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Tájékoztató a Képviselő-testület március 12-i üléséről
A képviselő-testület teljes létszámban megjelent. Dr. Kovács Judit jegyző március 5. óta nem dolgozik, ezért dr. Kovács Dénes helyettes
jegyző látja el a jegyzői feladatokat. A napirendet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az eredeti napirendi
pontokból kimarad az iskola régi szárnya
tetőtérbeépítésének tervezésére érkezett
ajánlatok megtárgyalása, mivel meg kell fontolni, hogy a jelenleg ismert költségnél (tervezői költségbecslés: 135 millió forint) alacsonyabb összegért esetleg az iskola részére egy
új épület megvalósítása is elképzelhető lenne-e.
A focipálya területén létesített mélyfúrású kút
tervdokumentációjának elkészítésére érkezett ajánlatok megvitatása szintén kimaradt a
napirendi pontok közül. A PTB újabb árajánlatok bekérését javasolta.
A Széchenyi utca 26. sz. alatt működő családi
bölcsőde riasztó berendezésére érkezett ajánlatok megvitatása sem szerepel a napirendben, mivel a PTB újabb ajánlatok bekérését javasolta.
A hulladékgazdálkodási szerződés 1. sz. módosítása további egyeztetéseket igényel, így
azt sem tárgyalja meg most a testület.
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ELFOGADÁSA
Csizmadia Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy a pénzügyi előadó a PTB ülésén hozott határozatokat átvezette.
Főösszeg:
Költségvetési bevétel 670 997 000 Ft,
• Költségvetési kiadás 1 270 997 Ft.
Egyenleg 600 MFt,
• melyből 306 732 000 Ft működési költség,
• továbbá 293 268 000 Ft a felhalmozási költség.
A költségvetési rendeletet 6 igen és 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.
A 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSÉRE ÉRKEZETT AJÁNLATOK MEGVITATÁSA
A testület 7 igen szavazattal elfogadta Mester
Csaba egyéni vállalkozó megbízását, 1 300
eFt értékben.
A KÖZBESZERZÉSI TERV ÉS A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK MEGVITATÁSA.
E napirendi pontban a képviselők a Közbeszerzési terv és a Közbeszerzési szabályzat elkészítéséről tárgyaltak.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester javasolta, hogy az óvoda bővítésének pontját vegyék
ki a tervből, mivel az időközben beérkezett
tervezési ajánlatban, bekerülési összegként
szereplő 30 millió forint jóval kevesebb, mint a
közbeszerzési eljárás értékhatára.
A Füzes utca útépítésével kapcsolatos körülményeket az egyebek napirendben tárgyalja
a testület.
Dr. Szendrei Bence képviselő azt javasolta,
hogy mivel 6 ajánlat érkezett a Széchenyi utca
felújítására, módosítani lehet a Közbeszerzési
tervben erre a munkára előirányzott becsült
értéket 36 227 513 Ft + ÁFA-ra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta Dr. Szendrei Bence képviselő úr módosító javaslatát.
Ezt követően a Képviselő-testület a Közbeszerzési tervet 7 igen szavazattal elfogadta.
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A következő napirendi pont a Széchenyi utca
felújítására érkezett árajánlatok megvitatása
volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a
úgy döntött, hogy a Puhi Tárnok Kft-t bízza
meg a kivitelezési munkával, 35 269 355 ft. +
ÁFA összegért.
Ugyanennek a napirendnek a B. pontjában a
Széchenyi utca felújításának műszaki ellenőrzésére érkezett ajánlatokat tárgyalta a testület. Csizmadia Zsuzsanna polgármester a
döntés elnapolását kezdeményezte, melyet a
testület 7 igennel elfogadott.
MAGYAR FALU PROGRAM MFP-HOR/2020
ORVOSI RENDELŐK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE
A pályázatot április 24-ig lehet benyújtani,
melyhez kiviteli tervet kell készíteni. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy az orvosi rendelő tervdokumentációjának elkészítésével Korényi Építész Stúdiót bízza meg, 1 956 eFt + ÁFA értékben.
Ugyanennek a napirendi pontnak B. pontjában a Képviselő-testület 7 igen szavazattal
úgy döntött, hogy részt vesz a szóbanforgó
pályázaton, a pályázat elkészítésével és a projektmenedzseri feladatok ellátásával a
Granticon Kft-t bízza meg.
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal arról döntött, hogy az előzőekben
tárgyalt Közbeszerzési tervhez kötődő Közbeszerzési szabályzat elkésztésével a PresentArones Kft-t bízza meg, 24 eFt értékben.
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ
ZÖLDTERÜLETEK KÉZI KASZÁLÁSÁRA BEÉRKEZETT AJÁNLATOK MEGVITATÁSA, A ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSÁRA VÁLLALKOZÓI
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Herceghalom Község Önkormányzatának korábbi határozata alapján a községi zöld terület
egy részének – 21 410 m2 – karbantartását vállalkozóval végezteti el. A munkára két árajánlat érkezett: Chemez Bálint alkalmanként 11
Ft+ÁFA/m2 és a Kisduna Ép Kft. alkalmanként
10 Ft+ÁFA/m2 árról.
A Képviselő-testület hosszas vita után
Chemez Bálint ajánlatát fogadta el 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással.
Ennek a napirendnek a keretében egy következő szavazásra is sor került, melyben a testület 6 igen és 1 tartózkodással a település többi
zöld területének gondozására Kiss Annamária egyéni vállalkozóval köt szerződést, 6 500
eFt értékben.
A HERCEGHALMI VÍZTORONY STATIKAI
VIZSGÁLATÁNAK MEGVITATÁSA
A Képviselő-testület Sipos Csaba szakvéleményét 7 igen szavazattal tudomásul vette. A
szakember véleménye szerint a torony nem
dől tovább, azonban az iskola közelsége szükségessé teszi az évenkénti vizsgálatot.
A VÍZTORONY DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁHOZ
LED-FÜGGÖNY MEGRENDELÉSE
A község díszkivilágítására biztosított összegből 1 MFT megmaradt. Célszerű ezt a víztoronyra tervezett ledfüggöny beszerzésére fordítani, mivel a tavaszi időszakban ezt akciós

áron lehet beszerezni. Dr. Szendrei Bence
képviselő 2 MFT keretösszeg biztosítására tett
javaslatot. Módosító indítványt a testület 7
igen szavazattal elfogadta.
URNAFAL KIÉPÍTÉSE A RAVATALOZÓ
MELLETTI TERÜLETEN
A Képviselő-testület urnafal építéséről döntött. 7 igen szavazattal úgy határoztak, hogy
az urnafal kiépítésével a Holzerkő Kft-t bízza
meg 3 038 040 Ft összegben.
KÖLTSÉGKERET MEGÁLLAPÍTÁSA A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY TERJEDÉSÉT MEGELŐZŐ
INTÉZKEDÉSEKRE
Csizmadia Zsuzsanna polgármester beszámolt az eddig elköltött összegekről, majd ezt
követően a testület 7 igen szavazattal 5 MFt
keretösszeget határozott meg erre a célra.
A LABDARÓZSA KÓRUS TÁMOGATÁSI
KÉRELME
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, a kórus szakmai kiadásaira igényelt 370 eFt-os kérelmét jóváhagyta. Ezen túlmenően a testület
50 eFt-ot biztosít egyforma kottatartók megvásárlására.
A HERCEGHALMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
TÁMOGATÁSI KÉRELME
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodással megszavazta a kért 168 000 forint
(2x84 000 Ft) támogatási összeget az egyesület gyógytorna foglalkozásainak finanszírozásához.
A TORNACSARNOK ÉS A KEK ÉPÜLETÉNEK
BIZTOSÍTÁSA KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLOKRA
Polgármester asszony felvetette, hogy jelen
helyzetben ez a napirendi pont nem aktuális.
Megkérdezte a képviselőket, hogy foglalkozzanak-e most ezzel a témával. A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a napirendet most
tárgyalják. Hosszas vita után a 3 igen 4 nem
szavazattal végül mégis elnapolták ennek a
napirendi pontnak a tárgyalását.
A BUDAVIDÉK ZÖLDÚT SZÖVETSÉG
tÁMOGATÁSI KÉRELME
A Budavidék Zöld út Szövetség május 9-re tervezett kerékpár-túra programjára kért 350 000
forint támogatást, valamint további 100 000 forintot egy íjászpálya kialakítására.
A vita során elhangzott, hogy a program megrendezése a jelen helyzetben kétséges, azonban a Képviselő-testület nem zárkózik el a támogatástól.
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a szövetségnek 300
eFt-os támogatást nyújt, a rendezvény megtartása esetén. A testület azt javasolja, hogy a
programot egy későbbi időpontban rendezzék meg, ezért a támogatási határidőt 2020.
november 30-ig tartja fent.
Egyebek
Herceghalom Község Önkormányzata részt
kíván venni a MFT-ÖTO/2020 Szilárd burkolat
és útépítés megvalósítása című pályázaton. A
pályázaton Herceghalom a Füzes utca rekonstrukciójával vesz részt. A pályázati anyag
elkészítéséhez szükséges terveket a Pannon
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út Kft. már elkészítette. A pályázat benyújtásával a Képviselő-testület a Grantikon Kft.-t bízza meg, 7 igen szavazattal. A Kft a pályázatot
100 eFt-ért vállalta, siker estén a projekt menedzselését további nettó 600 eFt összegért
látják el.
Polgármester asszony ehhez kapcsolódva elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy legyenek kész tervei a településnek a rövid-, középés hosszútávú fejlesztések kivitelezésére,
hogy egy-egy pályázati forrás megnyílásakor
sikeresen tudjanak forrásokhoz jutni.
A következő felszólaló Hunya Krisztina képviselő javasolta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat egy korábbi határozat értelmében fel kellene becsültetni. Majd
ezt követően felvetette, hogy lehetséges,
hogy olcsóbb volna, ha az önkormányzat saját
nonprofit céget hozna létre a különböző karbantartási munkák elvégzésére, mint hogy

azokat különböző vállalkozókkal végezteti el.
A válaszban elhangzott, hogy ennek tárgyalására most nincs idő, de a kérdés a későbbiekben megfontolandó.
• Losonczi Csongor képviselő a Kiserdővel
kapcsolatban fogalmazott meg feladatot: a
Kiserdő környéke, beleértve a labdarúgó
pálya melletti rézsűt, rendkívül szemetes,
meg kellene tisztítani.
• Június 4-én 100 éves évfordulója lesz a Trianoni szerződés megkötésének. Képviselő úr
javasolta az ezzel kapcsolatos megemlékezés megtárgyalását tűzze napirendre a testület.
• Ezután örömmel adott hangot annak a tapasztalatának, hogy az aszfaltlerakó területén csökken a lerakott aszfalt mennyisége, a
cég már a rekultivációt is elkezdte.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy április 25-én díj-

mentes veszélyes hulladék gyűjtés lesz a
COOP melletti piactéren.
Jelezte, hogy a Rózsai út végén, a kidőlt sorompót meg fogják javítani.
Beszámolóját azzal folytatta, hogy korábbi felvetések kapcsán levélben és személyesen is
felkereste a TESCO igazgatóját. A legnagyobb
adófizető céggel a kapcsolat jó. A kamionok
parkolásával és az út mellett keletkező szemét
kezelésével kapcsolatban megegyeztek.
Végezetül elmondta, hogy dr. Kovács Judit
jegyző 03. 05-én nem jelent meg a munkahelyén. Telefonon történt keresésre nem válaszolt, ezért polgármester asszony a Kormányhivatalhoz fordult segítségért, hogy a jegyzői
feladatok ellátása biztosítva legyen.
Több hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést
bezárta.
A hanganyag felhasználásával készítette:
Szabó György

Összefoglaló az eddig meghozott intézkedésekről,
melyek a koronavírus járvánnyal összefüggésben
születtek Herceghalomban
Az Alaptörvény 53. cikkében foglaltak szerint,
a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokra figyelemmel Herceghalom
Község polgármestere saját hatáskörben az
alábbi intézkedéseket tette;
• 1/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
Március 15-én Herceghalom Község Polgármestere helyi operatív törzset hozott létre, melynek
tagjai:
Csizmadia Zsuzsanna polgármester,
Kazány Tibor alpolgármester,
Dr. Petrik Péter alpolgármester,
Dr. Szendrei Bence PTB elnök, képviselő,
A rendőrség illetékes szervének delegált tagja,
A katasztrófavédelem illetékes szervének delegált tagja.
• 2/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
A 41/2020 (III. 12) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés
alapján az alábbi rendelkezéseket hozta Polgármester Asszony.
1./ A hatósági házi karantén elrendelés, és az arról való értesítést követő 12 órán belül a polgármester, vagy az általa megbízott személy felveszi
a kapcsolatot a hatósági házi karanténba helyezett személyekkel.
A polgármester felméri a hatósági házi karanténba
helyezett személyek ellátásához szükséges igényeket, elsődlegesen telekommunikációs kapcsolat
útján.
Az ellátáshoz a polgármester által megállapított
szükségletek teljesítésének pénzügyi fedezete a
hatósági házi karanténba helyezett személyt terheli, aki köteles a polgármester által meghatározott összeget az önkormányzat számlaszámára a
teljesítést megelőzően átutalni.
Amennyiben az átutalásnak a hatósági házi karanténba helyezett személy részéről bármilyen elháríthatatlan akadálya van, úgy az ellátás költségét a
hatósági házi karanténba helyezett személy utólag
köteles megtéríteni, legfeljebb a házi karantén
megszűnését követő 3 munkanapon belül.

• 3/2020 (III. 15) Polgármesteri Utasítás
A 45/2020 (III. 14.) Korm. rendelet 2. § -ban biztosított jogkörnél fogva 2020. március 18. napjával
rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet ideje alatt a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvényben meghatározott ügyeleti rend feltételei szerint köteles az intézmény az
ellátás feltételeit biztosítani.
A rendkívüli szünet kezdetéig a szülő nem köteles igazolni a gyermek távollétét.
Az intézményvezető köteles a munkarend részletes szabályainak meghatározására 2020. március
18-ig.
• 4/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
Az alapítványi, és magánbölcsődék esetében a
jogszabályok figyelembevételével a fenntartó
dönt a nyitva tartásról illetve az ügyeleti rendről.
• 5/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
Herceghalom Község Könyvtárának nyitva tartását megtiltom. Az utasítás hatálya alatt lejáró
könyvkölcsönzési határidők a veszélyhelyzet
megszűnésétől számított 8. napig meghosszabbodnak.
• 6/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
A 10/2020 (III. 14) EMMI rendelet 1.§ alapján a korábban meghirdetett tüdőszűrő vizsgálatok elrendeléséről szóló 16/2020 (II. 18.) számú Képviselő-testületi határozat végrehajtását felfüggesztem a veszélyhelyzet megszűnéséig.
• 7/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a házi orvosi rendelésre az alábbi szabályokat
határozom meg:
1./ Időpont egyeztetés kizárólag telefonon történhet.
2./ Az orvosi rendelő várójában egyidejűleg legfeljebb 3 személy tartózkodhat, lehetőség szerint
egymástól legalább egy méter távolságot megtartva.
• 8/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
Saját hatáskörben megtiltom a település tornacsarnokának látogatását.
• 9/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
A polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

2020. március 16. napjától az alábbiak szerint
módosul:
Az ügyfélfogadás hétfői napon 16–18 óráig, szerdai napon 8–10 óráig tart.
A személyes kontaktus elkerülése érdekében kizárólag sürgős és halaszthatatlan kérelmeket
vesz át a Polgármesteri Hivatal a bejárati ajtóban.
Az ügyfelekkel való kapcsolattartás elektronikus
úton, vagy telefonon történik.
• 10/2020 (III. 15.) Polgármesteri Utasítás
A Kulturális Egyházi Központ az egyházi események kivételével nem látogatható.
Az utasítások 2020. március 15. napján lépnek
hatályba.
Aláírás: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
• 11/2020 (III. 18.) Polgármesteri Utasítás
Az Alaptörvény 53. cikkében foglaltakra tekintettel, a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 45. § (4) bekezdésében
foglalt veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokra figyelemmel a saját hatáskörben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
46/2020 (III.18.) Kormányrendelet 2. § alapján az
alábbi utasítást hozom;
Minden 65. életévét betöltött Herceghalmon
életvitelszerűen élő lakos társunknak, akik írásban vállalják, hogy lakóhelyüket a veszélyhelyzet
fennállásának időtartama alatt önkényesen nem
hagyjak el, Herceghalom Község Önkormányzatának Polgármestereként gondoskodom ellátásuk megszervezéséről.
Az ellátás megszervezésével Kazány Tibor alpolgármester urat bízom meg.
Az utasítás 2020. március 19. napján lép hatályba.
Aláírás: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Ellátási igényüket a következő elérhetőségek valamelyikén tehetik meg: 06/20 381 3862 vagy
herceghalom@herceghalom.hu.
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Az igénybejelentést követően részletes tájékoztatást nyújtunk az ellátás körülményeiről.
• 12/2020 (III. 19.) Polgármesteri Utasítás
1./ Házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségeként a vészhelyzet fennállásának időtartamára a
tornacsarnokot, valamint a Kulturális Egyházi
Központot jelölöm ki.
2./ A 8/2020 (III. 15.) számú Polgármesteri utasítás az alábbi rendelkezéssel kiegészül:
A házasságkötés helyszínéül kijelölt helyiségként
a tornacsarnokban az anyakönyvvezetőn, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjén, illetve az egymással házasságra lépő személyeken
kívül legfeljebb további hat személy tartózkodhat egyidejűleg.
Anyakönyvi események, valamint az időskorúak
gondozásának megszervezésével kapcsolatos
koordináció lebonyolításának kivételével a tornacsarnok nem látogatható.
A tornacsarnokban egyidejűleg legfeljebb hat
személy tartózkodhat.
3./ A 10/2020 (III. 15.) Polgármesteri utasítás az
alábbi rendelkezéssel kiegészül:
A házasságkötés helyszínéül kijelölt helyiségként
a Kulturális Egyházi Központban az anyakönyvvezetőn, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjén, illetve az egymással házasságra lépő személyeken kívül legfeljebb további hat személy tartózkodhat egyidejűleg.
Az utasítás 2020. március 20. napján
lép hatályba.
Aláírás: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Kivonat a 13/2020 (IV. 02.) számú Polgármesteri határozatból
Herceghalom Község Önkormányzatának Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Herceghalom Képviselő-testülete helyett, és annak
nevében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §
(2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az országgyűlés által 2020. március 30. napján elfogadott és hatályba lépett koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
tv. 3. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazása
alapján a Kormány a 73/2020 (III. 31.) Kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzet
megszűnéséig hatályában fenntartatja a korábban meghozott alábbi polgármesteri utasításokat:
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1/2020. (III. 15.) sz., 2/2020. (III. 15 sz., 3/2020. (III.
15.) sz., 4/2020. (III. 15.) sz. , 5/2020. (III. 15.) sz.,
6/2020. (III. 15.) sz., 7/2020. (III. 15.) sz., 8/2020. (III.
15.) sz., 9/2020. (III. 15.) sz., 10/2020 (III. 15.) sz.,
11/2020 (III. 18.) sz., 12/2020. (III. 20.) sz. Polgármesteri utasítás.
A határozat 2020. április 2. napján lép hatályba.
Aláírás: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Kivonat 14/2020 (IV. 02.) számú Polgármesteri határozatból
1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időtartamára a
járványügyi helyzetre tekintettel a 2020. évi költségvetésének terhére további 10 MFt keretösszeget biztosít a koronavírus elleni települési szintű
védekezés anyagi fedezetének biztosítása érdekében.
2. A Polgármester a keretösszeg felhasználásáról
havonta köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, akként, hogy a felhasználásról szóló kimutatást elektronikus levelező rendszeren keresztül
megküldi a képviselőknek
A határozat 2020. április 2. napján lép hatályba.
Aláírás: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
TOVÁBBI POLGÁRMESTERI
HATÁROZATOK
Csizmadia Zsuzsanna polgármester, a nem szorosan a krízis helyzetből adódó problémák elhárítására hozott határozatokon kívül, a folyamatban
lévő, valamint az új feladatok ellátásával kapcsolatban a következő határozatokat hozta:
• 15/2020 (IV. 07.) Polgármesteri határozat
Varga Tamás építészmérnök 2020. március 3-án
kelt „Óvoda telephely kialakítása, meglévő épület átalakítása két óvodai csoportszoba kialakításának céljából” projekt tervezési munkáira benyújtott árajánlatát elfogadja, a tervezési munkákat megrendeli összesen bruttó 828 000 forint értékben (felmérési terv készítése, vázlatterv készítése, építészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítése).
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Forrás: www.herceghalom.hu weboldal
• 20/2020 (IV. 07.) Polgármesteri határozat
1./ A HKB 36/2019. (IX. 17.) számú, valamint az
1/2020. (I. 28.) számú határozatai alapján a
Dendrocomplex Kft. által készített Liget utcai
park fáinak vizsgálatáról szóló szakvéleményt elfogadja.
2./ A nem megmenthető fák kivágásáról – a közvetlen veszélyelhárítás érdekében – az alábbiakat rendelem el:
Az alpintechnika, illetve kosaras autó használata
nélkül kivágható kisebb méretű egyedek eltávolítását a Községrendezési Csoport által elvégzendő feladatként elrendelem;

Az alpintechnikával, illetve kosaras autó használatával kivágható egyedek eltávolítását árajánlat
bekérése után kerül megrendelésre.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Forrás: www.herceghalom.hu weboldal
• 21/2020 (IV. 08.) Polgármesteri határozat
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. Herceghalom községben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolóját elfogadja.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Forrás: www.herceghalom.hu weboldal
• 22/2020 (IV. 09.) Polgármesteri határozat
1./ A Széchenyi utca útépítési munkálatainak műszaki ellenőri feladataival az azonos műszaki tartalommal benyújtott 5 ajánlat közül Kajdi Ferenc
egyéni vállalkozó ajánlattevőt bízza meg az önkormányzat bruttó 1 270 000 forint értékben.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Forrás: www.herceghalom.hu weboldal
• 23/2020 (IV. 09.) Polgármesteri határozat
Az önkormányzat zöldterületei gondozásából,
metszési munkálataiból az elmúlt évek folyamán
felgyülemlett nyesedék darálási munkálataival a
Britton-Immo Kft-t bízza meg 4 napi időtartamra,
napi 115 ezer forint + ÁFA/nap, azaz 460 ezer forint + ÁFA összegben.
A költség a 2020. évi Környezetvédelmi Alap terhére kerül kifizetésre.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Forrás: www.herceghalom.hu weboldal
• 24/ 2020 (IV. 17.) számú Polgármesteri határozat
A Liget utcai park fáinak vizsgálatáról szóló
szakvéleményben a kizárólag kosaras autó
használatával, illetve alpintechnika alkalmazásával kivágható veszélyes fák (3309; 3314; 3361;
3377 kataszteri számú egyedek) eltávolítását,
valamint a kivágott fák kiálló tuskóinak gépi
marását a bekért árajánlatok alapján, az önkormányzat megrendeli a Dendrocomplex Kft.-tól.
A vállalkozói díj összegét a vágás tekintetében
495 ezer forint + ÁFA összegben hagyja jóvá, illetve a tuskómarás költségeire 80 ezer forint +
ÁFA összeget biztosít a szolgáltató által kivágandó négy nagyméretű fa tuskóinak 10 cm-rel
a talajszint alá történő marására, valamint a korábban kivágott fák kiálló tuskóinak marási
munkálataira 20 ezer forint + ÁFA/óra díjat állapít meg.
A költség a 2020. évi Környezetvédelmi Alap terhére kerül kifizetésre.
Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Forrás: www.herceghalom.hu weboldal
A fenti utasítások és határozatok teljes szövege
a www.herceghalom.hu oldalon olvashatók.
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KÖZÉLET

Herceghalmi hírek a koronavírus járvány elleni védekezésről

Herceghalom Község Önkormányzata minden erőforrásával igyekszik
a koronavírus terjedésének lassítását elősegíteni. Az ennek érdekében
hozott intézkedésekről a 3–4. oldalon olvashatnak tájékoztatót.
A kialakult helyzetben az önkormányzat minden segítséget kérőt
igyekszik támogatni, ugyanakkor elsősorban azokra a 65 év feletti állandó lakosokról kell most gondoskodni, akik egyedül élnek, illetve
nem él a környéken olyan rokonuk vagy ismerősük, aki segítségükre
lehet ellátásukban. Ezért a Herceghalomban élő 65 év feletti lakosok
részére az önkormányzat felajánlotta, hogy átvállalja az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek bevásárlását, illetve a csekkek befizetését.
Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy ne kelljen az érintetteknek kimozdulniuk otthonról. 35 fő jelentkezett, akik igénylik az ellátást. Sok önkéntes
segítségével látja el az önkormányzat ezt a feladatot, s emellett még a
rászorulóknak szociális segélyt is megítél.
„Kötelességünk reagálni az elesettek, idős emberek helyzetére úgy, hogy segítsük őket átvészelni ezt a nehéz helyzetet.” – mondta videóüzenetében
Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
A kormányrendeletek és az Országos Tisztifőorvos javaslatai alapján
Herceghalomban már jóval előbb, februárban megtörtént a megelőzést célzó intézkedések bevezetése.
Mint az köztudott, a Képviselő-testület 15 millió forintot szavazott meg
a koronavírus járvánnyal összefüggő kiadások finanszírozására. Több
mint 6000 pár kesztyű és 2500 maszk beszerzésére került sor. Ezeket
Kazány Tibor alpolgármester vezényletével önkéntesek szállították ki
a lakosságnak. Először minden 65 év feletti, állandó lakcímmel rendelkező lakos kapott egy maszkot és 2 pár kesztyűt, majd Herceghalom
Község Önkormányzata minden háztartásba 2 maszkot és 2 pár kesztyűt juttatott el.
További 500 db maszkot rendelt meg a település, amiket várandós kismamák és daganatos, dialízises betegek között osztanak majd ki. Ennek megszervezése, kiosztása a közeljövőben történik meg.
Az iskola, óvoda meghatározott biztonsági intézkedések mellett végzi
a napi feladatokat. A közétkeztetést igénylő iskolások és óvodások ellátása is zavartalanul folyik hétfőtől péntekig.
A KEK, valamint egyéb önkormányzati intézmények látogatását megtiltották. A játszótereket az önkormányzat lezárta és a forgalmas közterületeket rendszeresen fertőtlenítik annak érdekében, hogy ezzel is
hozzájáruljanak a vírus terjedésének megakadályozásához.
A herceghalmiak fegyelmezetten betartják a szabályokat. A fiatalok között vannak, akik lazábban kezelik a „maradj otthon” felhívást, de remélhetően ők is egyre inkább belátják a felhívások fontosságát.
A Polgármesteri Hivatal megfelelő védelmi intézkedések bevezetése
mellett működik. Az idejében meghozott döntéseknek és határozatoknak köszönhetően Herceghalomban ellátási gondok nincsenek.
Az önkormányzat a Járási Tisztifőorvostól, Dr. Katona Ildikótól kap
határozatot arról, ha a településen egy vagy több személy házi karanténban történő elhelyezésére van szükség. Ezek a családok kapnak egy
piros plakátot, melyet jól látható helyre ki kell tenniük. Ezt követően
Csizmadia Zsuzsanna polgármester haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az érintett személyekkel és felajánlja az ellátásukra vonatkozó
gondoskodást. (Erre vonatkozó önkormányzati határozatot olvashatják
a lap 6. oldalán.)

Amennyiben felmerül valakiben gyanú, hogy elkapta a koronavírus fertőzést, tanácsos önkéntes karanténba vonulnia. Az önkéntes karanténba vonuló személy ne hagyja el otthonát és látogatókat se fogadjon.
A vele egy háztartásban élőkkel is a lehető legritkábban érintkezzen,
használjon külön hálószobát. Fokozottan ügyeljen a személyi higiéniára és a lakókörnyezet tisztaságára. Amennyiben tünetei erősödnek,
hívja fel háziorvosát, aki a megfelelő eljárásrend szerint jár el!
(Erről a lap 7. oldalán olvashatnak tájékoztatót).
Herceghalom Község Önkormányzata napi kapcsolatban áll a rendőrséggel és a felettes hatóságokkal, így a Járási Védelmi Bizottsággal is.
Jelentési kötelezettsége van a bizottság felé arról, hogy a településen
hányan igénylik a gondoskodást.
Polgármester asszony és Kálmán Zsolt az Abacus Hotel igazgatója
videóüzenetben számoltak be arról, hogy a hotel 125 db élelmiszercsomagot ajánlott fel a herceghalmi rászorulóknak húsvét alkalmából.
Mivel nehéz volt eldönteni, hogy kik kapják a csomagokat, Csizmadia
Zsuzsanna polgármester úgy határozott, hogy további 120 csomagot
rendel meg az Abacus Hoteltől és így összesen 245 élelmiszercsomagot tudtak szétosztani az önkéntesek a herceghalmi rászorulóknak.
Polgármester asszony egy videóüzenetben, riporteri kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy az élet nem áll meg, fontos, hogy a „Magyar
Falu Program” keretében megjelenő pályázatokon a település induljon.
Ez a 2020. évi költségvetési koncepcióban már megfogalmazódott. Az
orvosi rendelő korszerűsítésére vonatkozó terveket már megrendelte
az önkormányzat, és erre Herceghalom már beadta a pályázatot. A Füzes utca aszfaltozására is összeállították a pályázatot. Friss információk szerint április 22-től kulturális épületek korszerűsítésére lehet majd
pályázni. Tervezés alatt van az óvoda bővítése telephellyel. Az önkormányzat megrendelte a tervek elkészítését.
Lehetőség szerint minden pályázati forrást ki kell használni. „Szerencsére annyi tartalék keretünk van, hogy amennyiben egy pályázatot megnyerünk, és többletköltség merül fel, akkor azt mi saját forrásból tudjuk
biztosítani” – mondta a riportban Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Legfrissebb, április 18-i videóüzenetében Polgármester asszony arról
is beszélt, hogy mindenkitől elvárható magatartás az, hogy jelen helyzetben csökkenti a boltba járások és a másokkal történő találkozások
számát.
A videóüzenet zárásaként Csizmadia Zsuzsanna polgármester köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal minden munkatársának kiválóan végzett munkájukért. Külön köszönetet mondott Kazány Tibor
alpolgármesternek a segítségnyújtásban és a megelőző munkálatok
megszervezésében végzett kiváló munkájáért. Kiemelte Dr. Szendrei
Bence tevékenységét, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnöksége mellett, a jelen helyzetben a jegyzői munkát is segíti. Köszönetet mondott Dr. Pintér Márk háziorvosnak, aki az egészségügy
területén látja el az önkormányzatot friss információkkal, tanácsokkal.
Külön köszönet illeti meg az önkénteseket, akik nélkül az eddigi tevékenységek nem valósulhattak volna meg.
A videó anyagok felhasználásával írta:
Szabó György
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KÖZélet
Kivonat:
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
2. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

TISZTELT HERCEGHALMI POLGÁROK!
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egészségügy

A háziorvosi ellátásról
Április 2-án Dr. Pintér Márk háziorvos videó üzenetben tájékoztatta a
herceghalmi lakosokat, az egészségügy területén történt változásokról.
Elmondta, hogy tapasztalata szerint, Herceghalom lakossága türelmesen és példásan jár el a veszélyhezetben megkívánt szabályok betartása terén.
A gyógyszer felírással kapcsolatban doktor úr elmondta, hogy a szükséges gyógyszerekkel kapcsolatos igényeket a praxis betegei egyrészt
e-mailben, a
herceghalomhaziorvos@gmail.com címen,
valamint a
06/23 319 433-as telefonon, rendelési időn túl ugyanezen a telefonszámon rendelkezésre álló üzenetrögzítőn tudják leadni.
A receptek felírása, a következő munkanapon megtörténik, – kivételt
képeznek a magisztrális (a patika által elkészített) készítmények és a
gyógyászati segédeszközök, ezek rendelése a továbbiakban is papír
alapú receptek segítségével történik – az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér)-be. Ezt követően a betegek – szükség esetén

hozzátartozójuk segítségével – az érintett okmányok birtokában (TAJ
kártya, személyi igazolvány) kiválthatják gyógyszereiket az ország területén bármelyik patikában (a Herceghalmi gyógyszertár nyitva tartásáról
és látogathatóságáról alább olvashatnak részletes tájékoztatást).
Azok a betegek, akik légúti panaszokat tapasztalnak, a következő
telefonszámon 06 50 117 6016 hétköznapokon:
hétfőn 10–15 óráig
kedden 11–16 óráig
szerdán 11–16 óráig
csütörtökön 9–14 óráig
pénteken 11–16 óráig
kérhetnek tanácsot.
Kérjük a telefonszámot csak és kizárólag légúti panaszokkal kapcsolatban keressék!
A fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatást és információkat a
www.hhhr.hu honlapon olvashatnak.
Szabó György
Forrás: www.hhhr.hu

A hercerghalmi gyógyszertár nyitvatartási ideje
A budaörsi Szivárvány Gyógyszertár herceghalomi fiókgyógyszertárának
nyitva tartása 2020. 03. 30-tól visszavonásig a következőképpen változik:
H–P: 10.00–14.00
A változtatás a Csizmadia Zsuzsa Polgármester Asszonnyal és dr. Pintér Márk háziorvossal történt egyeztetés után történt.
A döntés legfőbb magyarázata az, hogy a vészhelyzet kihirdetése óta
a gyógyszertárak ellátása nem a régi rendszer szerint történik. Addig,
amíg korábban a rendelés leadási határideje este 19 óra volt, most
délután 15 óra. Tehát eddig az időpontig kell a megrendelésnek beérkeznie ahhoz, hogy a gyógyszertár másnap árut kapjon a nagykereskedőtől. A korábbi nyitvatartás szerint ez két napon (hétfő és csütörtök)
nem valósult volna meg, így a lakosság gyógyszerrel való ellátása bizonytalanabb lett volna, több napot kellett volna várni esetlegesen egy
hiányzó gyógyszerre.
A másik ok a Kormány 1/2020. (III. 27.) Korm. rendelete, mely szerint
március 28-tól a gyógyszertárban 10:00 – 12:00 óra között csak 65 év
feletti személy tartózkodhat, a 65 évnél fiatalabbak gyógyszereiket
12:00 – 14:00 óra között válthatják ki.

Ahhoz, hogy az említett problémákat orvosolhassuk, ideiglenesen
változtatni kellett tehát a nyitva tartáson. Úgy gondolom, hogy jelen
helyzetben elsődleges a lakosság biztonságos gyógyszerellátása, nem
pedig a ragaszkodás a megszokott dolgokhoz. Nehéz időket élünk,
de igyekszünk minél rugalmasabban alkalmazkodni a helyzethez, és
közben figyelni arra, hogy kollégáinkat is védjük, mivel a kormányzati
intézkedések eredménye az lett, hogy a lakosság gyakorlatilag egyenesen a gyógyszertárba megy.
Az orvos-beteg találkozások minimalizálva lettek, ennek következtében a gyógyszertárakban 2–3 szorosára nőtt a betegforgalom.
Bízom benne, hogy Herceghalom lakossága megérti döntésünket. Mi
igyekszünk mindent megtenni érdekükben.
Ezúton kérek mindenkit, hogy a kormányrendeletet betartva jöjjön a
gyógyszertárba!
Vidáné dr. Puszta Ildikó (gyógyszertár vezető)

Kivonat a 71/2020. (III. 27.) Korm. rend. a kijárási korlátozásról c. rendeletéből
6.§ (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak
kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
10.§ (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
(A kormányrendelet teljes szövegét a Magyar Közlönyben olvashatják, a március 27-én pénteken megjelent 56. számban.
Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000071.KOR
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Bakó Zoltán és Bakó Nikoletta kislánya
Bakó Kincső

Molnár Gyula –1962

Kakuk Zoltán és Dolhai Zsuzsanna kisfia
Kakuk Olivér

isten éltesse őket sokáig!
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
• Központi segélyhívó
112
• Orvosi ügyelet Biatorbágy
06/23 310-125
• Mentők Zsámbék
06/23 342-336
• Tűzoltóság Bicske
06/22 565-306
• Tűzoltóság Érd
06/23 524-570
• Rendőrség Budaörsi Kap. (24 órás)
06/23 505-400
• Körzeti megbízott – Gergely Balázs
06/70 419-0812
• Polgárőrség – Salga József
06/30 788-5908
06/30 406-2673
• Biatorbágyi Polgárőrség – Pénzes Ferenc
06/30 269-3107
• Közterület-felügyelet
06/23 535-710/107
HERCEGHALOM – Polgármesteri Hivatal
06/23 530-560
• Polgármester – Csizmadia Zsuzsanna
06/23 530-560/66
Fogadóóra, előzetes egyeztetés után minden
hétfőn 17.00 –18.00 óra között.
• Alpolgármester – Kazány Tibor
06/23 530-560
• Alpolgármester – Dr. Petrik Péter
06/20 934-0414
• Jegyző
06/23 530-560
• Ügyfélszolgálat – Kányáné Kovács Mónika
06/23 530-560
• Titkárság – Palóczi Katalin
06/23 530-560/66

• Igazgatás – Meszner Mónika

• Óvoda – Varga Tóth Csaba
06/23 530-560/65

• Pénzügy – Zsoldi Éva Zsófia
06/23 530-560/69
• Pénzügy – Vinczéné Vizer Zsuzsanna
06/23 530-560/68
• Adóügy – Lászlóné Veres Erzsébet
06/23 530-564
• Pénztár – Gódor Ágnes
06/23 530-564
• Műszak – Pál Gábor
06/23 530-560/67
06/70 332-8977
KÉPVISELŐK
• Cserkuti Edina
06/20 224-4513
Fogadóóra előzetes egyeztetést követően a hét
bármely napján.
• Róka Péter
06/20 984-5838
Fogadóóra előzetes egyeztetés szerint.
• Dr. Szendrei Bence
06/20 247-2045
Fogadóóra előzetes megbeszélés szerint péntekenként 15.00–20.00 óra között
• Hunya Krisztina
06/20 225-6907
Fogadóóra előzetes egyeztetést követően a testületi ülések előtt egy órával.
• Losonczi Csongor
06/20 361-0825
Fogadóóra előzetes egyeztetést követően a hét
bármely napján.
INTÉZMÉNYEK, SZOLGÁLTATÓK
• Posta
06/23 319-322
• KEK – Pekli Erika
06/23 820-078
06/70 332-8982

06/23 820-080
06/20 526-2030
• Iskola – Horváthné Gacsályi Marianna
06/23 319-228
06/20 524-3074
• Könyvtár – Király Márta
06/23 820-082
HERCEGHALMI ORVOSOK
• Dr. Pintér Márk háziorvos
06/23 319-433
• Dr. Száray Eszter gyermekorvos
06/30 921-0209
Rendelő
06/23 313-023
• Dr. Nemes-Nagy Györgyi gyermekorvos
06/20 413-4337
Rendelő:
06/23 313-023
• Dr. Szirmai János fogszakorvos
Rendelés időben:
06/23 200-202
Rendelési időn kívül:
06/30 300-1753
A fogászati ügyeleti ellátás helye:
2051 Biatorbágy Szabadság utca 8.
06/20 562-7593
• Védőnő – Tóth Erika
06/23 820-062
06/70 372-8447
• Iskolai és óvodai védőnő –
Kovács Kálmánné Viktória
06/20 369-1942
Elérhető a Baba Mama klubban h-p: 8–12 óráig.
• Dr. Boldizsár Szabolcs állatorvos
06/30 300-6054
• Rendelő
06/23 820-493
• Gyógyszertár
06/23 312-518
• Biatorbágyi orvosi ügyelet
06/23 310-125

TOVÁBBI FONTOS TELEFONSZÁMOK, ELÉRHETŐSÉGEK
• Herceghalom háziorvosi rendelő telefonszáma:
06/23 319-433
e-mail cím: herceghalomhaziorvos@gmail.com
• Központi ügyelet telefonszáma:
06/23 310-125
• Légúti panaszok esetén hívható: 06/50 117-6016
Hétfőn: 10-15 h, Kedden: 11-16 h, Szerdán: 11-16 h,
Csütörtökön: 9-14 h, Pénteken: 11-16 h között
• Biatorbágyi Egészségház:
06/23 534-560 és a 06/70 513-3823
• Budaörsi Szakrendelő:
06/23 445-480 és a 06/23 445-481
BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
FELHÍVÁS
A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:
– Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen
lefoglalt időpontban van lehetőség
– Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
– Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel!
– Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5–2 méter „szociális”
távolságot!
Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
06 23 427 440
budakeszi.jarasihivatal@pest.gov.hu
További információk:
www.kormanyhivatal.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI
FŐOSZTÁLY NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető: Dr. Katona Ildikó
E-mail: nepeu.erd@pest.gov.hu
Telefon: 06 23 354 765 valamint 06 30 297 5042
Félfogadás: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 08:00 – 16:30
Péntek: 08:00 – 14:00
A Magyar Hospice Alapítvány közleménye
Online vagy telefonos pszichológusi segtítség
• daganatos betegek,
• koronavírussal megfertőződöttek és hozzátartozóik számára.
Időpontegyeztetés: H–P: 9:00 – 15:00 óráig
06/70 384-5899
Még több információ pszichológiai szolgálatunkról:
http://hospicehaz.hu/pszichologiai-tamogatas/
Saját telefonszámok:

