
Polgármesteri tájékoztató meghozott döntésekről, intézkedésekről 

2020.03.15-től 2020.03.25-ig 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva az alábbi döntéseket 

hoztam, intézkedéseket tettem: 

 

1. a 70/2020.(III.20.) önkormányzati határozattal a veszélyhelyzetből eredő Bátaszék 

város lakosságát érintő és az önkormányzat vagy önkormányzat által fenntartott 

intézmények veszélyhelyzeti megelőző intézkedései költségeinek biztosítása 

érdekében 3 millió Ft veszélyhelyzeti költségkeret került meghatározásra az általános 

tartalék keret terhére; 

 

2. a Magyar Államkincstár felhívására a 56/2020. (III. 11.) önk.-i határozattal elfogadott 

Bátaszék Város Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 

2020-2022. évi középtávú tervet számszaki eltérés miatt javítani kellett, ezért a 

69/2020.(III.20.) önkormányzati határozattal a javított középtávú tervet elfogadtam a 

56/2020. önk. határozatot hatályon kívül helyeztem; 

 

3. a 68/2020.(III.15.) önkormányzati határozatnak megfelelően intézkedtem a Városi 

Óvoda és Bölcsőde tekintetében a rendkívüli szünet elrendeléséről, az Idősek Nappali 

ellátása épületének, a Petőfi Sándor Művelődési Háznak, a Kalász János Városi 

Sportcsarnoknak, a Városi Tanuszodának, majd a Kormány döntése alapján a 

Keresztély Gyula Városi Könyvtárnak a bezárásáról. Ezen döntésből kifolyólag: 

 

- a rendkívüli szünet ideje alatt igény szerint biztosítjuk a gyermekfelügyeletet az 

óvodai és bölcsődei feladatellátásban; 

- a rendkívüli szünet ideje alatt megszerveztük és folyamatosan igény szerint 

biztosítjuk az étkeztetést az óvoda, általános iskola és a gimnázium gyermekek, 

tanulók számára; 

- megszerveztük az ebéd kihordását a nappali ellátásban részesülők számára; 

- elindítottuk – önkéntes segítők bevonásával - a 70. éven felüliek számára a 

„Maradj Otthon” programot, mely során az igénybevevők számára a 

bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben nyújtunk segítséget; 

- átszerveztük az intézményeink napi működését, az ügyfélfogadásokat 

minimalizáltuk, megszüntettük, ahol lehetett átálltuk otthoni munkavégzésre 

(közös hivatal), intézkedtünk a 05.31-ig járó szabadságok kiadásáról, dolgozók 

más feladatkörben történő foglalkoztatásáról; 

 

4. Szociális ellátások biztosítása érdekében heti rendszerességgel hozom meg a 

döntéseket, a gyógyszerutalványok és lakhatási támogatások esetében a Szociális 

Bizottság által meghatározott támogatások befejező időpontját felülvizsgálat nélkül 

06.30-ra kitoltam; 

 

5. Intézkedtem védőeszközök (maszk, kesztyű) és egyéb védekezést segítő tisztító-, 

fertőtlenítőszerek beszerzéséről; 

 



6. Az időjárási körülmények figyelembevétele mellett elrendeltem közterületen történő 

fertőtlenítő munkálatokat (buszmegállók, intézmények, boltok bejáratának 

környezete). Ez várhatóan 03.30-tól fog megtörténni megfelelő gyakorisággal. 

 

 

Kérem tájékoztatóm szíves tudomásulvételét. 

 

 

Bátaszék, 2020. március 26. 

 

       Dr. Bozsolik Róbert s.k. 

             polgármester 


