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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A SARS COVID-19 vírus rohamos terjedése miatt 2020. november 4-én hatályba lépett a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet, amellyel a 

Kormány Magyarország teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. E rendeletet a 

26/2021. (I.29.) Kormányrendelet 2021. február 8. napjával hatályát vesztette, ugyanakkor 

2021. február 9. napjával hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, mely – ismét -

veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország teljes területére.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) 

bekezdése szerint: 

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

 

A fent idézett jogszabályi rendelkezés értelmében veszélyhelyzetben a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozó kérdésekben a polgármesterek egyszemélyben voltak jogosultak a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket meghozni, ennek következtében rendes 

képviselő-testületi ülés tartására nyolc hónapja nem volt lehetőség.  

 

A veszélyhelyzet 2020. november 04. napja tartó időtartama alatt megtett a COVID-19 

járvánnyal kapcsolatos polgármesteri és jegyzői intézkedésekről szóló beszámolót az 

alábbiak szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

2020. november 4-e óta közel 180 polgármesteri és jegyzői döntés, utasítás született. A 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben meghozott polgármesteri döntéseket jelen 

előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák azzal, hogy az 1. melléklet a nyilvános 

döntéseket, míg a 2. melléklet a zárt ülésen meghozott döntéseket tartalmazza. 

 

Fentieken túl az alábbiakban részletezzük a koronavírus járvány kezelése kapcsán hozott 

fontosabb döntéseket és kezdeményezéseket. 

 

Az egészségüggyel kapcsolatos fontosabb döntések 

A SARS COVID -19 pandémia idején az Önkormányzat vezetői és a munkavállalók 

egyaránt kivették részüket a Kormány által és a saját hatáskörben hozott intézkedések 

végrehajtása ügyében. 

Az első intézkedések egyikeként került elfogadásra az Egészségügyi Intézményben 

dolgozók – háziorvosok, szakorvosok, egészségügyi asszisztensek és egyéb munkakörben 

tevékenykedők - védelmében hozott döntés, amely alapján az Önkormányzat - a 

Kormányhivatallal karöltve - egyszer használatos védőruházatot biztosított az 

egészségügyi dolgozók részére. 

Az Egészségügyi Intézményben – kormányzati döntés végrehajtása érdekében - a 

szakrendelések leálltak, a személyes orvos-beteg találkozást a telemedicina bevezetése 

váltotta fel. Az új helyzet, és új rendszerek bevezetése – online recept, online időpontkérés 

– a kezdeti kisebb nehézségek megoldását követően jelentősen segítette az egészségügyi 

ellátások lebonyolítását. 



A háziorvosok munkája ugyanakkor jelentősen megemelkedett, különösen adminisztratív 

téren. Az Egészségügyi Intézmény vezetője indokoltnak tartotta az országos előírások 

alapján a TRIÁZSOLÁS bevezetését 2020. szeptemberétől, amelyhez kért és kapott 

segítséget: biztonsági őrszolgálati segítséget Önkormányzatunktól a Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézmény. 

Tekintettel a praxisokban dolgozók jelentős fizikai megterhelésére, az Önkormányzat 

részéről polgármesteri hatáskörben, valamint az Egészségügyi Intézmény vezetője saját 

hatáskörben is döntést hozott arról, hogy a praxisok kiadásait mérsékeljék a bérleti díjak és 

a rezsiköltségek elengedésével. 

A vakcinákkal történő oltások további megterhelést jelentettek a háziorvosi praxisoknak. 

Naponta – előre megbeszélt időpontban – 5-20 beteg érkezett védőoltásra. Ez havi szinten 

720-750 fővel több beteglátogatást jelent, a háziorvosi feladatok ellátása mellett. Az oltási 

kedv a kerületben rendkívül magas volt, hozzávetőlegesen 60% körül mozgott praxisokként. 

A háziorvosok február, március és április hónapban voltak a leginkább leterheltek, így 

Önkormányzatunk ezekben a hónapokban koncentráltan igyekezett segítséget nyújtani az 

Egészségügyi Intézmény dolgozóinak.  

A lakosság panasza, hogy elérhetetlen a rendelő és az orvosok, érthető volt az oltási 

időszakban. Az oltási hajlandóság 2021 május közepétől csökkenő tendenciát mutat, a 

készenléti oltóközpont már nem érinti az Egészségügyi Intézményt, mint ahogy a 12-16 év 

körüli gyerekek beoltása is ott történik.  

Ebben a vészterhes időszakban az egészségügyi szakdolgozók közül 4 fő asszisztenst 

kirendeltek más egészségügyi intézménybe munkavégzés céljából a 2021. február 28. 

napjával újonnan bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszony alapján.  

Az egészségügyi szolgálati jogviszony életbe lépésével, 2021. február 28. napjával az 

Egészségügyi Intézményből két fő lépett ki, a nyugdíjas foglalkoztatottak közül pedig 

további 3 munkaerővel kellett a szerződést felmondani. A szakrendelések személyes 

közreműködő orvosai közül a nőgyógyászatról ment el egy szakorvos, pótlása 2021. május 

hónapban megtörtént. A szemészet egyik szakorvosa – magánszférában történő 

elhelyezkedése kapcsán – 2021. augusztus elsején távozik az Egészségügyi Intézményből. 

Az ortopédiai szakrendelés betöltetlen szakorvosi állásával kapcsolatosan nincs újabb 

információnk. 

Dr. Takács Ervin fogorvos halála miatti praxis elidegenítése megtörtént, az új feladatellátási 

szerződés megkötése Dr. Küllei és Tsa Bt-vel már aláírás alatt áll. 

Az EBP Egészséges Budapest Program tendernyertesével a szerződést megkötöttük, 

folyamatos az eszközök beszállítása az Egészségügyi Intézménybe.  

Önkormányzatunk mind a veszélyhelyzet idején, mind a „normál hétköznapokon” szoros 

együttműködésben áll az Egészségügyi Intézménnyel Soroksáron.  

Intézményvezető Főorvos úr kérésre az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

munkaszüneti nap (július 1.) mellett az ezen napot követő pénteki napon szabadság kiadását  

is támogatta az Önkormányzat. 

A veszélyhelyzet tovább erősítette az Önkormányzat azon elhatározását, hogy az 

egészségügy helyi fejlesztése kiemelt szempont akár kormányzati vagy fővárosi 

támogatással, akár önerőből a soroksári lakosok megelégedésére. 

 

A Polgármesteri Hivatal munkatársainak védelme érdekében tett intézkedések 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 

12. § (1) bekezdése alapján otthoni munkavégzés, az ún. home office került bevezetésre és 

kialakításra a Polgármesteri Hivatalban. Munkahelyen történő munkavégzés lett elrendelve 

azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön 

történő munkavégzést nem tette lehetővé. 



A Polgármesteri Hivatal épületében mindig volt jelen munkatárs, aki fogadni tudta a 

beérkező leveleket, telefonokat. A dolgozók a vezetőkkel előre egyeztetett időpontban 

végeztek munkát a Polgármesteri Hivatal épületében, hogy a lehető legminimálisabbra 

csökkenjen a koronavírus-járvány terjedésének lehetősége. Ügyfelekkel, kollégákkal való 

ügyintézés rugalmasan, elsősorban elektronikus úton, e-mailben vagy telefonon történt, 

hogy a fizikai kontaktus is minimalizálásra kerüljön. Elkerülhetetlen személyes ügyintézés 

esetén is e-mailben vagy telefonon előre egyeztetett időpont szerint történt munkavégzés, a 

védőeszközök (szájmaszk, kézfertőtlenítő stb.) folyamatos biztosítása és használata mellett. 

A veszélyhelyzet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal néhány dolgozója is megfertőződött 

koronavírussal, közülük 1-2 beteget ápoltak kórházban, szerencsére haláleset nem történt. 

 

Vakcina Mobil  

Polgármesteri kezdeményezésre a növekvő oltakozási kedv, valamint az oltóközpontok 

távolsága indokolttá tette az ún. Vakcina Mobil üezmeb-helyezését. A kezdeményezés célja, 

hogy az idős, mozgásukban korlátozott soroksári lakosok részére Önkormányzatunk 

segítséget nyújtson az oltópontokra való eljutásban. A jogosultságot az érintett egészségi 

állapotának figyelembevételével a háziorvosok állapították meg, rászorultsági alapon, majd 

felvették az illetékes osztállyal a kapcsolatot, akik ezt követően a pácinesekkel leegyeztették 

az időpontokat, és a Hivatal rendelkezésére álló autókkal munkatársaink elvitték a kérelmező 

jogosultakat a megadott oltópontra. Természetesen meg is várták, és az oltás beadását 

követően otthonukba hazaszállították az érintetteket.  

A Városüzemeltetési Osztály két sofőr munkatársa az Önkormányzat két 

személyautójával 18 alkalommal szállított oltandó személyeket a Jahn Ferenc Dél-pesti 

Kórházban, illetve a XVIII. kerületi Zsebők Zoltán Szakrendelőben kialakított 

oltópontokra. 13 alkalommal idős oltakozó, míg 5 alkalommal mozgásában súlyosan 

korlátozott személy részére tette Önkormányzatunk lehetővé, hogy kollégáink segítségével 

a lehető leghamarabb felvehessék a védőoltást. 

 

SOT vonal 

A Soroksári Operatív Törzs megalakulását követően a szervezethez tartozó, a szépkorú 

lakosság alapvető szükségletei ellátásának segítése érdekében létrehozott mobiltelefonra és 

e-mail címre érkező igények fogadása, kezelése, dokumentálása és továbbítása is 

Önkormányzatunk feladata volt.  

A koronavírus járvány második, illetve harmadik hullámának alkalmával az igénylések 

száma jelentősen csökkent, a novembertől összesen 3 alkalommal volt szükséges a lakosság 

alapvető szükségletei ellátásában segítséget nyújtanunk. 

 

Fertőtlenítőszerek osztása 

A Kormány a vészhelyzet idejére intézményeink részére havonta ingyenesen felajánlott 

speciális fertőtlenítő szereket, amelyek minden hónapban a Városüzemeltetési Osztály vett 

át Törökbálinton, majd osztotta szét intézményeink dolgozói és a gyermekek egészségének 

védelme érdekében.  

A WSZL. Szállítmányozási és Logisztikai cég Soroksárnak felajánlott nagy mennyiségű 

védőmaszkot, kézfertőtlenítőt és egyéb fertőtlenítő szereket, annak érdekében, hogy a május 

elején esedékes iskola és óvoda nyitás zökkenőmentesen történjen meg. A felajánlott 

fertőtlenítőszereket és védőeszközök mindegyikét a kerület óvodáiban és általános 

iskoláiban osztottuk szét. 

 

Tesztek 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által felajánlott teszteket, valamint 

Önkormányzatunk által vásárolt teszteket felhasználva 2021. május 9-én kezdtük meg 



először a felső tagozatos diákok tesztelését. A jelenléti oktatás ismételt bevezetésével a 

diákokat két helyszínen szűrték a mentőállomás kollégái. 

Június 21-ig összesen 176 soroksári személy jelentkezett ingyenes gyorstesztre 

Önkormányzatunknál, amelyek közül mindegyik negatívnak bizonyult. 

A teszteléssel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat, saját büdzséjéből viselte. 

 

Adminisztrációs segítségnyújtás a háziorvosoknak 

2021. márciusában az oltások tömegessé válásával a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény vezetője jelezte a Soroksári Operatív Törzs ülésén, hogy a megnövekedett 

adminisztrációs feladatok ellehetetlenítik az orvosok mindennapi munkavégzését. Ebben 

kért segítséget az Intézmény, amelyet az Önkormányzat a következő napon meg is 

szervezett, az országban elsőként vettek részt hivatali munkatársak az oltásokkal járó 

adminisztrációs feladatokban. 

Március, április és május hónapokban nyolc kolléga vett részt a háziorvosok mellett a 

védőoltásra regisztrált személyekkel való telefonos kapcsolatfelvételben és 

kapcsolattartásban, időpont-egyeztetésben. Az orvosok tehermentesítése során kollégáink 

több, mint 6 ezer soroksári lakost hívtak fel - számos esetben több alkalommal is - , hogy 

az oltakozást megkönnyítsék, intézték a Kormányhivatal és az orvosok közötti 

kommunikációt, segítettek az oltakozóknak a megfelelő tájékoztatás megadásával és 

gyakran hétvégéket feláldozva látták el a kiszabott feladatot. 

A kollégák a munkát titoktartási szerződés aláírásával kezdhették meg, és egészségügyi 

adatokat nem ismertek meg. 

 

A maszkhasználattal kapcsolatos intézkedések 

Novemberben - polgármesteri hatáskörben - kötelező közterületi maszkviselés 

elrendeléséről született döntés. A döntést megelőzően megvizsgáltuk Budapest kerületeiben 

hozott szabályokat – különösen azokban a kerületekben, amelyek hasonló adottságokkal 

rendelkeznek, mint Soroksár –, és elsősorban a kerületi lakosság egészségvédelmének szem 

előtt tartásával, emellett pedig a jogbiztonság és egységes joggyakorlat érdekében is került 

sor a döntés meghozatalára.  

A kötelező maszkviselés bevezetését megelőzően a Rendészeti Osztály munkatársai 

felkérésünkre a lakosság számára egyszerhasználatos maszkokat osztottak, annak 

érdekében, hogy ezzel is felhívják a maszkhasználat kötelezettségére a figyelmet.  

A Soroksári Fiatalok Fórumának segítségével jó minőségű, Soroksár logójával ellátott 

maszkok közül 500 db-ot osztottunk ki a Hősök terén és Újtelepen. 

 

A kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedések 

Önkormányzatunk Rendészeti és Mezőőri Osztályán dolgozó kollégák feladata volt, a 

vonatkozó kormányrendeletben meghatározott – a kijárást korlátozó – intézkedések 

betartásának ellenőrzése, megsértőinek felszólítása a tiltott tevékenységtől való 

tartózkodásra. 

A korlátozás megszegése nem volt jellemző a kerületben. 

 

Óvodák bezárása 

2021. március 8-án a Kormány döntésének értelmében meg kellett szervezni az óvodák 

bezárását, valamint az ügyeleti rendszer kialakítását. Az ügyeleti rendszerben minden 

gyermek számára biztosított volt az óvodába járás lehetősége, azonban ténylegesen a szülők 

mindössze 10-15%-a vette igénybe az ügyeleti felügyeletet. Ügyeletet az I. számú 

Összevont Óvoda a Szitás utcai tagóvodában tartott, míg a III. számú Összevont Óvoda a 

Pistahegyi óvodában. 

 

 



Fertőtlenítések 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a székhelyén, telephelyein, a 

fenntartott intézményei területén, Budapest Főváros XXIII. kerületének közigazgatási 

területén fertőtlenítési gyorsszolgálati feladatok ellátására vállalkozási szerződést kötött, 

melynek keretében a vállalkozó vállalta, hogy a telefonos bejelentés, illetve megrendelés 

megtörténtétől számított 3 órán belül a fertőtlenítést megkezdi.   

A vállalkozási szerződés keretében az alábbi fertőtlenítési feladatok elvégzésére került sor: 

Hónap Helyszín 

2021. február 

 II. számú Napsugár Óvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Grassalkovich út 86. tagóvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Rézöntő u. 24. tagóvoda 

 III. sz. Összevont Óvoda Pistahegyi köz 1. tagóvoda 

 Polg. Hiv. Grassalkovich út 162. 

 Polg. Hiv. Grassalkovich út 170. 

2021. március  

 II. számú Napsugár Óvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Grassalkovich út 86. tagóvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Rézöntő u. 24. tagóvoda 

 III. sz. Összevont Óvoda Pistahegyi köz 1. tagóvoda 

 Polg. Hiv. Grassalkovich út 162. 

 Polg. hiv. Grassalkovich út 170. 

2021. április  

 II. számú Napsugár Óvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Templom u. 167. tagóvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Grassalkovich út 86. tagóvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Rézöntő u. 24. tagóvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Csillag u. 1. tagóvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Szitás u. 99. tagóvoda 

 I. sz. Összevont Óvoda Templom u. 10. tagóvoda 

 III. sz. Összevont Óvoda Pistahegyi köz 1. tagóvoda 

 III. sz. Összevont Óvoda Béke u. 38. tagóvoda 

 Bölcsőde Rézöntő u. 24. 

 

A légfertőtlenítés az ún. Bactakleen Ultra Mist herbal anyaggal, ködfátyolos technológiával 

valósult meg. A Bactakleen egy természetes, növényi anyagokat tartalmazó, hosszan tartó 

antibakteriális és humán koronavírus ellenes hatású növényi koncentrátum, amelyet köd 

formájában tud a leghatékonyabban eljutni a beltér teljes felületére. A berendezés a 

koncentrált antibakteriális oldatot ultrafinom köddé porlasztja, amely több száz millió 

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.  

 

 

Az elrendelt intézkedések folyamatos enyhítésével Önkormányzatunk munkavégzése, 

valamint a lakosságra vonatkozó szabályok is lassan a korábban ismert normákhoz tér vissza. 

A korábbi tapasztalatok mutatták meg, hogy közös erőfeszítéssel képesek vagyunk a 

legnehezebb helyzetben is helytállni, és hogy Önkormányzatunk legfontosabb feladata a 

soroksári lakosok ellátása. 

 



Fentiek alapján kérjük  a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és szíves 

elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VII.06.) 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 hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A  

határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2021. június 21.  

 

 

 

Bese Ferenc      dr. Szabó Tibor 

           polgármester            jegyző 

 

Mellékletek:  

1. a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján meghozott (nyílt) polgármesteri döntések  

2. a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján meghozott (zárt) polgármesteri döntések (e melléklet a zárt 

ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint kezelendő!!! ) 

 


