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Tárgy: a kijárási korlátozás idején fon-
tos tudnivalókról és a 65. életévet betöl-
tött lakosoknak nyújtott önkormányzati 
segítségről. 
Ügyintéző: Barta Ferenc 

 
4/2020.(III.30.) 
polgármesteri 

 
H A T Á R O Z A T 

 
a kijárási korlátozás idején fontos tudnivalókról és a 65. életévet betöltött lakosoknak 

nyújtott önkormányzati segítségről 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján, a kijárási korlá-
tozásról 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 Kunhegyesen Városban a megbetegedések lehetőségének elkerülése érdeké-
ben a lakosok szélesebb körével való megismertetés céljából közzéteszem a legfontosabb tudni-
valókat: 
 
1. Kunhegyesen is érvényes a kijárási korlátozás március 28-tól április 11-ig, melyet a 

Kormány rendelt el. 
A Kormány a kijárási korlátozásról a következőket rendelte el: 

A kijárási korlátozás március 28-tól április 11-ig érvényes.  

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlá-
tozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.  

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatá-
rozott alapos indokkal kerülhet sor.  
Alapos indok: 

 a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti 
tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint 
eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot é eszközö-
ket árusító üzletben) történő vásárlás,  

 napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,  
 az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékeny-

ségen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgál-
tatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),  

 az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés  
 a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,  
 a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüz-

let) történő vásárlás,  
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 a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási 
tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban 
együtt: drogéria) történő vásárlás,  

 az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,  
 a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és 

vágóhidat,  
 a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,  
 a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: 

gyógyszertár) történő vásárlás,  
 az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,  
 a dohányboltban történő vásárlás,  
 a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,  
 a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,  
 a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések 

javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,  
 a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,  
 a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, 

banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,  
 az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állat-

kórház látogatása,  
 a szülői jogok és kötelezettségek,  
 a hitéleti tevékenység.  
 Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló 

személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő se-
gítségnyújtás.  

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, va-
lamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy 
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 mé-
ter távolságot kell tartani.  

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, 
piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.  

 
Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra kö-
zötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tar-
tózkodhat. 

E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendé-
szet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszo-
nyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.  

A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a 
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.  
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2. A kialakult járványügyi helyzet miatt településünkön az Önkormányzat segítséget nyújt 
azoknak a 65. évet betöltött lakosoknak a bevásárlásban, akik a Polgármesteri Hivatal-
ban a 06 59/530-500-as telefonszámon jelzik erre vonatkozó igényüket. 

A segítséget nyújtó személy aláírt, lebélyegzett megbízólevéllel fog megjelenni! 
 
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 alkalmazá-
sát 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 következményei-
nek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyar-
ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet alapján szigorú korlátozások 
bevezetésére került sor. 
 

Tekintettel a Kormány által kihirdetett kijárási korlátozásra szükségesnek láttam erről a lakosok 
szélesebb körét hitelesen, naprakészen tájékoztatni, s egyben a magukra maradt 65. életévet 
betöltött lakótársaimnak a veszélyhelyzetben az Önkormányzat segítségét felajánlani a róluk 
való gondoskodás igényük alapján való biztosításáról. 
 

Hatáskörömet és illetékességemet a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a katasztrófavéde-
lemről 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 71/2020.(III.27.) Kormányrendelet ismere-
tében hoztam meg, az visszavonásig érvényes. 

 
 
Kunhegyes, 2020. március 30. 
 

 
Szabó András 
polgármester 


