
Balassagya rmat Vá ros Önko rmá nyzatának
t4 12020.(IV. 1 7.) rendelete

a2020. április 18. napjátől2020. április 19. napjáig terjedő időszakra
vo natkozó kij á rás i ko rlá tozá st s zi go rí tő intézked és ekről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatéxozott feladatkörében, valamint a

katasztrófavédelemről szőlő 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva, továbbá a tl8l2020. (N.16.) Korm. rendelet 3. §-aban foglalt
felhatalmazás alapjan eljarva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

E rendelet célja, hogy a2020. április 18. -2020. április 19. napjaközötti időszakban a lakosság
kijéttását korlátozza, a koronavírus okoúa járványügyi helyzet miatti megbetegedések
terjedésének megelőzése céljából, a koronavírus továbbterjedésének megakadályozása
érdekében, és a kötelező érvényú közösségi együttélés magatartási szabályainak
megállapít ásáv al elősegítse a lakosság egészségének megőrzését.

2.§

(1) A lakóhely, atartőzkodási hely, illetve a magánlakás elhagyásáta - a71,12020. (lII.27.)

Korm. rendeletben (továbbiakban: a Korm. rendelet) foglaltakhoz képest szigodtott- ) az e
Rendeletben meghatarozott alapos indokkal kerülhet sor:

(2) Az (1) bekezdés szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és

erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülöáetetlen
anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásarlás,

b) azegészségügyiellátásésszolgáltatásigénybevétele,
c) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés

egyedül vagy lgyanazon háúartásban élőkkel közösen, legalább 3 méter

távolság tartásával,
d) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

e) élelmiszerüzletbentörténővásarlás,

fl a napi fogyasáási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a

hártaftásitisztítőszert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) iizletben

történő vásarlás,
g) az áIlateledelt, takarmányt forgalmaző izletben történő vásarlás,

h) amezőgazdasági üzletben történő vásarlás,

i) a piacontörténő vásrárlás,

j) agyőgyszert,agyőgyászati segédeszköú.forga\maző üzletben (történő vásárlás,

k) azizemanyag-töltőállomás felkeresése,



|) a dohányboltban történő vásárlás 15 őráig,

m) a gépjtármú- és kerékpátszewiz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és

berendezések j avításával kapcsolato s szolgáltatások igénybevétele,

n) a hulladékgazdáLkodással összeftiggő szolgáltatások igénybevétele,

o) a legsziikségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés,

p) az á|latok ellátása, hír;iállat közterületi sétáltatása, az áIlatorvosi rendelő és az

állatkőrhazlátogatása,
q) a szülőijogok és kötelezettségek gyakorlása,

rl dhitéleti tevékenység,

s) azon vendéglátő üzletek felkeresése, amelyek alkalmasak az élelmiszetlétel
elvitelre történő kiadására

t) a magáről gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy rész&e

történő segítségnyújtás.

3.§

(1) Balassagyarmat Város közígazgatási területén a 65. életévét betöltött személy a
kereskedelemről szóliő 2005. évi CLXIV. törvény hatáIya a|á tartoző üzleteket 10.00 óra és

12.00 óra közötti időben látogathatja. A 65 év alattiak csak ezen időszakon kívül
tartó zko dhatnak az úzletekb en.

(2) Azüzletekbe a vásárlőkkizátőIag egyenként léphetnek be.

(3) Azok az üzletek, ahol készétel (felvágott, sütemény, fagylalt stb.) kézi
kiszolgálása/kiadása törlénik, az eztvégző összes alkalmazottnál kötelesek védőeszköz (virucid

kesztyű és orvosi maszk) használatéú. előírni és megkövetelni.

(4) Az (l)-(3) bekezdésben meghatározott előírások érvényesítése a helyiség

üzemeltetőjének a felelőssége.

5.§

(1) Balassagyarmat Nyírjes településrészén gépjfuművel csak az ott lakók, illetőleg az ott
üdülőtulajdonnal rendelkezők közlekedhetnek, ők is csak a 2.§ szerinti alapos indokkal.

(2) Amennyiben az (I) bekezdésben foglaltakat nem tartják be, a településrész a
gépj árműforgalo m elől lezár ásra kerül,

6.§

E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a Kotm. rendelet 8. § és 9. §-a szerinti
módon a Rendőrség ellenőrizheti.



7.§

(1) E rendelet2020. április 18. napján 00.00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet2}2}. április 19. napján

kihirdetve:
Balassagyarm at, 2020. április t7 . napján
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