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16/2020,(lV.30,) önkormányzati r e n d e l e t e
a 2020. május 01. napjától 2020. május 03. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, kijárási korlátozást

szigorító i ntézkedésekrőI

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről
szóló 2011. évi CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, továbbá a 167/2020.(lV.30,)
Korm, rendelet 3, §-ában foglalt felhatalmazás alapján eljárva Balassagyarmat Város Polgármestere az alábbi
rendeletet alkotja:

í.§

E rendelet célja, hogy a 2020. május 01. - 2020. május 03. napja közötti időszakban a koronavírus okozta
megbetegedések terjedésének megelózése céljából a kötelezó érvényű közösségi együttélés magatartási
szabályainak megállapításával elősegííse a /akosság egészségének megőrzését.

2.§

(1) A lakóhely, a taftózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására - a 71/2020.(111,27,) Korm.
rendeletben (továbbiakban: a Korm, rendelet) foglaltakhoz képest szigorított-, az e Rendeletben
meghatározott alapos indokkal kerülhet sor:

(2) Az (1) bekezdés szerintialapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti
tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket
árusító üzletben töfténő vásárlás,

b) az egészségügyi ellátásésszolgáltatás igénybevétele,
c) az egyéni szabadidös sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés egyedül vagy

ugyanazon háztartásban élókkel közösen, legalább 3 méter távolság taftásával,
d) a házasságköíés és a temetés szűkcsaládi körben,
e) élelmiszerüzletbentörténővásárlás,
0 a napifogyasztásicikket éftékesító egyéb (illatszert, a drogériaiterméket, a háztartásitisztítószeft,

a vegyi árut és a fiigiéniai,papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás,g) az állateledelt, takarm'ánit forgalmazó üzletben történő vásárlás,
h) a mezőgazdasági üzletben töfténő vásárlás,
i) a piacontörténö vásárlás,j) a gyógyszeft, a gyógyászaíi segédeszközt forgalmazó üzletben (történő vásárlás,
k) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
|) a dohányboltban történő vásárlás 15 óráig,
m) a gépjármú- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések

j avításáv a l ka pcsol atos szo lg á ltatá sok ig é ny b evéte l e,
n) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatásokigénybevétele,
o) a legszükségeseöb eseíóen a személyes megjelenést igénylő ügyintézés,p) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatoruosi rendeló és az állatkórház

látogatása,
q) a szülóijogok és kötelezettségek gyakorlása,
r) ahitéletitévékenység,
s) azon vendéglátó üzletek felkeresése, amelyek alkalmasak az élelmiszer/étel elvitelre töfténő

kiadására,
0 a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy részére történő

segítségnyújtás.



3.§

(1) Balassagyarmat Város közigazgatásiterületén a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzleteket
és gyógyszeftárakat 10,00 óra és 12,00 óra közötti időben látogathatja. A 65 év alattiak csak ezen időszakon
kívül tartózkodh atn ak az élel m i szerüzletekbe n és gyógyszertárakban.

(2) Az üzletekbe a vásárlók kizárólag egyenként léphetnek be.

(3) Azok az üzletek, ahol készétel (felvágott, sütemény, fagylalt stb.) kézi kiszolgálása/kiadása töfténik
az ezt végzóösszes alkalmazottnál köteiesek-vedaesz*az 1viruű t<esztyú es orvosi mászk) használatát elóírii
és megkövetelni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározoft előírások éruényesítése a helyiség üzemeltetőjének a
felelóssége.

4.§

(1) Balassagyarmat Nyírjes településrészén gépjárművel csak az ott lakók, illetőleg az ott
üdülőtulajdonnaI rendelkezők közlekedhetnek, ók is csak a 2.§ szerinti alapos indokkal.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat nem tartják be, a településrész a gépjárműforgalom elől
lezárásra kerül.

5.§

E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betaftását a Korm. rendelet 8. § és 9, §-a szerinti módon a
Re n d ő rség e l l e n őrizh eti.

6.§

(1) E rendelet 2020. május 01, napján 00.00 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet 2020. május 03. napján 24,00 órakor hatályát veszti.
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