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Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2020.  szeptember  24. SÜRGŐSSÉGI napirend 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületeibe törtenő belépésre és az ott 
önkormányzati képviselőkre és tartózkodásra előírt járványügyi korlátozó intézkedések 

a polgármesterre történő alkalmazásának elfogadásáról 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 
szükséges. 
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CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó új koronavírus 
biológiai humánjárvány  2.  hulláma miatt a Polgármesteri Hivatalban történő, a járványügyi 
készültség fennállása alatti ügyfélfogadás, valamint a munkavégzés rendjéről szóló  14/2020. 
(1)C.22.)  számú Polgármesteri - Jegyzői utasítás (a továbbiakban: Utasítás)  2020.  szeptember 
23-i  hatállyal további szigorításokat vezetett be a hivatal munkavállalói és a hivatal épületeibe 
lépő ügyfelek tekintetében. 

A  szigorúbb magatartási szabályokat természetszerűen a nem munkavállaló vagy ügyfél 
minőségben itt tartózkodó önkormányzati képviselők és a polgármester - hivatal épületeibe 
történő - belépésére is alkalmazni indokolt az Utasítás  3.)  pontjában részletezett szabályokat. 

Fentiek alapján arra kérem a T. képviselőket, hogy önkéntesen tartsák (tartsuk) be, és magukra 
nézve kötelezőnek ismerjék is (ismerjük el) a hivatali dolgozókra, ügyfelekre nézve  2020. 
szeptember  23.  óta kötelező, az Utasítással kiadott szigorúbb járványügyi magatartási 
szabályokat. 

A  kerületben található intézmények, közösségi terek vonatkozásában kérem, hogy kísérjék 
figyelemmel az intézmények, feladatellátási helyek erre vonatkozó tájékoztatását, figyeljék a 
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kihelyezett tájékoztató és figyelemfelhívó intézkedéseket, azok betartása és betartatása is közös 
érdekünk! 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Mötv.  67.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést 
nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, 
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.  A  beterjesztés indoka, 
hogy a járványügyi megelőzés és védekezés érdekében, valamint az egészséges és biztonságos 
munkavégzés feltételeinek biztosítására, a fertőzés terjedésének megelőzésére szükséges az 
Utasításban foglaltak alkalmazásának biztosítása a képviselő-testület valamennyi tagjának 
(polgármester, képviselők). 

Az előterjesztés tárgyában a döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

III. Döntés célja és pénzügyi hatása 

A  döntés célja a járvány második hullámának előrehaladtával a fertőzés elterjedésének 
visszaszorítása, megakadályozása, a Polgármesteri Hivatalban dolgozók és ügyfelek, valamint az 
önkormányzati képviselők életének védelmét biztosító intézkedések kiterjesztése a képviselőkre 
és a polgánnesterre annak érdekében, hogy a Hivatal és az Önkormányzat működőképességét 
megtartsuk, ne hagyjuk, hogy a vírus  2.  hulláma megbénítsa a mindennapi munkavégzésünket. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  járványügyi készültség bevezetéséről szóló  283/2020.  (VI.  17.)  Korm. rendelet megszüntette a 
veszélyhelyzetet. 
A  járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló  431/2020. (IX. 18.)  Korm. 
rendelet  2020.  szeptember 21-töl, többlépcsős hatályba léptetéssel a  2.  hullám felgyorsulása 
miatt ismét szigorította a koronavírus elleni védekezés szabályait. 
A  Képviselő-testület hatásköre az Mötv.  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. 

Melléklet: 

1.  sz. melléklet:  A 14/2020.  (IX.22.) számú Polgármesteri - Jegyzői utasítás képviselőkre 
alkalmazni javasolt szabályai 

Fentiek alapján kérem és egyben köszönöm a határozati javaslat elfogadását, a T. 
Képviselő-testület együttműködését és megértését. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal épületeibe történő 
belépésre és az ott tartózkodásra előírt járványügyi korlátozó intézkedések önkormányzati 
képviselőkre és a polgármesterre történő alkalmazásának elfogadásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.a Polgármesteri Hivatalban történő, a járványügyi készültség fennállása alatti ügyfélfogadás, 
valamint a munkavégzés rendjéről szóló  14/2020.  (IX.22.) számú Polgármesteri - Jegyzői 
utasításban előírt járványügyi korlátozó intézkedéseket a határozat  1.  sz. mellékletében foglaltak 
szerinti szöveggel magára nézve kötelezőnek tekinti. 

2. Az I. pontban foglaltak a polgármesterre is kötelezően alkalmazandóak. 
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Határidő: a határozat elfogadásától azonnal. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály Őrszolgálat 

Budapest, 2020.  szeptember  23. 

Pilau  András 
polgármester 

Tör nyességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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I. sz. melléklet:  A 14/2020. (IX. 22.)  számú Polgármesteri - Jegyzői utasítás képviselőkre 
alkalmazni javasolt kivonata 

Budapest  Főváros  VHF  kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület tagjaira 
vonatkozó, a járványveszély miatti korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos szabályok 

Az a képviselő-testületi tag, aki a Polgármesteri Hivatal épületeibe bármely célból belép, a 
Hivatal dolgozóira és az ügyfelekre vonatkozó korlatozó intézkedéseket magára nézve 
kötelezőnek ismeri el, az alábbiak szerint: 

1. A  Hivatal területére csak az léphet be, akinek a testhőmérséklete a  37.5  fokot nem haladja 
meg.  A  testhőmérséklet ellenőrzésére a portaszolgálat jogosult érintésmentes lázmérő 
segítségével.  A  testhőmérséklet méréséről adatrögzítés nem történik.  .1 \ portaszolgálatot 
titoktartás kötelezi a mért adat tekintetében. 

2. A  Hivatalba történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. 

3. A  Hivatal egész területén, képviselő-testületi ülésen, bizottsági ülésen, értekezleten, 
tárgyaláson. illetve  ha  zárt térben  2  főnél többen tartózkodnak kötelező az arcot eltakaró maszk 
viselése és a szociális távolságtartás. 

4. Tilos belépnie azoknak, akiknek az Új koronavírus-fertőzésre jellemző tünetei (köhögés, 
nehézlégzés. légszomj, láz, hidegrázás, izomfajdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy 

szaglászavar, émelygés. hányás, hasmenés) vannak, vagy a megelőző három napban tapasztaltak 
magukon ilyen tünetéket. 
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