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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 16-án 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Balogh Arnó képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Potássy Andrea képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot. 
 

Napirendi pont: 
 

1. Tájékoztatás a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet helyi intézkedéseiről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Tájékoztatás a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet helyi intézkedéseiről 
 

Schuszter Gergely: Magyarország Kormánya a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli 
intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A veszélyhelyzet kihirdetésével rendkívüli 
jogrend lépett életbe, mely különböző központi és helyi korlátozások bevezetésével jár. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Tájékoztatást ad arról, hogy a kialakult helyzetben 2020. március 15- én reggel 9 órára a veszélyhelyzetre 
tekintettel megbeszélést hívott össze szaktanácsadóval, jogásszal, háziorvosokkal, intézményvezetőkkel, 
gyógyszerésszel, a közétkeztetést végző cég képviselőjével, a Figyelj Rám! Egyesülettel, a családsegítő 
munkatárssal és a Hivatal vezetőjével. 
Ezt követően a következő intézkedéseket rendelte el: 
 
1. A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában 2020. március 16. napjától rendkívüli szünet kerül 
elrendelésre. Az Óvoda kivételesen indokolt esteben ügyeletet biztosít, kizárólag azon gyermekek 
számára, ahol mindkét szülőnek továbbra is munkába kell járnia és a gyermek biztonságos felügyelete - 
időskorú, veszélyeztetett családtagjaik mellőzésével - másképp nem megoldható. 
Kérjük minden szülőtől, hogy a mai nap folyamán jelezzék az intézményvezető számára, hogy az ügyeleti 
ellátást jogosultak-e igénybe venni. 
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2. A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI intézményben 2020. március 16-tól tantermen kívüli digitális 
munkarend keretei között folyik tovább az oktatás, a gyermekek otthoni felügyeletéről a szülőknek kell 
gondoskodni. Az esetlegesen felmerülő étkezési igényeket a szülő az intézményvezető felé jelezze. 
Kivételesen indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel az Iskola épületében csak napközbeni 
kiscsoportos gyermekfelügyeletre van lehetőség. Ennek további részleteiről az Iskola ad tájékoztatást. 
 
3. A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. március 16-tól március 31. napjáig zárva tart. A bezárás minden 
állandó programot, foglalkozást és valamennyi rendezvényt érint. 
A Könyvtár a könyvtári olvasójegyek, ill. a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét 
a Könyvtár automatikusan meghosszabbítja a szolgáltatások felfüggesztésének idejére, késedelmi díj nem 
kerül felszámításra. 
 
4. A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2020. március 16-tól a következők szerint 
módosul: 
Személyes ügyfélfogadás csak korlátozottan, az alábbiakban felsorolt módokon nem intézhető ügyekben 
(pl: anyakönyvi ügyek) és előzetesen telefonon vagy elektronikusan egyeztett és megadott időpontban 
lehetséges. A korlátozott személyes ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00 - 18.00 óráig. 
Ügyintézésre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 
• postai úton a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre küldött levélben, vagy 
• elektronikus úton a hivatali ügyfélkapun keresztül, továbbá az info@dunabogdany.hu e-mailre, vagy a 
hivatal egyes ügyintézőinek e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy 
• telefonon a +36-26/391-025 számon. 
 
5. A Sportcsarnok 2020. március 16-tól március 31. napjáig zárva tart. A bezárás minden programot és 
rendezvényt érint. 
 
6. A Tanuszoda bezárása kapcsán hozott 2020. március 13-án hozott döntést fenntartjuk. 
 
Mindezeken túl a megbeszélésen az alábbi kérdések is egyeztetésre kerültek: 
 
Bölcsőde működése: a bölcsőde vezetője arról tájékoztatott, hogy működésük folyamatos, azonban 
igyekeznek a lehető legkisebb létszámot ellátni. 
 
Orvosi ellátás: folyamatos ellátás zajlik. A háziorvosok kérik az előzetes időpont egyeztetést telefonon. A 
rendelők várótermeiben egyidejűleg lehetőség szerint minél kevesebben tartózkodjanak. Recept felírás 
telefonon, elektronikus módon vagy a kihelyezett leveles ládán keresztül történhet. Kiemelten felhívjuk a 
lakosság figyelmét, hogy korona vírus gyanúja esetén ne menjen be a rendelőbe! Házi orvosával telefonon 
vagy a 1824-n a mentőknél jelentkezzen. Krónikus esetek kérjük ne keressék fel a háziorvosokat. Akut 
ellátás természetesen marad. (Részletes háziorvosi tájékoztató az önkormányzat online felületein 
megtekinthető lesz! Fogorvosi ellátás esetén külön eljárási rend van: csak sürgősségi ellátás nyújtható. 
 
Gyógyszertár: nyitva tart, az eladó térben egyszerre két fő tartózkodhat, a többieknek a gyógyszertáron 
kívül kell várakozniuk. 
 
Idősek ellátása: az ő helyzetük a legnehezebb, rájuk kell vigyázni a leginkább. Aki családon belül nem 
tudja ellátást biztosítani, az vegye fel a kapcsolatot a Figyelj Rám Egyesülettel vagy a Polgármesteri Hivatal 
család segítő munkatársával.  
 
Étkeztetés: a közétkeztetés a gyermekek számára továbbra is a Forgó Vendéglő látja el. A vendéglő menüs 
étkeztetés indítását tervezi idősek vagy családok részére! Ennek részleteiről a Forgó Vendéglővel kell 
egyeztetni. 
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Sem korona vírusos megbetegedésről érintett személyről, sem hatósági házi karantén alá helyezett 
személyről jelenleg nincs tudomásunk Dunabogdányban.  
 
A veszélyhelyzet a 2020. évi költségvetés felhasználására is kihat, mindent felül ír és a település pénzügyi 
életét is át fogja alakítani. Jelenleg a költségvetési tételekről a polgármester rendelkezik. A szabadon 
felhasználható keretet átcsoportosítottuk a védelmi kiadások fedezésére. A koronavírus miatti 
járványhelyzet a gazdaság alakulására is erősen kihat majd. A helyi iparűzési adó biztosan csökkenni fog 
és jelenleg nem látható, hogy az állam miképpen dönt majd a települési önkormányzatok által ellátott 
feladatok finanszírozásáról a megváltozott helyzetben a jövőben. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 17:45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


