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KÖZMEGHALLGATÁSI  

TÁJÉKOZTATÓ  

Egerszalók Községi Önkormányzat és intézményei 

 2020. évi működéséről  

 

 
Tisztelt Lakosok! 

 

Az Önkormányzat 2020. évi működésére is rányomta bélyegét a COVID-19 világjárvány. 

 

Az év első 2,5 hónapjában az elfogadott munkaterv alapján, a szokásos rend szerint ülésezett a 

Képviselő-testület. 

 

2020. januári ülésén előkészítettük, majd a februári ülésen véglegesítettük az önkormányzat és 

intézményei 2020. évi költségvetési tervét. Abban sok olyan bevétellel (adóbevétel és állami 

támogatás) terveztünk, mely a veszélyhelyzet alatt hozott Kormányzati intézkedések, elvonások 

miatt nem teljesül ebben a költségvetési évben.  

 

• 40/2020 (III.11.) Kormányrendelet: A Kormány Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

• 282/2020 (VI.17.) Kormányrendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 

megszüntetéséről 

 

Tájékoztatási kötelezettség: A veszélyhelyzet kihirdetését követően tájékoztatni kellett az 

egészségügyi szolgáltatókat, intézményeket és a lakosságot (e-mailen, honlapon, plakátokon, 

hangoshíradón keresztül) a koronavírus járvány okozta fertőzésveszélyről, a fertőtlenítésről, 

megelőző- és óvintézkedésekről, egyéb miniszteri, tisztifőorvosi körlevelekről, ajánlásokról, 

szakmai tájékoztatókról.  

 

Beszerzések: fertőtlenítőszerek, gumikesztyűk, maszkok beszerzése vált szükségessé; 

hamarosan megkezdődött a maszkok varrása a Faluházban és Óvodában 

 

• 45/2020. (III.15.) Kormányrendelet 

A Kormány felhatalmazta a polgármestert, hogy bölcsődében, óvodában rendkívüli szünetet 

rendelhet el.  

Gyerekfelügyeletet kiscsoportokban már ekkor is lehetett volna tartani, de a szülők ezt NEM 

igényelték. 

 

 

 POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK: 

• Szivárvány Óvoda rendkívüli szünetének elrendelése 

• Családi Bölcsőde rendkívüli szünetének elrendelése 

• Faluház, könyvtár működésének szüneteltetése    
• Hivatali ügyfélfogadási rendjének módosítása, elektronikus kapcsolattartás 

erősítése   
• Sportpálya, játszótér, piac, önkormányzati ingatlanok használatának  

korlátozása 
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• 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet 

 A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kérte, hogy lakóhelyüket vagy 

tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben az idős személy segítséget kér, az ellátásáról 

való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.  

 

IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSA 

Fel kellett mérni és meg kellett szervezni az idősek ellátását (bolti bevásárlás, 

gyógyszerkiváltás, ebéd házhozszállítás, egyéb hivatalos ügyek pl. postai ügyintézés.) Elég 

sokan kértek segítséget, főleg olyan személyek, akik egyedülállók és/vagy családtagjaik, felnőtt 

gyermekeik más településen élnek.  

Részben a házi szociális gondozónő, részben az Egerszalóki Polgárőr Egyesület segített ezen 

megnövekedett feladatok ellátásában, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki segítőkész 

együttműködésükért.   

 

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁSA 

Az iskolák digitális oktatására való áttérésével és a bejárás megszűnésével meg kellett oldani az 

önkormányzatnak helyben az egri iskolába járó tanulók és óvodások intézményi 

gyermekétkeztetését, azon gyermekek étkeztetését, akiknek ezt a szülői igényelték.  

Visszajelzés az igénylésre a rászoruló, ingyenes étkezésben részesülő gyermekek szülőitől 

érkezett. Az igényfelmérésben a családsegítő is besegített.  

 

HÁZI KARANTÉNOSOK ELLÁTÁSA 

Minden házi karanténba helyezett személy (az első hullámban 18 fő) kérhetett  ellátást t az 

önkormányzattól, de erre ők nem tartottak igényt, családtagok, szomszédok segítségével 

megoldották a bevásárlást, étkezést.   

 

ADATSZOLGÁLTATÁSOK, FELMÉRÉSEK: 

Fel kellett mérni a fogyatékos, idős, egyedülálló beteg embereket, terheseket és rendszeres 

kórházi vagy szakrendelésre kezelésre járókat és szükség esetén biztosítani kellett az ellátáshoz 

való hozzáférés (pl. utazás) megszervezését.  

A Járási Helyi Védelmi Bizottság részére heti adatszolgáltatás kellett teljesíteni.   

 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK: 

A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó ellátásokról a Bizottság ülésezésének hiányában a 

polgármesternek kellett dönteni.  

2020.05.15-2020.06.20 között 22 polgármesteri döntés született szociális kérelem ügyében. 

Ebből:  

➢ Szociális étkezés biztosítása: 12 db határozat, ebből 9 főnek új ellátás, 3 főnek 

megszüntetés. 

➢ Települési rendszeres gyógyszertámogatás: 5 új ellátás, 1 kérelem elutasítása a magas 

jövedelem miatt 

➢ Települési létfenntartási támogatás: 4 db pénzbeli ellátás kifizetése a kérelmezők részére. 

 

 Egyéb polgármesteri döntések a veszélyhelyzet alatti időszakban:    

 

Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról- önkormányzati rendelet 

Kijárási korlátozást szigorító intézkedések – önkormányzati rendelet (hétvégékre) 

Barlanglakások vis maior helyreállítás kivitelezésére ajánlat kiválasztása 

 Gyermekvédelmi beszámolók elfogadása Verpeléti Gyermekjóléti Társulás 

 

Folyószámla hitel igénylése 

Beruházások felülvizsgálata, önerős fejlesztések leállítása 
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Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása- önk. rendelet 

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása – önk. rendelet 

Közös Hivatal 2019. évi pénzügyi tervének teljesítéséről beszámoló elfogadása 

2019. évről belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentésének elfogadása 

2019. évi adóbevételekről beszámoló elfogadása    
 

 

INTÉZMÉNYEK  ÚJRA NYITÁSA 

 

Csicsergő Családi Bölcsőde és Szivárvány Óvoda: 

 

1.) ÜGYELET: 2020. május 04 – május 22 közötti időszakban kiscsoportos formában (max. 

5 gyermek/csoport) szülői igény alapján bölcsődei és óvodai ügyeletet biztosítottak az 

intézményeink 

2.) ÚJRANYITÁS: 2020. május 25-étől az óvoda és bölcsőde újra kinyitott 

3.) NYÁRI SZÜNET: az augusztus 20-i héten volt bezárva az óvoda és bölcsőde.  

 

Június 1-től a Hivatalba is visszaállt a régi ügyfélfogadási rend, kinyitott a Faluház, könyvtár és 

az egészségügyi szolgáltatók (védőnő) is a régi rend szerint működtek.   

Június 19-től kinyitott a nosztalgia strandfürdő, ezt követően megnyílt a Saliris Resort fürdő és 

július 1-től a Saliris Resort szálloda is.  

A vendéglátóhelyek, a szálláshelyek forgalma jelentősen visszaesett. 

Különösen nehéz időszak volt mindenki számára a kijárási korlátozások időszaka.   

 

RENDEZVÉNYEK 

 

Az ismert okok miatt a tervezett nagyobb kulturális, idegenforgalmat vonzó rendezvények ebben 

az évben elmaradtak. Augusztus hónap utolsó hétvégéjén a Fő tér és termelői piac átadó 

ünnepséget összekötöttük a Szüretindító Bortúrával, mely viszonylag sok résztvevővel, jó 

időben, gasztronómiai és kulturális élményekkel színesítve a hagyományőrző programokra 

épülve sikeresen zárult rendezvényként zárult.  

 

 

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 

 

• a Fő tér kivitelezése folyamatosan, ütemterv szerint zajlott (TOP pályázat) 

• elkezdődött és befejeződött a barlanglakások „vis maior” károsodás miatt helyreállítása 

(támogatott pályázat) 

• a Pást park kivitelezése elkezdődött és nemrég befejeződött (Leader pályázat) 

• az elindított beruházások folytatódtak, a többi fejlesztési terv elhalasztásra került   

• a 2020-ban befejezett beruházásokról fényképekkel illusztrált tájékoztató anyag készült 

 

 

ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEIT ÉRINTŐ ELVONÁSOK, 

KÖZPONTI MEGSZORÍTÁSOK: 

 

• 92/2020 (IV.6.) Kormányrendelet 

„Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 

szabályairól” 
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Gépjárműadó:  

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az Járvány Elleni 

Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A rendelet hatálybalépéséig beszedett gépjárműadót a 

központi költségvetésnek át kellett utalni, és ez egész évben így lesz, sőt ezzel a bevételi 

forrással 2021. évben sem számolhatunk. Ez a költségvetésből kb. 12 millió Ft adókiesést jelent.  

 

 

• 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet 

„a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak 

mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről” 

 

 

Helyi iparűzési adó: május 31. helyett szeptember 30-ig lehetett teljesíteni a helyi iparűzési 

adó bevallási- benyújtási és adóbefizetési kötelezettséget. A koronavírus járvány miatt a 

vállalkozások fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztást, mérséklést) kérhettek.   

  

  

Helyi idegenforgalmi adó: idegenforgalmiadó fizetése központilag felfüggesztésre került, az 

önkormányzatok utólagosan igényelhetnek az államtól támogatást a bevallott, de be nem fizetett 

adó összegének megtérítésére. 

 

➢ 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót 

a vendégnek nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek azt nem kell beszednie, 

a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. 

➢ Vissza nem térítendő támogatást igényelhet a települési önkormányzat az illetékességi 

területén bevallott, de meg nem fizetett IFA összegével egyező összegben. A negyedévi 

összegre vonatkozó igénylés a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig adható be. 

II. negyedévre vonatkozó igénylés 2020. július 20-ig 

III. negyedévre vonatkozó igénylés  2020. október 20-ig  

IV. negyedévre vonatkozó igénylés       2021. január 20-ig   

 

Részben a szálláshely szolgáltatások forgalmának visszaesése (kieső vendégéjszakák) részben a 

IV. negyedévre történő állami igénylés jövő évre történő áthúzódása miatt az Önkormányzat 

2020 évi költségvetésében mindez 48 millió Ft bevételkiesést jelent.    

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása: 

Üdülőhelyi feladatok támogatására a település 77 millió Ft-támogatásban részesült volna. A 

140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet úgy rendelkezett, hogy erre a jogcímre az Önkormányzat 

2020. április 22- december 31. között nem lesz jogosult, ez az Önkormányzat költségvetésében 

50 millió Ft támogatás csökkenést jelent. 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓSZÁMLA HITEL  

 

Fenti megszorító intézkedések szükségessé tették az Önkormányzat részére folyószámlahitel 

igénylési kérelem benyújtását a számlavezető TAKARÉKBANK felé. Kérelmünk pozitív 

elbírálásban részesült. A likviditási helyzet megőrzése érdekében, az önkormányzat 

gazdálkodásának, működtetésének biztosítása miatt a II. félévben folyamatosan szükségessé vált 

a likvidhitel igénybevétele, melyet folyamatosan visszatöltünk és december 31-ig kiegyenlítünk.  

    

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99100082.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/


5 

 

 

VESZÉLYHELYZET UTÁNI ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS  

 

2020. július 15-től a Képviselő-testület ismét ülésezik, és a hatáskörébe tartozó ügyekben 

dönt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság is a szokásos rend szerint működik. 

 

Folyamatos a településüzemeltetés, az egészségügyi szolgáltatók a szakmai és járványügyi 

szabályok betartása mellett működnek, megkezdődött a nevelési év a helyi óvodában és a 

családi bölcsődei szolgáltatás nyújtása is folyamatos.  

 

HATÓSÁGI MUNKA 

A koronavírus járvány 2. hullámában a fertőzésveszély csökkentése érdekében kérjük Önöket, 

hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel személyesen a Hivatalt. 

Kérjük, hogy ügyfeleink és munkatársaink egészségének védelme érdekében az elektronikus 

csatornákat részesítsék előnyben a hatósági ügyintézés során (Ügyfélkapu/Hivatali 

Kapu/Cégkapu továbbá E-papír szolgáltatás és e-mail). 

Amennyiben erre nincs lehetőségük, bedobhatják írásbeli kérelmeiket, bejelentéseiket a bejárat 

mellett feltüntetett elhelyezett POSTLÁDÁBA és telefonszámuk megadásával visszahívjuk 

Önöket a további teendők megbeszélése érdekében. 

Hívhatják telefon az Közös Önkormányzati Hivatalt a 36/474-332 telefonszámon, és 

ügyintézőnkkel személyes ügyintézéshez időpontot egyeztethetnek. 

Az iratok árvétele a bejárati ajtó mellett kihelyezett pulton történik. 

A hivatali ügyintézés során az orrot és szájat eltakaró MASZK HASZNÁLATA kötelező, a 

bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztünk el. 

Kérjük, hogy figyeljék a koronavirus.gov.hu oldal aktuális híreit, a Kormány legfrissebb 

döntéseit, az Operatív Törzs hiteles és naprakész információit. 

Idős lakosaink (különösen a 65 éven felüliek) és a krónikus betegségben szenvedők 

egészségének védelme érdekében kérjük – bár kijárási korlátozás nincs érvényben - lehetőség 

szerint minél kevesebbet mozogjanak zárt térben, közösségben, és a családi és közösségi 

rendezvények során tartsák be a járványügyi előírásokat, a távolságtartást és a higiénés 

szabályokról sem feledkezzenek meg! 

Kérjük továbbá az idős személyeket és krónikus betegségbe szenvedőket, hogy fontolják meg 

az influenza elleni védőoltás beadatását, konzultáljanak háziorvosukkal, gyógyszerészükkel, 

egészségügyi végzettségű szakemberekkel! 

Köszönöm képviselőtársaim, munkatársaim és a lakosság segítő együttműködését! 

Minden polgárunknak jó egészséget kívánok, vigyázzanak nagyon magukra! 

Varga István 

Egerszalók polgármestere 


