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HATÁROZAT

a kijárási korlátozás idején fontos tudnivalókról és a 65. életévet betöltött lakosoknak
nyújtott önkormányzati segítségről szóló 4/2020.(III.30.) polgármesteri határozat

megerősítéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1 . évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében, a 40/2020.(III. 1 1 .) számú Kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III. 1 1 .) Korm. rendelet alapján, a kijárási
korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Korm. rendeletre való hivatkozással a bevezetett
korlátozásokról és követendő magatartási normákról a korona vírus világjárvány miatt kialakult
járványügyi helyzetre tekintettel Kunhegyes Városban a megbetegedések lehetőségének
elkerülése érdekében a legfontosabb tudnivalók közzététele kapcsán a kijárási korlátozás
idején fontos tudnivalókról és a 65. életévet betöltött lakosoknak nyújtott önkormányzati
segítségről szóló 4/2020.(III.30.) polgármesteri határozatot

m e g e r Ő 5 í t e m.

A 2020. március 30-én meghozott polgármesteri határozat érvényessége a veszélyhelyzettel
összefüggő rendkívüli intézkedések hatálya alatt meghosszabbodik.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, döntésem a közléssel végleges és végrehajtható.

INDOKOLÁS

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. 1 1 .) Korm. rendeletével (a továbbiakban:
Korm. rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
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humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Korm. rendelet hatályát a kijárási korlátozás
meghosszabbításáról szóló 95/2020.(IV.9.) Korm. rendelet 1 . (1) bekezdése annak
visszavonásáig meghosszabbította. A módosító rendelkezés hatályba lépésének napja 2020.
április 10.
A 95/2020.(IV.9.) Korm. Rendelet 5. (2) bekezdése a következőképpen módosította az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánj árvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020.
(III. 1 6.) Korm. Rendeletet:
“A Rendelet 1 0. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány e rendelet hatályát visszavonásig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 1 1 .) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.”

A fentiek alapján a 71/2020.(III.27.) Korm. Rendeletre figyelemmel meghozott a kijárási
korlátozás idején fontos tudnivalókról és a 65. életévet betöltött lakosoknak nyújtott
önkormányzati segítségről szóló 4/2020.(III.30.) polgármesteri határozatot megerősítettem.

Hatáskörömet és illetékességemet a 40/2020.(III.l 1 .) Korm. rendelet alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1 . évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és
hatáskörömben elj árva gyakoroltam.

Kunhegyes, 2020. április 10.


