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H A T Á R O Z A T

a járványügyi helyzet alatt hozott következő önkormányzati intézkedésekről és a korona
vírus elleni védekezés további feladatairól

Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestereként a Magyarország kormánya által
a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a korona
vírus pandémia miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a védelmi intézkedések
következő üteméről szóló 207/2020.(V.15.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével Kunhegyesen Városban a járványügyi helyzet alatt hozott
következő önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés további
helyi feladatairól a lakosok szélesebb körével való megismertetés céljából közzéteszem a
legfontosabb tudnivalókat a következő határozattal:

1. Tájékoztatom a lakosokat, hogy 2020. május 18.-ik napján (pénteken) sincs
Kunhegyesen koronavírussal fertőzött személy.

2. A játszóteret hivatalosan megnyittattam.

3. Karanténban hat személy tartózkodik.

4. Tájékoztatom a lakosokat, ha minden jól megy a piac teljes megnyitását
június elsejére tervezem. Sajnos, a piacra más településekről is sokan jönnek és a ruha
árusítás (turkáló) is fokozott fertőzés veszélyt jelent.

5. A strand megnyitását június közepére tervezem. Itt a termálvíz jelenti a
legnagyobb veszélyt és még hiányoznak a megnyitáshoz szükséges engedélyek. Ezek
beszerzése folyamatban van. A strand büfé működtetéséhez keresünk vállalkozót vagy
magánszemélyt. Jelentkezni lehet Kolozsvári Imre strand igazgatónál.

6. Tájékoztatom a lakosságot, hogy ismét megtörtént egy EU-s pályázat
befejezése. Az ipari parkunkra nyertünk 117 779 029 összegű támogatást. Ehhez 10
millió forintot kellett hozzátenni önerőként. A projekt keretében 15,3 ha területén
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történt meg a szükséges vízvezetékek, szennyvíz és nyomóvezetékek valamint
csapadékvíz és gravitációs csatorna kiépítése. Most április 30-án eredményesen zárult
a műszaki átadás-átvétellel a kivitelezés.

7. Tájékoztatom Önöket, hogy a Proteam Kft. ismét megkezdte a termelést 53
munkavállalóval a Kálvin u. 1. szám alatti műhelyében. Ők nem járvány miatt álltak
le két hétre, hanem a profilváltás miatt. Az eddigi tasakok helyett lábtörlőket
készítenek. Itt megváltozott munkaképességűek dolgoznak. A létszám fokozatos
emelkedése is jól bizonyítja, hogy hét évvel ezelőtt jól döntöttem, döntöttünk, hogy a
cégnek bérleti díj nélkül adtunk telephelyet és hozzájárultunk a működéshez
szükséges rezsihez.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, döntésem a közléssel végleges és
végrehajtható.

I N D O K O L Á S

Magyarország Alaptörvényének 53. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén,
valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és
sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a
veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak
szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet,
valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

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.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján szigorú korlátozások
bevezetésére került sor.

A 2020. március 11.én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról szóló 73/2020.(III.1.) Korm. Rendelet 1. § a.) pontja
elrendelte a 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet hatályának a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020.(III.11.) Korm. Rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig való
meghosszabbítását. A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. Rendelet 1.
§ (3) bekezdése pedig kimondja, hogy e rendelet hatálya alá tartozó területen az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
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megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
(III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel
alkalmazható. A védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020.(V.15.) Korm.
Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Kormány e rendelet tárgykörébe tartozó területeken
elrendelte a korábbi, 168/2020.(IV.30.) Korm. Rendelet meghatározott eltérésekkel való
továbbalkalmazását.

Tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, illetve a védelmi intézkedésekről
szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. Rendeletre, illetve a védelmi intézkedések következő
üteméről szóló 207/20.(V.15.) Korm. Rendeletre, az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a város lakossága egészségének és életének megóvása
érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint a járványügyi helyzet alatt hozott
következő önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés további helyi
feladatairól szóló tájékoztatómat megtettem.

Hatáskörömet és illetékességemet a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat-
és hatáskörömben eljárva gyakoroltam, határozatomat a fentiekben hivatkozott
46/2020.(III.16.) Kormányrendelet, valamint 73/2020.(III.31.) Korm. Rendelet 1. § a)
pontja, és a 207/2020.(V.15.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján hoztam meg, az
visszavonásig érvényes.

Kelt, Kunhegyes, 2020. 05.18.
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