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önkormányzati intézkedésekről és a
korona vírus elleni védekezés helyi
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H A T Á R O Z A T

a járványügyi helyzet alatt hozott önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni
védekezés helyi 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
intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. Rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével Kunhegyesen Városban a járványügyi helyzet alatt hozott
önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés helyi feladatairól a
lakosok szélesebb körével való megismertetés céljából közzéteszem a legfontosabb
tudnivalókat a következő határozattal:

1. Tájékoztatom a lakosokat, hogy 2020. május 4.-ik napján (pénteken) sincs
Kunhegyesen koronavírussal fertőzött személy.

2. Karanténban tizenöten tartózkodnak.

3. Tájékoztatom a lakosokat, hogy másodszorra is elrendeltem a város nagy
részén a fertőtlenítést. Az orvosok kérésének megfelelően 280 db gyorsteszt
beszerzését egymillió forint értékben elrendeltem, mely meg is érkezett. A Szegedi
Orvosi Egyetem korona vírussal kapcsolatos országos felméréshez kialakíttattam egy
minilabort. A mintavételre a KSH Kunhegyesről 30 személyt jelölt ki.

4. Örömmel jelentem a lakosságnak, hogy a legtöbb munkahellyel rendelkező
kunhegyesi cégek eddig a megszokott módon termelnek. A Nagykun Hús Kft., a
Gönczi és Fia Kft., a Hydrogép Kft., Kunság Népe Mezőgazdasági Zrt., az ASV-
PLAST Kft., a TÜR-PLAST Kft. vezetői tájékoztatásai alapján tettem a fenti
megállapítást.

5. A koronavírus járvány sem térítette el az önkormányzatot, hogy pályázataink
megvalósítását továbbra is kiemelten kezeljük. Április 27-én befejeződött a bölcsődei
konyha teljes felújítása. Erre a feladatra 18.095.067,- Ft összegű támogatást kapott a
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város. A pályázathoz közel egymillió forintot kellett önerőként hozzátennünk. Az
építési munkák mellett lehetőség teremtődött a legkorszerűbb konyhai berendezések
beszerzésére is. A pályázat elnyeréséhez, a tervek megvalósításához nagyon sok
buktatót és problémát kellett megoldanom. Most is bebizonyosodott, hogy nem
hátrány az, ha Kunhegyes polgármestere kormánypárti.

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
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.

Tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, illetve a védelmi intézkedésekről
szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. Rendeletre az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
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elhárítása, a város lakossága egészségének és életének megóvása érdekében a rendelkező
részben foglaltak szerint a járványügyi helyzet alatt hozott önkormányzati intézkedésekről
és a korona vírus elleni védekezés 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 168/2020.(IV.30.) Korm. Rendelet 1. § (3) bekezdése alapján hoztam meg, az
visszavonásig érvényes.

Kelt, Kunhegyes, 2020. 05.04.

mailto:polgarmester@kunhegyes.hu

