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TISZTELT LAKOSSÁG!
A veszélyhelyzetet a Kormány 2020. június 18. napjával megszüntetette.
A 2020. évi LVIII. törvény, illetve a Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete rendelkezett
ugyanakkor a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről. Ezzel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
1. Mindenki (kivétel 6 éven aluliak) köteles
a) a tömegközlekedési eszközön, valamint
b) az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi
maszk, sál, kendő) viselni.
2. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható
területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő)
viselni.
3. A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények 500 fő alatt
létszámmal tarthatóak meg.
4. A 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök esetében a
fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart.
5. Parkolási díjat 2020. július 1-jéig nem kell fizetni.
6. A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet
megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényességi idejét is a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig
érvényesek.
7. Gyógyszer kiváltására továbbra is lehetősége lesz annak, aki a beteg társadalombiztosítási
azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak
szerint hitelt érdemlően igazolja.
8. Ha
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti havi
rendszeres szociális ellátásnak a rendszeres felülvizsgálata, vagy
b) a gyermekek otthongondozási díjának a felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt vált
esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig meg kell indítani.
9. A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és

c) az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság meghosszabbodik
2020. augusztus 31-éig.
10. A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság
2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
Kölesd, 2020. június 22.
P.H.
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