Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal
7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Tel/Fax: (74) 436-033
TISZTELT LAKOSSÁG!
Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendeletével a
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI.3.) Kormány rendeletével az alábbi intézkedéseket vezeti be.
2020. november 4. napjától
Tilos olyan rendezvényt szervezni, illetve tartani
a) amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános,
valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott
zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és
b) amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.
2020. november 5. napjától
Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén
tartózkodni.
Kivétel:
a) munkavégzés céljából,
b) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,
c) a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő
közlekedés céljából vagy
d) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint
életvédelmi céllal éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy
a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.
A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével –
a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell
hagyni és
b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és
a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.
A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres
távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen
a) a páholyokban,
b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,
c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve
d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.
A múzeumok, könyvtárak, egyéb közművelődési intézmények, közösségi színterek, valamint az integrált
kulturális intézmények látogathatóak, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot
tartani.
A fenti kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi.

Aki a fent nevesített védelmi intézkedéseket megszegi, szabálysértést követ el. A szabálysértés esetén
a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, helyszíni
bírság esetén a legalacsonyabb összege ötezer, a legmagasabb kétszázezer forint.
Nem kell parkolási díjat fizetni a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos
közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és
egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért.
A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet
idején is fennmaradnak!
Azaz a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk)
olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:
a) a tömegközlekedési eszközön,
b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
c) a bevásárlóközpont területén – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi
helyiségek területének kivételével,
d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott
esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-,
zeneművészet,
e) a mozi területén– az irodák és az üzemi helyiségek kivételével,
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
törvényben meghatározott (könyvtár, kulturális intézmény, múzeum),
g) közlevéltár, nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
h) ügyfélfogadási időben
ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
hb) az egyetemes postai szolgáltató által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségben, továbbá
hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik
és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen
tartózkodnak egy időben,
i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a
sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén, *
k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide
nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára,
m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti
vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
ma) történő munkavégzés során,
mb) vendégként, kivéve
- a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy
- ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak
asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama
alatt.
Kérem a jelen tájékoztatóban leírtak szigorú betartását mindannyiunk egészségének megőrzése
érdekében!
Kölesd, 2020. november 4.
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