MAGYARSZÉK Község
Polgármesterének 4/2020. (IV. 17.)
rendelete
a közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/C. §
(1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában és a
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 11. § (1) valamint a meghozható
önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020(IV.16.) kormányrendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva a
következőket rendelem el:

1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) Magyarszék község Polgármestere az elrendelt veszélyhelyzetben, a humánjárvány megfékezésére tett
intézkedések körében a közösségi együttélés alapvető magatartási szabályainak meghatározása körében
egészségügyi maszk - ennek hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró
sál, kendő) – viselését javaslom.
(2)A rendelet személyi hatálya kiterjed Magyarszék közigazgatási területén tartózkodó természetes
személyekre, akik a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) alapján kihirdetett kijárási
korlátozás alatt a lakóhelyüket, tartózkodási helyüket, vagy magánlakásukat a R. 4. § (1) bekezdés f) - u)
pontjában meghatározott alapos indokkal hagyják el.
(3) A 2020 április 18-19-i hétvégére, a humánjárvány tömeges elterjedésének megelőzése érdekében Magyarszék
bel és külterületén turisztikai, szabadidős foglalkozások szempontjából népszerű, tömegesen látogatott helyek
lezárását rendeli el.
MAGYARSZÉK TELEPÜLÉS TEKINTETÉBEN AZ ALÁBBI KORLÁTOZÁSOK LÉPNEK ÉRVÉNYBE
SZOMBATRA ÉS VASÁRNAPRA:
Kérem, továbbra is MINDENKI MARADJON OTTHON! Különösen fontos, hogy a nyugdíjaskorú lakosok
tartsák be ezt a rendelkezést, csak ha elkerülhetetlen, akkor 9-12 óráig – amennyiben nyitva tart a bolt –
vásárolhatnak.
A Kormányrendelet engedélyezi a szűk családi összejöveteleket, de ezzel NEM ZAVARHATJUK a
lakóközösséget, valamint kerüljük a települések közötti mozgást!
Minden közparkban, sportparkban és játszótéren TILOS TARTÓZKODNI szombat 00:00 óra és vasárnap
24:00 óra között (sem egyedül, sem csoportosan, sem családdal). A kihelyezett táblákkal ezt kihirdettük, a
rendelkezés visszavonásig meghosszabbodhat.
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS SZERINT KÖZTERÜLETEN csak alapos és indokolt okból lehet tartózkodni:
vásárlás és munkába járás, valamint testmozgás a LE NEM ZÁRT közterületeken EGYÉNILEG, a
védőtávolság tartásával engedélyezett.
A rendelkezések betartásával csökkenthetjük a vírus terjedésének lehetőségét településünkön
2. A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályai
2. §
Egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag
(orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése ajánlott Magyarszék közigazgatás területén
lévő következő helyszíneken:
a) a lakosság ellátását szolgáló üzletekben vagy szolgáltatóknál (élelmiszerbolt, gyógyszertár, posta,
benzinkút,nemzeti dohánybolt, egészségügyi, szociális szolgáltatók egyéb üzletek),

b) az önkormányzat által fenntartott intézményekben és Magyarszék Községi Önkormányzat
épületeiben a zárt térben történő tartózkodás idejére.

3. §
(1) Magyarszék Község Polgármestere ajánlja a 2. § a) pontjában felsorolt helyiségek és épületek
tulajdonosainak, illetve azokkal rendelkezni jogosultaknak, hogy az alkalmazásukban álló személyeket
egészségük védelmének érdekében, a munkahelyükön tartózkodásuk idejére lássák el maszkokkal.
(2) Magyarszék Község Polgármestere ajánlja a 2. § b) pontjában felsorolt helyiségek és épületek
tulajdonosainak, illetve azokkal rendelkezni jogosultaknak (cégvezető, intézményvezető), hogy az
alkalmazásukban álló személyeket egészségük védelmének érdekében, a munkahelyükön
tartózkodásuk idejére lássák el maszkokkal.
4. §
Az 2. §-ban meghatározott üzletekbe és intézményekbe történő bejutás és ott tartózkodás során, valamint a
közterületeken egymástól a 2 méteres távolságot meg kell tartani. A bent tartózkodó vevők száma annyi lehet,
ahány pultnál tartózkodó eladó van az eladótérben.
5. §
(1) A veszélyhelyzet fennállása alatt tilos tartózkodni a következő helyszíneken:
a) Kishertelendi játszótér, Újtelepi játszótér, Petőfi utcai játszótér, óvoda területe, Iskola területe
b) Patakvölgye Pihenőpark teljes területe
c) Szentháromság tér , Hősök parkja, szökőkút és park területe
(2)

A buszmegállókban be kell tartani a 2 méter távolságot.
6. §

(1) A veszélyhelyzet fennállása alatt a gyalogos, kerékpáros forgalom tilos:
a) Patakvölgye Pihenőpark teljes területén
b) Újtelepi játszótér, Kishertelendi játszótér területén
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó arra a személyre, aki a megjelölt területen
keresztül tud csak kizárólag lakhelyére közlekedni, más esetben az áthaladás tiltott.
3. Eljárási rendelkezések
7. §
(1) A 2, 4, 5, 6. §-okban meghatározott szabályok megszegése a közösségi együttélés alapvető szabályaiba
ütköző magatartásnak minősül, melyre a 8. § szerinti eljárási rendelkezések és jogkövetkezmények
alkalmazandók.
(2) A 2, 4, 5, 6. §-okban meghatározott szabályok megszegése miatt kiszabott és befolyt bírságot a járvány
elleni védekezésre kell fordítani.
8. §
(1) A 2, 4, 5, 6. §-okban meghatározott közösségi együttélési szabályok megszegése miatt a hatósági eljárás
lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására - átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható, illetve 5.000 Ft-tól 50.000 Ftig terjedő helyszíni bírság vagy 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy
észlelése alapján hivatalból indul.
(4) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az Önkormányzat
71800051-11096788 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 8 napon belül.
4. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2020. április 18. napján 00.00 órakor lép hatályba és - a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésének napján veszti hatályát.
(2) Az 1. § (3) bekezdése és a 6. § 2020. április 19. napján 24.00 órakor hatályát veszti.
Kárpáti Jenő
polgármester s.k.

Dr. Mátéka Gyöngyi
jegyző s.k.

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 17. 16.00 óra
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