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HATÁROZAT

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánj árvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében

. meghatározott intézkedések

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III. 1 1 .) Korrn. rendeletre figyelemmel, az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánj árvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének meg-
óvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló
46/2020.(III. 1 6.) Korm. rendeletre való hivatkozással Kunhegyesen a korona vírus járvány miatt
tett intézkedésekről:

1 . Kérek mindenkit hogy a szabályokat, rendelkezéseket tartsák be.
2. Rendkívüli szünet került elrendelésre az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben.
3 . Bezárásra került a művelődési központ, könyvtár, sportpálya, tomacsarnok.
4. Az iskolai, óvodai, bölcsődei gyermekek, tanulók étkeztetését az óvodai és iskolai vezetők

utasításai szerint biztosítjuk.
5. A szociális intézmény, családsegítő központ is bezárt, de krízis helyzetben továbbra is

segítséget nyújt a lakosoknak.
6. Az öregek napközi otthona a nappali foglalkozásokat befejezte, de az étkeztetést a vezető

utasításának megfelelően biztosítjuk.
7. Utasítottam a Kunhegyesi Polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy a hivatal épületében az

ügyfélfogadás rendszerét tekintse át és a szükséges korlátozó intézkedéseket vezesse be, fi-
gyelembe véve az elektronikus ügyintézés szélesebb körű igénybe vételének lehetőségét.
A polgármesteri hivatal a lakosokkal és más ügyfelekkel a személyes kapcsolattartást egyelő
re felfüggeszti.
Az alábbi esetekben teszünk kivételt:
a) Eletveszéllyel, súlyos kárral vagy személyiségi jogok jelentős sérelmével fenyegető

helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges,
b) Nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy közbiztonsági érdekből, illetve a közérdek vé

delme miatt szükséges,
c) A döntés valakinek a tartásáról, vagy gondozásáról rendelkezik,
d) A hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő.
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A fentiekben is a személyes kontaktus kizárólag a hivatal belső üvegezett ajtaján keresztül

történhet.
8. A hatékony intézkedésünk elősegítése érdekében létrehoztuk a Helyi Operatív Törzset,

melynek
Vezetője: Szabó András polgármester
Tagj ai : Vineze László alpolgármester

Barta Ferenc jegyző
Dr. Prágemé Dr. Kádár Magdolna önkormányzati képviselő, háziorvos

Dr. Nagy Levente önkormányzati képviselő, az egészségügyi bizottság elnöke,

fogorvos
A helyi Operatív Törzs tagjai amennyiben a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkí

vüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy

arról haladéktalanul tájékoztatást adnak vagy egyeztetést kezdeményeznek.

9. Folyamatos együttműködő kapcsolatot kell tartani a Karcagi Járási Hivatal Népegészségügyi

Osztályával a naprakész információk megszerzése és az önkormányzat által tett és tervezett

intézkedések megfelelőségének egyeztetése, a lakosok azonnali tájékoztatása érdekében.

10. Utasítottam a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy híranyagaik között vezető helyet

foglaljanak el a koronavírussal kapcsolatos információk, amelyet valamennyi rendelkezésre

álló hírcsatornán (hirdetmény, Internet, Facebook) szerepeltessék annak érdekében, hogy a

lakosok széles körben jussanak hiteles információkhoz.

1 1 . A felnőtt és gyermek háziorvosi körzetekben, az ügyeleti, védőnői ellátásban az önkormány

zat a járvány idején elvárható gondossággal biztosítja a fertőzésveszély elleni fertőtlenítősze

reket, maszkot, védőkesztyűt.
12. A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében tett önkormányzati intézkedések többletkölt

ségének pénzügyi forrását az önkormányzat költségvetésében biztosítom.

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 alkalmazá

sát felmggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket

hozhat.
A Kormány a 40!2020.(III. 1 I .) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) az élet- és

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánj árvány következményei-

nek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyar-

ország 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.
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Tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, az élet- és vagyonbiztonságot veszé
lyeztető tömeges megbetegedést okozó humánj árvány megelőzése, illetve következmiényeinek
elhárítása, a város lakossága egészségének és életének megóvása érdekében a rendelkező részben
foglaltak szerint az önkormányzati intézmények/hivatal életében a lakosok érdekében szükséges
intézkedések végrehajtását elrendeltem.

Hatáskörömet és illetékességemet a 40!2020.(III. 1 1 .) Korm. rendelet alapján a katasztrófavéde
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20 1 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.

Kunhegyes, 2020. március 17.
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