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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett a 40/2020. (III.11.)
Kormányrendelettel.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Mellékelten előterjesztem a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző
intézkedésekről, meghozott döntésekről (határozatok és rendeletek) szóló beszámolót.
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszüntette a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével.
Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a meghozott határozatok és intézkedések, megalkotott
rendeletek felsorolását.
Kérem a Képviselő-testülettől a beszámoló szíves elfogadását.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020.
(VII. 14 .) határozata a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámolót
elfogadja.
II.
a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámolót
nem fogadja el.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési jogkörrel tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2020. június 25.

dr. Kelemen Henrietta
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Mellékletek: - beszámoló
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Beszámoló
a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel, 2020.
március 12-ei hatállyal veszélyhelyzetet hirdetett ki.
1. A Soroksári Operatív Törzs 2020. március 9-én megalakult.
2. 2020. március 15-én vasárnap: A munkahelyi krízishelyzet kihirdetése a Polgármesteri
Hivatalban a Pandémiás Cselekvési tervről szóló Szabályzat alapján, további értesítésig
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás
szüneteltetése került elrendelésre azzal, hogy minden osztály egy-egy email címet és
telefonszámot adott meg, amelyen közvetlenül lehet ügyeket intézni, érdeklődni, továbbá
2020. március 15-én bezárásra került a Táncsics Mihály Művelődési Ház.
3. 2020. március 16-án bezárásra kerültek a kerületi óvodák és a bölcsőde, a játszóterek, a
kutyafuttató, továbbá a Molnár szigeti Tündérkert is.
4. A Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 2020. március 17-én megkezdte a
védőfelszerelések (kesztyűk, overálok, védőszemüvegek, maszkok, arcpajzsok,
kézfertőtlenítők, felületfertőtlenítők) beszerzését.
5. A fővárosi küldemények zavartalan beérkezése céljából, megkezdtük a fővárosi küldemények
hivatalba történő beszállítását.
6. Megkerestük az önkormányzati közétkeztetést nyújtó Junior Zrt-t és kértük tájékoztatásukat
arra vonatkozóan, hogy van-e bármilyen az új koronavírussal kapcsolatos iránymutatás vagy
egyéb olyan utasítás számukra, amely egy esetleges iskolai, óvodai vagy közvetlenül a
konyháikat érintő bezárás esetén alkalmazandó.
7. Tájékoztatást kértünk az óvodáktól, a Szociális és Gyermekjóléti Intézménytől (SZGYI) és a
kerületi általános iskoláktól – a tankerületi vezető egyidejű tájékoztatása mellett -, minden
hétfőn 16 h-ig alábbiakra vonatkozóan:
a. az aktuális intézményi létszám adatok,
b. influenza -szerű megbetegedés miatt távol lévők száma,
c. a hiányzók a teljes létszám hány %-át teszik ki,
d. van-e fertőtlenítőszer és volt-e oktatás a megfelelő kézmosásról.
8. A kerületi nagy létszámú foglalkoztatottat alkalmazó cégeket megkerestük és tájékoztatást
kértünk a járványhelyzettel kapcsolatos működésükről.
9. Megtörtént a legveszélyeztetettebb szépkorú lakosság alapvető szükségleteinek ellátásának
segítése érdekében a telefonon és e-mail címre érkező igények kielégítésének megszervezése:
fogadása, kezelése, dokumentálása és továbbítása; megállapodás történt egy helyi
élelmiszerüzlettel és elindult az igényelt élelmiszerek, gyógyszerek kiszállítása.
10. A valamennyi kerületi háztartásba eljuttatott szórólap útján, valamint külön hangosbemondó
segítségével kértük a lakosságot az otthonmaradásra, egyúttal tájékoztattuk az otthonukban
lévőket az önkormányzat általi segítségnyújtásról (gyógyszerkiváltás, alapvető élelmiszerek
beszerzése).
11. Egészségügyi védőmaszkokat biztosítottunk a kerület központi közterületein az azt igénylők
számára. Összesen kb. 16.000 db maszkot juttatunk el az azt igénylők lakcímére a beérkezett
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egyéni igénylések alapján, továbbá osztottunk ki a busz- és HÉV megállókban, valamint az
önkormányzati intézményekben és a kisvállalkozásoknál, élelmiszerboltokban.
12. A Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 170. szám alatti épületét teljes mértékben bezártuk,
mivel egyik ott dolgozó kolléganő hozzátartozója koronavírus fertőzött lett; ezt követően
teljes fertőtlenítés történt az egész épületben.
13. A munkavégzés területén megpróbáltunk minden megtenni annak érdekében, hogy egy
szobában egy fő köztisztviselő dolgozzon, ezért váltott napokon egyre több területen –
elsősorban adóhatósági feladatok, könyvelés, adóigazolások elektronikus megküldése,
gépjármű változási adatok feldolgozása, lakcím változásai adatok ASP rendszerbe való
feltöltése stb. - vezettük be a home office rendszert.
14. A személyes megjelenést igénylő esetekben az alábbiak szerint biztosítottuk az ügyintézést:
a. Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (kizárólag temetési engedélyek, halotti
anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozatok megtétele, indokolt és
halaszthatatlan házasságkötési szándék esetén) előzetes telefonos egyeztetést
követően a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 170. szám alatti épületének a
Grassalkovich útra nyíló ablakában.
b. A földforgalmi törvény hatálya alá tartozó adásvételi- és haszonbérleti
szerződésekkel kapcsolatban az elővásárlási- és elő-haszonbérleti jogra vonatkozó
nyilatkozatok átvételét előzetes telefonos egyeztetést követően a Polgármesteri
Hivatal Grassalkovich út 170. szám alatti épületének a Grassalkovich útra nyíló
ablakában.
c. Halaszthatatlan adóügyekben előzetes telefonos egyeztetés alapján a Hivatal
Grassalkovich út 170. sz. alatti épületének Grassalkovich útra nyíló ablakában
átadjuk a sürgős adóigazolásokat – akik nem tudják elektronikusan fogadni - , ill.
az adóbefizetésre szolgáló csekkeket, azok részére, akik nem tudnak utalni.
d. A házasságkötésekre kizárólag szűk családi körben (2 fő házasulandók + 2 fő
tanúk), külső helyszínen, (Zenepavilon) de ingyenesen tudtunk lehetőséget
biztosítani.
15. A kijárási korlátozást elrendelő Kormányrendelet betartása érdekében az Ipar-kereskedelmi
ügyintézők hetente rendkívüli ellenőrzést tartottak elsősorban az élelmiszert árusító
üzletekben, vendéglátó egységekben, amikor is a tulajdonos, illetőleg az üzemeltető figyelmét
nyomatékosan felhívták a hatályos jogszabályok betartására és betartatására.
16. Két fő napi szinten részt vett a maszk-/élelmiszer-/gyógyszerigényekkel kapcsolatos callcenter működtetésében, összesítették a beérkezett igényeket, majd az élelmiszer- és
gyógyszerigényeket továbbították a Szociális és Köznevelési Osztály felé. A
maszkigénnyekkel kapcsolatban néhány naponta kinyomtatták a kézbesítési nevet és címet,
valamint a címre igényelt maszkok darabszámát tartalmazó etiketteket, melyeket az osztály
több munkatársának segítségével borítékokra ragasztották.
17. Védőfelszerelések beszerzése
- Overálok
- Kesztyűk
- Védőszemüvegek
- Maszkok
- Arcpajzsok
- -Épületfertőtlenítő és tisztítószerek
- -Kézfertőtlenítők
- -Szenzoros szappanadagolók
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18. Soroksári Rendkívüli Alap létrehozása
19. Kézfertőtlenítő és cipőfertőtlenítő került elhelyezésre a hivatali helyiségeken.
20. A hatósági házi karanténban lévők ellátását megszerveztük.
21. Az egészségügyi intézmények előtti közterületek és (1238 Bp., Táncsics M. u. 104., 1237 Bp.,
Dinnyehegyi köz 1., és a Sósmocsár utcai rendelők) a 66-os, 135-ös busz megállóinak heti
rendszerességgel történő takarítását megszerveztük.
22. Hősök terei parkbútorok (ülőpadok, szemétgyűjtő edények) és egyéb parkberendezési tárgyak
(ülőfalak, ivókutak, játszó eszközök, kapuk, kilincsek) takarítása megtörtént.
23. Tömeges rendezvények elhalasztásáról az intézmények írásos értesítése a SOT ajánlása
alapján.
24. Kerületi székhellyel, telephellyel rendelkező cégeknek tájékoztató és információkérő levél
küldése a járvánnyal kapcsolatban. (kb. 40-50 cég)
25. Az önkormányzat intézményei részére tájékoztató és információkérő levél küldése a
járvánnyal kapcsolatban.
26. Budapesti Önkormányzatok Szövetségét tájékoztattuk a SOT intézkedéseiről.
27. Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft., Soroksár Sport Club Kft és a Galéria’13 Nonprofit
Kft. felkérése arra vonatkozóan, hogy tartsanak zárva (SOT döntés).
28. Idősek visszahívása élelmiszer és gyógyszer beszerzés ügyében automata telefonhívása
nyomán, adatok továbbítása a SOT -os e-mail címre.
29. Gyógyszerek és élelmiszerek beszerzése, kiszállítása napi szinten folyamatosan minden
munkanapon és meleg étel kiszállítás hétvégén is saját gépjárművel.
30. Oktatási Hivatal által, az óvodapedagógusokra vonatkozó rendkívüli szünet idejére történő
munkavégzésről szóló tájékoztató küldése érintettek részére.
31. Tájékoztató írása a munkanélkülivé vált lakosok részére a Kormányhivataltól igényelhető
ellátásokról, honlapon történő megjelentetése.
32. dr. Kásler Miklós részére javaslatot küldtünk az egészségügyi hozzájárulás törléséről.
33. Belügyminiszter részére levél küldés a hajléktalanok háziorvosi ellátása ügyében.
34. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) ök. rendelet módosítása, új
támogatási forma bevezetése „Pandémiás támogatás”.
35. A Gondozó Szolgálat és a Nazaret Otthon meglátogatása, az otthonban lakók, dolgozók
részére kb. 300 maszk kiosztása.
36. Levél írása a Koronavírus fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs részére
hajléktalan ellátás orvosi felügyelete tárgyában.
37. Levél a Hajléktalan Szállók részére, egészségügyi védőmaszkok kiszállításáról intézkedés.
38. A kerületi intézményekkel folyamatosan kapcsolatot tartva szereztük be és szállítottuk ki a
kért védőfelszereléseket.
39. Ennek keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor
Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: EÜI) részére, 2020. május 15-én az
előzetes egyeztetések alapján, az igényelt védőfelszerelések (30 darab védőköpeny, 30 darab
overall, 400 darab orvosi maszk, 1000 darab gumikesztyű, 30 darab védőszemüveg, 20 darab
védősapka, 200 db FFP3 maszk) átadásra kerületek.
40. Az SZGYI részére ugyanezen a napon az előzetes egyeztetések alapján, az alábbi
védőfelszerelések kerültek átadásra:
a. 400 darab gumikesztyű
b. 100 darab FFP3 maszk

6

c. 5 darab egyszerhasználatos overall
41. Gyógyszer és élelmiszer kiszállítás feladat átadása az SzGyI részére (a beszerzéssel
kapcsolatos feladatok az osztályon maradtak), az önkéntes jelentkezések továbbítása az
SZGYI felé.
42. 2020. május 19-én az Önkormányzat fenntartásában lévő játszóterek és a Tündér kert kapuira
tájékoztatást tettünk ki, mely szerint ezen helyszíneken a szájmaszk használata a 18 életévet
betöltöttek részére kötelező.
43. Az EÜI 2020. május 22-én az alábbi védőfelszereléseket vette át a Kollégáinktól:
-20 darab overallt
-500 darab eldobható kesztyűt
-10 darab FFP3 maszkot
44. 2020. május 27-én az EÜI részére átadásra került 2 db 5 l-es vírusölő hatású alkoholos felületi
fertőtlenítőszer, majd 2020. május 29-én 300 darab orvosi maszk. A privatizált orvosokat is
elláttuk a szükséges védőfelszerelésekkel. A szakorvosi ellátás szünetelt, majd újra elindult a
kerületben.
45. A 2020. június 01. napjával kezdődő héten kerültek kiszállításra az SZGYI részére az
alábbiak:
-300 darab eldobható maszk
-10 doboz eldobható kesztyű (1doboz/200 darab)
-fertőtlenítőszer.
46. A kerületi óvodák és bölcsőde 2020. június 02-i megnyitásához kapcsolódóan vállalkozási
szerződés került megkötésre az intézmények által jelzett igényeknek megfelelően, a
szőnyegek tisztítására és a légfertőtlenítés elvégzésére.
47. A légfertőtlenítés az ún. Bactakleen Ultra Mist herbal anyaggal, ködfátyolos technológiával
valósult meg. A Bactakleen egy természetes, növényi anyagokat tartalmazó, teljes
antibakteriális kezelést nyújtó technológia. A berendezés a koncentrált antibakteriális oldatot
ultrafinom köddé porlasztja, amely több százmillió mikroszkopikus "nanoméretű" részecskét
tartalmaz. A cseppek a felületre kerülve azonnal kifejtik antibakteriális hatásukat, sőt, egy
mikroszkopikus védőréteget képezve a felületen azt több hónapon keresztül képesek
fenntartani.
48. A vállalkozói szerződés keretében 496,05 m² szőnyeget tisztítottak meg és 7563,23 m²
alapterületű helyiség légfertőtlenítésre került sor.
49. Fentieken túl, az óvodák igényeinek megfelelően, kiszállításra kerületek a beszerzett lemosó
fertőtlenítők, kézfertőtlenítők az alábbiak szerint, továbbá csoportszobánként 1 doboz
gumikesztyű is.
-I.sz. Összevont Óvoda Vírusölő hatású alkoholos felületi fertőtlenítőszer 5. l-es 1 db
-II.sz. Napsugár Óvoda Vírusölő hatású alkoholos felületi fertőtlenítőszer 5. l-es 1 db.
- III. sz. Összevont Óvoda Vírusölő hatású alkoholos felületi fertőtlenítőszer 5. l-es 1 db
Az I.sz Összevont Óvoda részére ebben az időszakban további 120 darab mosható
szájmaszkot biztosítottunk.
50. 2020. június 02-án kerültek leszállításra a „CoreTestR Covid-19 IgGAB Test” típusú
gyorstesztek az Önkormányzat részére, melyeket az EÜI részére átadtunk.
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51. Továbbra is folyamatos kapcsolatban vagyunk az intézményekkel és igényeiknek
megfelelően biztosítjuk számukra a szükséges védőfelszereléseket.
52. 2020. június 15-én az ügyfélfogadás a jegyzői utasításnak megfelelően ismételten megindult
a hivatalban. Az intézkedéshez kapcsolódó tájékoztatásokat a hivatali épületekre
tájékoztatásul kiraktuk, továbbá épületenként 10-10 db maszkot a portákon elhelyeztettünk,
amennyiben az ügyfelek azzal nem rendelkeznének.
53. Az állampolgárok egészségének megóvása, a kulturált környezet biztosítása érdekében
Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén fertőtlenítési gyorsszolgálati
feladatok ellátására keretszerződés jött létre, mely keretszerződés keretében Vállalkozó
vállalja, hogy a telefonos bejelentés, illetve megrendelés megtörténtétől számított 3 órán belül
a fertőtlenítést megkezdi. Ily módon biztosítható, hogy a közterületi bepiszkított padok, egyéb
helyszínek fertőtlenítése a leghamarabb megtörténhessen.
54. A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló
191/2020.(V.8.) Korm. rend. értelmében létrehoztunk a kérelmek fogadására egy külön email elérhetőséget engedelyezesveszelyhelyzetben@ph.soroksar.hu annak érdekében, hogy
minél előbb sor kerüljön a döntéshozatalra.
55. Személyes jelenlétet igénylő adóhatósági ügy (adóigazolás, csekkpótlás, adó- és
értékbizonyítvány) nagyon kevés volt, mivel a telefonon vagy e-mail-ban érdeklődők
figyelmét felhívtuk az elektronikus előterjesztés lehetőségére. Aki ezt nem tudta megoldani,
azok részére előre egyeztetett időpontban adóhatóságunk Grassalkovich útra néző ablakaiban
adtuk ki a hiányzó csekkeket, vagy tértivevény ellenében a kért igazolást.
56. A pandémiás helyzettel összefüggő tájékoztatókat, közleményeket honlapon publikáltuk.
57. A 2020. március 16 – június 11. napja között iktatott ügyiratok száma (főszámok és alszámos
iktatás összesen): a központi iktatókönyben 7368 db, az adó iktatókönyvben: 2831, összesen:
10.199 db. Összehasonlításként: 2019. év azonos időszakában – azaz „normál” helyzetben,
ügyfélfogadás mellett, az adó iktatással együtt a főszámos és alszámos iktatás összesen –
10.378 db volt.
58. A közösségi közlekedési megállókban maszk osztás az annak viselése elrendelését követően.
59. Több hétvégén a Polgárőrség és a Rendészeti Osztály bevonásával a kerékpárutat lezártuk és
a Molnár-szigetre történő bejutást korlátoztuk, az ott tartózkodásra kizárólag az
életvitelszerűen ott élők és az üdülőtulajdonosok számára volt lehetőség.
60. A polgárőrség emelt összegű támogatást, 4.000.000, - Ft-ot kapott a kihirdetett rendkívüli
helyzetben a megnövekedett rendészeti feladatok ellátására.
61. Az őrzésvédelem megszervezéséről gondoskodtunk.
62. Online óvodai foglalkozások megszervezésében közreműködtünk.
63. A járvány alatt, több olyan programmal is készültünk, amely segítette a polgárokat, hogy a
közérzetük javuljon. Először a kiskorúaknak hirdettünk meg rajzpályázatot, amelyre közel
150 pályamű érkezett. A programnak köszönhetően a kisgyermekek elvonatkoztathattak a
bezártságtól, és kiélhették kreativitásukat.
64. Másodszor elindítottuk a felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt szóló „Ki mit tud”
pályázatunkat, ahol több mint 50 pályázó küldte be alkotását. A pályázatra videókkal lehetett
jelentkezni, amelynek elkészítése sokszor egynél több embert vett igénybe, így elfoglaltságot
nyújtott a családnak. Végül meghirdettük a fotópályázatot, amelyre szintén sok pályamű
érkezett, és amelynek célja az volt, hogy a pandémiát követően az embereket ismét a
természetbe csábítsa.
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65. Ezen felül tömegszórakoztatást is igyekeztünk biztosítani. Két alkalommal a zenészek
élőzenét játszottak a kerület utcáin, míg a gyermeknapon a Táncsics Művelődési Ház egész
napos online gyereknapot biztosított.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások összege, összesen: 33.739.082 .- Ft
Polgármesteri intézkedések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Táncsics Mihály Művelődési Ház ideiglenes bezárásáról
A bölcsőde és az óvodák ideiglenes bezárásáról
A gondozó szolgálat (nappali ellátás) ideiglenes bezárásáról
A játszóterek, kutyafuttató, Tündérkert ideiglenes bezárásáról
A 85%-os távolléti díj alkalmazásának lehetősége az önkormányzati intézményeknél
A Soroksári Rendkívüli Alap létrehozásáról
A játszóterek, kutyafuttató és a Tündérkert újranyitásáról
A bölcsőde és az óvodák újranyitásáról
A Táncsics Mihály Művelődési ház valamint a Gondozószolgálat újranyitásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet időszakában meghozott
polgármesteri döntések az Önkormányzat honlapján közzétételre kerültek.

Budapest, 2020. június 25.
dr. Szabó Tibor
jegyző

Bese Ferenc
polgármester
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