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HATÁROZAT
Polgármesteri tájékoztató a hatósági járványügyi megfigyelés alá helyezés tudnivalóiról és

a városban megtett járványügyi intézkedésekről.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestereként a Magyarország kormánya által a
40/2020.(III. 1 1 .) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1 évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a kijárási
korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020.(IV.9.) Korm. rendelet 1 . (1) bekezdésére
figyelemmel a hatósági járványügyi megfigyelés alá helyezés tudnivalóiról és a Kunhegyes
városban elvégzett járványügyi védekezési feladatokról a következőket határozom:

Tájékoztatom a lakosokat, hogy 2020. április 24-én még nincs Kunhegyesen korona
vírussal fertőzött személy.

Sokan azt gondolják, hogy akinek az ajtaján kitűzik a piros kártyát, az fertőzött. Ez nem
így van. Ok azok, akik külföldről vagy más magyarországi településről tértek haza ezért
14 napig házi karanténba kell tartózkodniuk az alábbiak szerint:

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés időtartama alatt a kijelölt
területet nem hagyhatja cl. másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító
rendszabályok betartásával érintkezhet. Köteles betartani mindazokat az előírásokat és
együttműködni azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásában, melyeket az egészségügyi
hatóság a járvány megakadályozása érdekében ír elő és tesz meg. továbbá köteles a
következő szabályokat betartani:

1 . A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem
hagyhatja cl. Otthonában vendéget nem fogadhat.

2. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.),
textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű. konyharuha stb.) használni, azokat
otthonában tisztítani és tárolni.

3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal
előzetesen egyeztetni.
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4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a
háziorvost vagy ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően. ‚ . weljarni. 2

5. Az átadott figyelmeztető feliratot köteles a tartózkodási helyének bejárati ajtaján
elhelyezni.

Az Országos tisztifőorvos ajánlása alapján a hatósági házi karanténra kijelölt személynek a
szemetet dupla zsákba helyezve kell a szemétkukába tenni. Postát, áruszállítót fogadhat, az
ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek az esetek nem számítanak szoros
kontaktusnak.Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak
neki. Az, aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja megoldani, az
önkormányzattól kérhet segítséget.

Tájékoztatom a lakosokat, hogy elrendeltem a város nagy részének fertőtlenítését. Főleg a
központ területén és az iskolák, óvodák, bölcsőde és egyéb intézmények környékén.

Tájékoztatom a lakosokat arról is, hogy úgy döntöttem pénzügyi helyzetünknek
megfelelően 1443 arevédő maszkot biztosítunk folyamatos kiszállítással a 65 évesnél
idősebb kunhegyesi lakosoknak.

Ígéretemnek megfelelően az utcák járdára beadott pályázatait reálisnak tartom, a
kivitelezést elkezdtük. Megjegyezném, hogy csak a járdára vonatkozón tettem ígéretet.
Egyenlőre az utak aszfaltozására nincs fedezet.

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 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. 1 6.) Korm. rendelet alapján szigorú korlátozások bevezetésére került sor.

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási korlátozás,
5 az annak meghosszabbításáról szóló 95/2020.(IV.9.) Korm. rendelet rendelkezéseire
figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint a kunhegyesi lakosok pontos és hiteles
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tájékoztatására a hatósági karantén hivatalos információját szükségesnek tartom mindenki
számára közérthető módon ismertetni, ugyanakkor az önkormányzati intézmények/hivatal és a
lakosok érdekében szükséges intézkedések végrehajtásának elrendelését is közölnöm kell
lakótársaimmal.

Hatáskörömet és illetékességemet a 40/2020.(III. 1 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 eljárva gyakoroltam, határozatomat a fentiekben hivatkozott 46!2020.(III. 16.)
Kormányrendelet alapján hoztam meg, az visszavonásig érvényes.

Kelt, Kunhegyes, 2020. 04. 24.


