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Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Koronavírus (COVID-19) miatti veszélyhelyzettel kapcsolatos 

helybeli intézkedései 

2020. március.16-i 10:30 órai állapot szerint 

Az eddig tett intézkedéseinket az alábbiakkal egészítjük ki: 

-  Kormány 2020. március 13-án a korona vírus terjedése miatt, rendkívüli 

iskolai bezárást rendelt el. 2020. március 14-én a délutáni órákban a 45/2020. 

(III.14) Korm. rend. 2.§-ban döntöttek arról, hogy a bölcsödei valamint óvodai 

ellátást végző intézmények esetében az elhelyezés szerinti polgármester, a 

tömeges megbetegedések megelőzése miatt, rendkívüli bezárást rendelhet el. A 

Bakonybéli Szent Gellért Óvoda Fenntartója a Kormány intézkedéseivel 

összhangban a következő döntést hozta. 2020. március 16 napjától az 

önkormányzati fenntartású óvoda határozatlan ideig zárva tart. Mivel tudjuk azt, 

hogy a gyermekek felügyelete nem minden esetben megoldható, ezért rendkívül 

indokolt esetben, mérlegelést követően, a gyermekek felügyeletét kis csoportban 

szervezzük meg. (Csoportonként maximum 5 fő) 

- A Bakonybéli Könyvtár 2020. március 16.-napjától határozatlan ideig zárva 

tart.  

- A Bakonybéli Tájház 2020. március 16.- napjától határozatlan ideig zárva 

tart. 

- A Bakonybéli Önkormányzat és a Bakonybéli Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. március 16.-tól határozatlan ideig felfüggeszti a személyes 

ügyintézést, de telefonos és elektronikus ügyintézéssel továbbra is ellátja 

feladatait. ( Tel.: Polgármester: 30-499-1114, Jegyző: 30-500-9837, Hivatali 

mobil: 30-442-8024, Mezőőr: 30-449-5262, Konyha: 30-4642775. E-mail: 

polgarmester@bakonybel.hu, jegyzo@bakonybel.hu, titkarsag@bakonybel.hu, 

bakonybelmezoor@bakonybel.hu, konyha@invitel.hu ) 

- A Bakonybéli Főzőkonyha változatlanul üzemel továbbra is, de helybeni 

étkeztetést határozatlan ideig felfüggeszti. Az ételt az Önkormányzat 

házhozszállítással juttatja el az igénylőknek, valamint az iskolásoknak és az 

óvodásoknak (akik igénylik), személyes átvételre a konyhán nincs lehetőség. Az 
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ételhordó edények fokozott és kiemelt fertőtlenítését kérjük mindenkitől, 

akiknek az ebédszállítást végezzük.   

- A Bakonybéli Önkormányzat által üzemeltetett épületekben határozatlan 

ideig megszünteti mindennemű rendezvényre és összejövetelre ingatlanainak 

bérbeadását. Az Önkormányzat Bakonybél közigazgatási határain belül minden 

rendezvénynek és összejövetelnek a megrendezését határozatlan ideig nem 

engedélyezi, amely közterületen zajlana, vagy onnét indulna, érintené.  

- A Bakonybéli Önkormányzat és a Bakonybéli Közös Önkormányzati 

Hivatal azon dolgozóit, akiket érint a bölcsőde-, iskola-, óvoda bezárásai 

kiemelten kezeli, és a munkájuk alól részleges vagy teljes felmentést kapnak, 

vagy távmunkában dolgozhatnak tovább.  A többi dolgozónak viszont a 

veszélyhelyzetre való tekintettel nem engedélyezett a szabadság és az egyéb 

távolmaradás, csakis kiemelt indoklással.  

- A Bakonybéli Önkormányzat fokozottan és nyomatékkal kéri az idősebb 

korosztályt (65+), hogy a településen csak nagyon indokolt esetben hagyják el 

otthonaikat, lehetőség szerint maradjanak odahaza, és a családtagjaik, 

hozzátartozóik, szomszédjaik segítségével intézzék ügyeiket (boltban történő 

bevásárlás, gyógyszer kiváltása, postai ügyek, hivatali ügyek). Ilyen esetekben is 

kerüljék a közeli személyes érintkezési formákat.  

A fenti rendelkezések mindegyike visszavonásig érvényes.  

2020.03.16  

       Márkus Zoltán 

 polgármester 


