videó felvétel általi sajtóközleményt. A TV stáb 

rendelkezésre áll és közzé teszik youtubon-on, akinek pedig kérdése van, azok megtehetik és 

22 óráig a Facebook-on válaszol rájuk.  

Nem az a probléma, ha valaki beteg és látszik rajta, nem tud dolgozni, de másokat megfertőz. 

Hanem az, a mondások szerint, hogy ez a vírus olyan módon terjed, olyanok válnak 

hordozókká, akik erről nem tudnak és terjesztik. Ezért kell lecsökkenteni a közösségi 

személyes találkozókat, a programokat, rendezvényeket.  

Az, amire törekednek és a javaslatát megfogalmazza kifejezetten arra irányul, hogy a 

városban csökkenjen a megszokott közösségi együttlét, a gyakorisága, úgy hogy ami muszáj 

azokat nem, de minden mást próbálnak eltolni. Azt látják, hogy a vírusfertőzés lefolyása 

döbbenetes mértékben tud haladni. Március 4-én vélték az első érintettet Magyarországon, ma 

15.-e van és 32 esetig jutott el. Más országok tapasztalatai alapján a következő 2 hét érdekes 

lesz. Nem tudják mi lesz, hogyan élik meg az áprilist, az előttük álló 2 hétre koncentrálnak 

most.   

Azt szeretnék elérni, hogy csak a szükséges mértékű közéleti, közfeladat ellátási történekre 

koncentráljanak a következő két hétben, ehhez próbálják minden intézmény vonatkozásában 

leszűkíteni a veszélyhelyzeteket és olyan módon adni felhatalmazást, hogy a feladatellátást 

minimális szinten szervezzék meg, minimális humánerőforrással. Ezekből az intézkedések 

szeretne önkormányzati mondást. Ha további intézkedést kell tenni, akkor március 26-án a 

testületi ülésen meg tudják tenni. Arra kell irányítani a figyelmet, hogy önkormányzati 

szinten, minden intézmény működése a minimális feladatra fókuszáljon, az dolgozzon, akinek 

nagyon muszáj. Egy intézményvezető se kérjen szabadságot, ha csak nincs rendkívüli dolog, 

minden vezető és helyettese munkaidőben tartózkodjon bent. Aki nem tud dolgozni annak 

szabadságot kell kivenni, de megosztanák ezt, a március 16-22. közötti időszakban a 

munkáltató adjon szabadságot az éves keretből, a második hétre pedig pótszabadságot 

biztosítanak. Végigmenne az érintettségeken.  

Az óvoda esetében az kiderült, hogy a polgármesternek van hatásköre eldönteni, hogy 

szünetet rendel e el. Ezt megteszi és holnaptól az óvoda ügyeletet tart. Aki teheti, maradjon 

otthon, akinél ez kizárt azok számára biztosítani kell a szakszerű ellátást.   

A konyhák még holnap a megszokott létszámot főzik, utána felmérik az igényeket.  

Az általános iskola kapcsán az étkezés ott is biztosított, náluk távoktatás zajlik. Ételkiszállítás 

nincs, akinek igénye van, át tudja venni az intézményben.  

A szociális intézményben az utóbbi hetekben a beruházás miatti étkezési rendszer működik 

tovább, aki érte tud jönni, az jön, aki nem annak kiszállítják ezután is. Új igénylőket nem 

fogadnának.  
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Az intézménynek biztosítani kell a védettséget a felszerelések meg vannak rendelve, a 

szociális gondozók részére is.   

 

Vincze Attila 

A változatlan forma az jelenti, mint eddig saját edényben?  

 

Tóth Árpádné 

Igen.  

 

Tóth József  

A Városgondnokság tekintetében azt javasolta, hogy a közösségi WC felfüggesztésre 

kerüljön, ez megtörtént. A városi piac is bezár, hisz vannak településre érkező árusok, az 

idősek kitettsége és a készpénzhasználat.  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár teljes tevékenységét szünetelteti 2 hétre. Itt 

is jelzi, hogy a vezetőnek és helyettesének bent kell lennie.  

 

dr. Sivák Anita  

A vezető és a helyettes együtt nem szerencsés.  

 

Béke László 

Szerinte se, vagy vezető, vagy a helyettes. 

 

Tóth József 

Rendben.  

Vannak olyan megközelítések, amit komolyan kell venni. Az önkormányzat részéről ezt 

megteszik és remélik, hogy más cégek is hasonlóan járnak el. Ezek az intézkedések vélhetően 

anyagi vonatkozással is párosulnak. A polgármesternek megvan sok mindenhez a joga, a 

szándéka arra irányul, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást az általános tartalék 

szabadabb felhasználására. 18 órára ígértek egy tájékoztatást a lakosságnak. Kérné, hogy a 

most meghozott döntéseket képviselve legyenek jelen az intézményvezetők. A házi karantén a 

polgármester hatásköre, ebben is intézkedtek és elő vannak készülve. Elmondja, hogy 

Polgáron jelenleg nincs ismertük érintettről. 

 

Kérdések, vélemények, javaslatok   

 

Molnár János  

Egyetért az előterjesztéssel. A köztemető tekintetében temetésekre kellenek intézkedések? 

Vannak egyedül vagy párban élő idősek, akik kevésbe mozognak, a velük való kapcsolat 

hogyan valósul meg? Vannak-e olyanok, házi ápolók, akik ellenőrzik őket, hisz ők nincsenek 

képbe ezzel a dologgal.  

 

Tóth Árpádné  

A jelenlegi ellátotti kör és a saját munkatársai védelmében új ellátottat nem fogadnak 2 hétig. 

Nyilván van mikor elkerülhetetlen, az egészségügyi intézmények ontják most ki a betegeket. 

De nehogy a gondozónők legyenek, akik fertőzik a települést.   

 

Tóth József  

A temető kapcsán nem tud válaszolni, van, ahol felfüggesztették a temetéseket, például 

Olaszországban.  

 

Molnár János  

Lesz temetés, ahol nagyobb létszám jöhet össze. Javasolná az üzemeltetőnek, hogy kérje meg 

az érintetteket, hogy a szokásos részvétnyilvánítástól tekintsenek el.  
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Béke László  

A ravatalozást is ki lehetne hozni szabadtérbe.  

 

Tóth József  

Ezt kérné pontosan megfogalmazni Molnár Jánostól.  

 

Vncze Attila  

A mentőszolgálat vezetője jól megfogalmazta. Kérjük idősebb honfitársainkat, hogy a 

szokásos üdvözlési módoktól tekintsenek el. Felsorolja ezekeket, melyek ölelés, puszi, 

kézfogás. A temetés kapcsán úgy gondolja, hogy van egy kormányrendelet, ami meghatározza 

a létszámot, beltéren 100 fő, kültéren 500 fő. 

 

Tóth József  

Ettől szigorúbb intézkedést tehetnek, a kormányrendeleten belül fogalmazhatnak meg olyat 

hogy kevesebb főt sem tartanak kívánatosnak.  

 

dr. Faragóné Béres Edit  

A temetkezési vállalat feladatának tenni ezt, felé fogalmaznának meg elvárást.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Hány személy lehet, akinek bölcsődébe, óvodába kell vinnie a gyerekét, mert nem tudja a 

felügyeletet biztosítani? Egy óvoda tart ügyeletet vagy mind a kettő?  

 

Peténé Molnár Éva  

A Móra úti óvodában volt példa erre, mikor be kellett zárni, akkor két gyereknek kértek 

ügyeletet, a bölcsődében is volt hasonló helyzet, ketten jelezték, de végül egyiket sem hozták. 

Általában nem hoznak gyerekek az ügyeletbe, de csak egy óvodában lesz biztosítva a 

Bessenyei úton és kis csoportban, maximum 5 fő lehet egy csoportban.  

 

Mecsei Dezső  

Azt gondolja hogy előttük világos hogy ez a betegség láthatatlan, a legfontosabb ha 

döntéseket hoznak. Nem-e volna célszerű, egyszerű módon leírva egy szórólapon tájékoztatni 

a lakosságot? Ami objektív, világos és nem túlzó, így nem egymástól kapnák az 

információkat.   

 

Tóth József  

Ha bárki segítségére lehetnek, akkor ezt nem zárja ki. Kérdés milyen tartalommal és tudnak-e 

olyan mondani, amit nem tudnak a TV-ből.  

 

Mecsei Dezső  

A helyi viszonyokról gondol tájékoztatást adni, piac bezárás stb.  

 

Tóth József  

Ha megszületik egy döntés erre vonatkozóan, az nem okoz gondot, hogy kiküldjék, a 

kézbesítők kiszórják a postaládába. 

 

Vincze Attila  

Meg kell tenni az intézkedéseket, amivel biztosan ki tudják jelenteni, hogy nem a fertőzést 

sokszorozzák. Azok, akik ebbe a körben vannak, akik viszik, nem e terjesztik a betegséget. 

Hisz a levélen lévő vírus is fertőz.  

 

Tóth Árpádné 

Kartonpapíron 24 óráig fertőz a vírus.  
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Béke László  

Az volna a megoldás, hogy a nyomtatás során ne érintkezzen az ember a papírokkal, 

gumikesztyű használata. 

 

Tóth József  

Ezt holnap megteszik megfelelő körülmények között.  

 

Béke László  

Egyetért az időzítéssel, hogy ma van ülés, és hogy korlátozásokat vezetnek be. Az biztosan 

mondható, hogy végigszalad egész Európán, Magyarországon is.  

Az emberek nagy része úgy lesz fertőzött, hogy nem tud róla, nem csak a szórólap a 

probléma.  Nem áll rendelkezésre olyan teszt, szűrővizsgálat, amivel ki tudnák mutatni ki az, 

aki egészséges és ki az, aki fertőzött. Ami tőlünk telhető azt meg kell tenni. A lehető 

legkevesebb személyi kontaktus legyen. Sportrendezvények maradnak el és síközpontok 

zárnak be. Ahhoz, hogy a lakosság normálisan tudjon élni, kellenek szolgáltatások. A 

bankban gondoskodnak róla, hogy a készpénzellátás biztonságos legyen.   

 

dr. Hatvani Zsolt  

Ha otthon maradnak az iskolások mi lesz velük, az utcán lesznek, csatangolnak? 

Megbetegíthetnek akárkit. Most is kint vannak csoportokban. Erről nem esett szó sehol. 

 

Tóth József  

Kormányrendelet ad erre iránymutatást, digitális oktatás lesz, otthon kell tanulni a 

gyerekeknek.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Anyagi dolgok kapcsán a hurka-pite fesztivál költségeit ide át lehet csoportosítani.  

 

Tóth József  

Igen. Más bevétel elmaradások is lesznek. A Gazdasági Program létrehozását is ki kell tolni 

és április helyett szeptemberre elkészíteni.  

 

Kovácsné Hamar Éva  

A holnapi kiadványban ki kellene emelni az otthonmaradást, hogy a gyerekek ne 

csatangoljanak az utcán. 

 

Molnár János  

Megfogalmazta a javaslatát. Ajánljuk a KORPUSZ ’93 Kft. felé, hogy a temetési 

szolgáltatások során 

a) a ravatalozást ne a zárt térben végezze, 

b) figyelemfelhívó táblát helyezzen ki és kérje a részvétnyilvánítás hagyományos módjának 

mellőzését.  

 

Struba József  

Kérdezi, hogy a kormányrendeleten túl helyben nem gondoskodnak a betegellátás dolgában, a 

háziorvosok, az ügyelet?  

Foglalkoztatja őt a szociális konyháról való ételkihordás. Beadnak egy olyan edényt, amiről 

nem tudják, milyen körülmények között volt. Nem lehet úgy fertőtleníteni, hogy az megfelelő 

legyen. Azt gondolja, hogy egyszer használatos edényzetről kellene itt is gondoskodni.  

A másik dolog, amíg tömegközlekedés van, gondolják meg a WC bezárását. Sokszor késik a 

busz és nagyobb probléma is lehet, sehova nem tudnak elmenni.  

A lakossági tájékoztatóval egyetért. 

Otthon lesznek a gyerekek, mesébe lehet elképzelni, hogy otthon is maradnak és nem az 

utcán. A rendőrségre, a polgárőrségre és a településőrökre most nagy szüksége lesz.   
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Kérdezi, hogy a március 17-ei házbizottság ülés meg lesz-e tartva?  

 

Tóth József  

Igen. A bizottsági és testületi ülés is, nem vállalna egyedül ebben feladatot. 

  

Struba József  

Ezeken az üléseken azok legyenek, akiknek muszáj, legyen meg a kellő távolság a személyek 

között. Nézzék át a napirendeket, csak a legfontosabbakat tárgyalják.  

 

Tóth József  

A háziorvosi rendszernél központosult protokoll alapján kapnak információkat és 

védőfelszerelést. Az ügyeletre és a védőnőkhöz az önkormányzat biztosította.  

Ma érkezett e-mail Kiss doktor részéről, hogy az új helyzet okán őt az ügyeleti ellátásból  

engedjék ki és javaslatot tesz Nagy Zsuzsa doktornőre, mert a háziorvosokhoz jut csak 

információ, és ha az ügyletben nem azok vannak, akkor nem kapnak infót.  

Az egyutas edény kapcsán, azt gondolja, hogy a Városgondnokság csak a szociális étkeztetés 

kapcsán enged saját edényt, ott talán igaza lehet, hogy nincs kellően elmosva, de ők 

fertőtlenítik.  

 

Hágen József  

Az átköltöztetés kapcsán döntöttek így, hogy inkább fertőtlenítik az edényeket. Berendezték 

erre a helyiséget, hogy lehessen ezt csinálni. A kiszállításban nem mindenkinek tudják átadni 

ételhordó nélkül. Minél kevesebb kontakt kell. Az étkezésnél nagyobb kockázat kivinni, 

egyszerűbb a belső rendszer. Minden nap bejön érte 200-300 ember.   

A buszmegálló kapcsán azt gondolná, hogy a nyilvános WC-be nem csak olyanok járnak, akik 

a kézmosást meg fogják tenni vagy nem biztos, hogy úgy tudnak bemenni, hogy le van 

fertőtlenítve, az egy gócpont lehet, ezért gondolta bezárni. A közfoglalkoztatás kapcsán van 

intézményhez kapcsolódó, ahol a munkáltató az intézmény vezetője és van ahol a 

polgármester a munkáltató, ilyen szempontból nagy a keveredés, ismerve az állományt.    

 

Tóth József  

Ahol a munkát végzi, annak az intézménynek a vezetőjének az álláspontját elfogadja.  

 

Hágen József  

A játszótér helyzete, annak is a bezárását javasolná. 

 

Tóth József  

Ezt a felvetést is beépítik az anyagba.  

A lakossági tájékoztatást a legegyszerűbben megteszik és a településőrök és a polgárőrök 

munkájára is számítanak. 

 

Vincze Attila  

A játszótér bezárásánál egyszerű bezárják a kaput, de akkor a szabadidőparkot is be kellene, 

viszont az nem zárható.   

 

Tóth József  

Körbe lehet szalagozni és táblát kihelyezni. 

 

Szabó Tiborné  

A konyhához a gimnázium felől mennek át sokan. Ott is le lehet zárni a kaput.  

 

Béke László  

Nem tudjuk hány fertőzött van, akiket nem szűrtek, más nagyobb országokban. Nem 

tudhatjuk ki a hordozó. Mennyi a lappangási idő? Mikor megy ki? Annyi bizonytalanság van. 
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Tóth József  

A sportegyesületnek is azt javasolják, hogy az edzéseket függesszék fel. A sportszövetséget 

nézőtér nélküli meccseket játszanak. Más települések döntése a vendéglátók helyek 

korlátozása, ebben nem gondolkodna intézkedést, legfeljebb ajánlást lehet tenni részükre.   

Az éttermek felé jeleznék, hogy szervezett rendezvényeket ne tartsanak.  

Amit beépítenek az anyagba a játszótér és a szabadidőpark bezárása, a lakossági tájékoztató, a 

temetési szolgáltatás, a sportegyesületi tevékenység felfüggesztése.  

 

Szabó Tiborné  

A Polgáron élő roma társadalom a higiéniai szabályokat nem tartja be nagyon, ezt 

tapasztalatból mondja. Ebből a körből lesznek csellengő emberek, ezért valamilyen formában 

össze kéne hangolni a közterület-felügyelő, a településőrök és a rendőrség munkáját. 

Segítsék egymást, mert nagy probléma lehet. A mezőőrökre is számítanak, lehetnek 

falopások. Akadályozzák meg, hogy ne induljon el nagy fertőzés ebben a közösségben.  

A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke tájékoztatta arról, hogy Nyírmártonfalván 

roma családoknál ütötte fel a fejét a vírus. Ő aggódik. Náluk a fertőzés veszély nagyobb lehet. 

Ismerik az embereket, a szociális iroda is, látják, hogy az ebédért kik jönnek, milyen ételest 

adnak be.  

Amikor még nem volt nyilvános WC a buszmegállóban, sokan a Kálvária-dombra jártak.  

 

Struba József  

Lélektani hatása van annak, hogy van öltözve a mentesítő vagy közreműködő személy. Ha a 

polgárőröket arra kérik, hogy segítsenek ebben a dologban, akkor olyan védőfelszerelést kell 

biztosítani, hogy be tudjanak beöltözni és így járőrözni védőruhában. Sokkal hatékonyabb, ha 

ilyen módon járnak el.  

 

Tóth József 

Ha védőfelszelésben látnak ilyen embereket, azt gondolják, hogy betegek, pedig pont nem.  

 

Andorkó Mihályné 

Nem lehet kapni védőfelszerelést.  

 

Tóth József 

Megrendeltek mindent, de az ellátórendszer képtelen teljesíteni.  

Mindent javaslatot feljegyeztek, ezzel bővítik az anyagot.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az 

kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

  24/2020. (III.15.) határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a koronavírussal kapcsolatos intézkedések 

elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ Képviselő-testületi jóváhagyást adunk az intézmények számára 2020. 

március 16. és március 30. közötti időszakra: 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény vonatkozásában a 45/2020. 

(III.14) Korm. rendelet 2. §-a alapján - a polgármester, mint a hatáskör 

gyakorló álláspontjával azonosulva - óvodai, bölcsődei szünetet rendelünk el.  
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A fenti döntéssel összefüggésben ügyeletet biztosítunk szakszemélyzettel a 

szükséges mértékben, rendelkezésre állunk azoknak, akik nem tudják óvodába 

és bölcsődébe járó gyermekeik napközbeni ellátását másképpen megoldani. A 

gyeden, gyesen otthon lévők gyermekeinek elhelyezését a veszélyhelyzet miatt 

az óvoda és a bölcsőde nem tudja biztosítani. Az általános iskola, a 

középiskola, az óvoda és bölcsőde bezárása ellenére az önkormányzat 

gondoskodik a közétkeztetésről. Az étkezési igényeket, azok esetleges 

lemondását a megszokott módon jelezni szükséges az élelmezésvezető felé.  

 

Városgondnokság tekintetében az általános iskola konyhája hasonlóképpen jár 

el a tanulók hétfőtől-péntekig tartó étkezését a naponta pontosított felmerülő 

igények alapján egyszer használatos (egyutas) edényzetben kerül kiadásra az 

Zólyom úti általános iskola konyhája udvari kiadójánál, naponta 11-13 óra 

között.  

Továbbá a Városgondnokságot érintően a fenti időszakra a polgári piac 

üzemeltetése szünetel.  

 

Szociális intézmény vonatkozásában 

A szociális intézmény Nappali Klubja a foglalkoztatásokat szünetelteti.  

Az ügyfélfogadás rendjét a minimum ellátást teljesítve az intézményvezető 

saját hatáskörben alakítja. A szociális gondozók munkájához szükséges, a 

járvány terjedésesét csökkentő, illetve megakadályozó védőfelszereléseket az 

intézmény biztosítja. A szociális étkeztetés változatlan módon kerül 

biztosításra, a kiszállítást végzők részére a járványterjedés kockázatát 

csökkentő felszereléseket biztosítani szükséges. 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységét ez időszak 

alatt szünetelteti.  

A Polgármesteri Hivatal épületében a helyiségek eseti bérbeadását 

szüneteltetjük.  

 

Önkormányzati iránymutatásként minden intézményvezető és helyettese 

rendkívüli helyzet kivételével rendes szabadságot nem vehet ki. Szükséges, 

hogy folyamatosan elérhetők legyenek a városlakók számára.  

Az önkormányzat és intézményei munkavállalói esetében a minimum 

feladatellátás teljesítése mellett két hét otthonmaradást vélünk szükségesnek.  

Az első hét 5 munkanapja március 16-22. között a munkavállaló munkaadó 

által elrendelt évi szabadságának terhére, a második hét március 23-29. között 

a munkaadó által biztosított pótszabadságot biztosítva kerülhet kiadásra. 

A fent meghozott intézkedések teljesíthetősége érdekében és hogy a szabályok 

betartását anyagi okok ne hátráltassák és hogy a szükséges pénzügyi források 

időben rendelkezésre álljanak indokolt a költségvetési rendeletben 

rendelkezésre álló általános tartalék szabadabb felhasználása, célszerű annak 

polgármesteri hatáskörbe adása.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóth József polgármester 
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Csépányiné Bartók Margit  

A költségvetési rendelet 3. pontja, mely úgy szól, hogy ”A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a város lakosságát érintő krízishelyzetben (extrém időjárás okozta árvíz, 

belvíz, villámcsapás, vihar, fagyveszély) illetve a városlakókat érintő járvány, 

tömegszerencsétlenség valamint családok életében bekövetkezett tragédia esetén az általános 

tartalék terhére alkalmanként, legfeljebb bruttó 1,5 millió Ft erejéig rendelkezzen.” Ezen pont 

szerint a polgármesternek joga van döntéseket hozni.   

 

Vincze Attila  

Minden egyes eseményhez kapcsolódó döntés. Az alkalmanként kifejezést lehet másképp 

értelmezni, mert nem írja azt, hogy maximum 50 millió Ft értékben.  

 

Struba József  

Kérdezi, hogy az általános tartalékban van-e olyan, amivel el vannak kötelezve?  

 

Csépányiné Bartók Margit  

Nincs. 

 

 

 

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a 

rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József             dr. Sivák Anita  

polgármester                     jegyző 

 


