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Beszámoló a COVID-19 koronavírus járvány kihirdetését követő  
képviselő-testületi ülések mellőzésével történt polgármesteri intézkedésekről. 

 
 
A 40/2020. (III.11.) Kormány rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről előírja a 
települési Önkormányzatoknak, hogy a vészhelyzet megszűnéséig az 
önkormányzatok képviselő-testületei nem működnek. A települési feladatokat teljes 
jogkörrel a polgármester gyakorolja. Ezt történik Dányban is. 
Most szeretnék az elmúlt 2 hónap eseményeiről beszámolni a Tisztelt Képviselő-
testületnek és településünk lakosságának: 
 
2020. március 16-án összehívtam a polgármesteri hivatal dísztermébe a polgári 
védelembe beosztott parancsnokokat, illetve az intézményvezetőket. Minden 
településsel kapcsolatos, lehetséges feladatokat jegyzőkönyvbe vettünk. A 
polgárvédelmi parancsnokok, a polgármester, illetve alpolgármester vezetésével 
megalakult a helyi operatív törzs. Két alkalommal ülésezett az operatív törzs az 
elmúlt hónapok alatt. 
 
A vészhelyzet kihirdetését követően az alábbi határozatok kerültek meghozatalra. 
2020. március 17-től bezárta kapuit a Bóbita Bölcsőde és a Nefelejcs Óvoda. A 
Széchényi István Általános Iskola távoktatásáról a Dunakeszi Tankerület döntött.  
Az intézmények vezetői felmérték, hogy az intézmények ügyeleti rendszerét 
szeretnék-e a kisgyermekes szülők igénybe venni. Az intézményi felügyeletet ekkor 
még senki nem kérte. 
Gyermekétkeztetésre is készítettünk felmérést. Ezen a területen jelentős igény 
mutatkozott, igy az első heti pánik után elkezdődött az óvoda konyháján a munka. Az 
igényelt étkezés napról napra növekedett. Az ételt egyszer használatos edénybe 
csomagolva, a családsegítő központból lehetett elvinni az igénylőknek, ez mind a mai 
napig így működik.  
A polgármesteri hivatal ajtaja bezárult, ami nem azt jelentette, hogy nem dolgozunk, 
hanem az ügyfelek csak az ajtóig jöhettek, ott kézfertőtlenítés után elmondhatták 
gondjaikat és az ügyintézők segítettek a megoldásban. Voltak olyan kolléganők, akik 
az ASP rendszeren belül otthonról tudtak dolgozni. 
A fertőtlenítő szerek beszerzése is nehézségeket okozott, de ez is megoldódott. A 
Nonprofit Kft. munkatársai minden nap fertőtlenítették a közterületeket, amikor nem 
tudtunk fertőtlenítőszert beszerezni, akkor a helyi vízmű sietett segítségünkre és ők 



2 
 
biztosították a fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszert. Ez a fertőtlenítés még a 
mai napig működik. 
 
Felhívást tettünk közzé, hogy segítünk az idős embereknek bevásárolni, ügyeket 
intézni, ezzel többé-kevésbé éltek is a településen élők, amit a családsegítő 
munkatársai megoldottak. 
Felajánlásokat kaptunk dányi vállalkozóktól, a Római Katolikus Egyházközség 
Caritas csoportjától, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, hogy a munkájukat 
elvesztő rászoruló embereken tudjunk segíteni. Ezek a felajánlások: melegétel 
kiszállítás, élelmiszer és tisztasági csomagok voltak. 
Dányi varrni tudó asszonyok kezdeményezésére szájmaszkok készültek településünk 
lakóinak. Nagyon sok anyag felajánlást kaptunk, amiből ügyes kezű asszonyok 
szájmaszkot készítettek, amit ezúton is nagyon megköszönünk. A maszkokból 
mindenki, aki igényelte kapott és még mindig tudunk adni. 
Nehézségekkel kellett megküzdeni az egészségügy területén. Háziorvosunk, Dr. 
Kemény András nem tudta személyesen ellátni feladatát, mert a 65 év feletti orvosok, 
csak zárt ajtók mögött, telefonos tanácsot adhattak a betegeknek. A rendelést 
folyamatosan helyettesítő orvossal, Dr. Erdélyi Tibor zsámboki háziorvossal látjuk el 
mind a mai napig. A fogászat is bezárt a központi rendelkezésnek megfelelően. A 
gyermekorvos és a védőnők folyamatosan ellátták mindennapi teendőiket.  
A Turai Központi Ügyelet 2020. április 1-én megszűnt. Az ügyeleti tevékenységre 
nagyon gyorsan szerződést kötöttünk az Országos Ügyeleti Kft-vel, hogy ne 
maradjon ellátás nélkül településünk. Az ügyeletet 2020. április 1-től Gödöllői 
ügyeleti központ látja el. 
A Bóbita bölcsődében és a családsegítő központban folyamatos munka folyt. Igaz 
gyermekek nem voltak a bölcsődében, de a dolgozók minden nap dolgoztak, 
elvégezték a nagytakarítást, fertőtlenítéseket, festéseket, virágültetéseket, szépítéseket. 
A bölcsőde konyhája megállás nélkül dolgozott, hogy a szociális étkezés 
zökkenőmentes legyen. 2020. május 5-től ügyeleti formában várja a Bóbita Bölcsőde 
a kisgyermekeket, amivel élnek is a kedves szülők. 
A Nefelejcs Óvodában is folyamatos munka folyt. Az óvónők az internet világán 
keresztül meséltek, foglalkoztak a csoportjukba járó gyermekekkel. A dajkák 
nagytakarítottak, fertőtlenítettek, virágosítottak és az önkormányzati kézbesítésbe is 
besegítettek. Az óvodában is 2020. május 5-én elkezdődött az ügyeleti munka, mára 
már 2 csoportban. 
A Polgármesteri Hivatalban is teljes kapacitással folyt és folyik is a munka. A 
beruházások is folytatódtak településünkön. 
 
Lassan végéhez közeledik a buszforduló felújítása, bővítése. Ennek költségeit 2019 
évben a Magyar Falvak pályázaton nyertük.  
Polgármesteri intézkedésre elkészültek a Dózsa utcai lakosok kérésének megfelelően 
a fekvőrendőrök, illetve az utca kátyúzása. Elkészül a Bocskai utca közepén az 
útjavítás, ami régi vágya és kérése volt az ott lakóknak, elkészül továbbá a napokban 
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a Piac téren is az út kijavítása. A buszfordulóból felmart anyagból megoldottuk a 
Rákóczi és Sipos utca közötti út szilárd burkolatát. Az aszfaltozás során kimaradt 
anyagokat bedolgoztatjuk a Dány-Szentegyed Keszeg utca és Peres dűlő közötti 
összekötő útra, ami szinte járhatatlan. Folyamatosak a kátyúzások, már elkészült a 
Koska köz egy része, a Peres dűlő és a Tóparti út, valamint a Kisköz utca. Ezek a 
költségek a költségvetési tartalékból lettek finanszírozva. 
Elkészült a felszíni csapadékvíz elvezetés a Thököly és a Dózsa György utca között, 
jó minőségben, határidőre. Az Akácfa utca képe jelentősen megváltozott, a 
vizesedések megszűntek, az árokba, ami kivezeti a vizet folyamatosan folyik ki a 
településről a víz a Dánsárba. A műszaki átadás megtörtént.  
Sajnos ezekre a területekre az illegális szemétlerakása folyamatos. A Nonprofit Kft., 
és a kivitelező Corrent Kft. rengeteg konténer szemetet elszállítatott erről a területről, 
de mindig érkeznek újabb kupacok, hiába a feljelentés és a folyamatos mezőőri 
jelentés, és ezt a nagyfokú szemetelést sem csak a kisebbség végzi.     
 
A tavaszi faluszépítő nap a járvány miatt elmarad, de a Nonprofit Kft. és az 
intézmények dolgozói ebben az évben is virágokkal díszítették a közterületeket. 
A napokban elkezdődik az Első Világháborús park felújítása, valamint a Fő utcai 
játszótér festése, fertőtlenítése, gyöngykaviccsal, illetve homokkal történő feltöltése, 
hogy a járvány elmúltával a kisgyermekek újra birtokba tudják venni. A Jókai és 
Bartók Béla utca sarkán lévő kalandpark építésére pályázat került kiírásra, bízunk 
benne, hogy még a nyár folyamán ez is elkészül. 
A Húsvéti és a Május 1-i hosszú hétvége nagy gondot okozott számomra. A szép 
ünnep jó részét közterületeken töltöttem. A falubeliek egy része nem tisztelte sem az 
ünnepet, sem a lakosságot. Hangoskodott, randalírozott, nem tartották be a 
járványügyi szabályokat. Ezek az emberek nemcsak a kisebbséghez tartoztak, sajnos 
sok fiatal is így élte meg az ünnepet. Polgármesteri intézkedések voltak már hetek óta, 
hogy a Fő utca piac körüli részét lezárattam. Rendőri és polgárőri segítséget sokszor 
kellett kérni a járványügyi szabályok betartatására. Köszönöm Nekik, hogy mindig 
jöttek, amikor hívtam Őket. 
 
Dány település is belekerült a járvánnyal kapcsolatos reprezentatív felmérésbe. Két 
alkalommal összesen 28 dányi embert hívtak be szűrésre. Sajnos nem jelent meg 
mind a 28 meghívott, de nem volt rossz a statisztika. Nagy öröm számunkra, hogy 
senkinél nem találtak pozitivitást a vírusra. 
Településünkön hála Istennek egy megbetegedés sem történt. Hatósági és házi 
karanténban voltak és jelenleg is vannak emberek, de ők nem betegek. Vagy a 
munkahelyükön betegedett meg valaki, vagy külföldről jöttek haza. 
 
Készülünk a járvány végére és gondolunk a következő évekre is. Megjelentek a 
Magyar Falvak pályázatai. A törvényi felhatalmazással élve határozatot hoztam a 
pályázatok elkészítésére és beadására. Ezek a pályázatok 100%-ban finanszírozottak, 
csak a tervezői költségeket kell megelőlegezni, ami nyertes pályázat esetén megtérül. 
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Pályázatot nyújtottunk be a Hunyadi utca elején lévő bölcsőde parkolójára, az utca 
újra aszfaltozására, a Közlegelő utca és az Akácfa utca közötti földút útalap és 
makadám út készítésére, továbbá a Zöld utca sarkától a Temetőig gyalogjárda 
építésére, a Művelődési Központ emeleti részének beépítésére, és 1 fő közművelődési 
munkatárs foglalkoztatására, aki jelenleg is a művelődési házban dolgozik. 
 
Nem tudjuk még mit tartogat 2020, milyen intézkedéseket kell hozzunk, ha elmúlik a 
járványos időszak. Nagy kiesés a dányi költségvetésből a még rendelkezésünkre álló 
40% gépjárműadó központi védekezésbe utalása, ami 13 millió forint. Nem tudjuk, 
hogyan alakul településünk költségvetése a központi intézkedések hatására. Hogyan 
szedjük be a helyi iparűzési adót, aminek bevallását elnapolta a Kormány szeptember 
30-ra, a májusi bevallást követően szeptember 15-ig az előleget már be is kellene 
fizetni. Miből finanszírozzuk a bölcsődét, a családsegítőt, vagy a házi 
segítségnyújtást? 
 
Településünk jegyzője, Pervainé Hangodi Ágnes közös megegyezéssel elment 
Kókára. 2020. május 15-től új jegyzője lesz településünknek, dr. Pál Szilvia 
személyében. 
Pályázatot írtunk ki szociális ügyintézői munkakör ellátására. Szintén pályázatot 
írtunk ki háziorvosi állás betöltésére, ami szinte folyamatos, de reménykedünk, hogy 
valakinek kedvére való lesz a Dányi háziorvosi állás. 
Remélem mindenről írtam, ami ezalatt a két hónap alatt történt a Dányi 
Önkormányzatnál ezalatt a járványos időszak alatt. 
Köszönök minden segítséget munkatársaimnak, akik mindenben segítettek és állták a 
nehézségeket. Külön köszönöm közvetlen kolléganőmnek, hogy az elmúlt időszak 
alatt az egyik énem volt, mindig mindenben számíthattam rá. Voltak napok, amikor 
ketten álltuk a sarat. 
 
 
Dány, 2020. május 13. 
 
                                                               Gódor Lajosné 
                                                                polgármester 


