
 

Önkormányzati Tájékoztató  
 

Kedves Szegvári Lakosok! 
 
Úgy hiszem közös érdekünk, hogy betartsuk 
azokat az előírásokat, amelyeket a Kormány az 
elmúlt hetekben és napokban hozott.  
Felelősek vagyunk egymásért!  
Szombaton életbe lépett a kijárási korlátozás, 
amelyről kiadványunkban részletesen olvashat. 
 
Kérem Önöket, hogy az Önkormányzati 
Tájékoztatóban leírtakat figyelmesen olvassák 
el, és tartsák be! 
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk 
szeretteinkre! 
 
2020. március 17. napján az Önkormányzat 
dolgozói minden 70. életévét betöltött szegvári 
lakosnak eljuttattak egy tájékoztató levelet, 
melyben arra kértem az idős állampolgárokat, 
hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket 
lehetőség szerint ne hagyják el.  
Amennyiben nincs olyan személy, aki 
gondoskodni tudna Róluk (pl.: bevásárlás, csekk 
befizetés, gyógyszer kiváltás) abban az esetben 
az Önkormányzat segít! 
Nem csak a 70. életévüket betöltött szegvári 
lakosokról gondoskodunk. 
Gondoskodási igényükkel forduljanak az 
Önkormányzathoz az alábbi telefonszámok 
egyikén: 

+36 63 364-817 
+36 63 364-800/26-os mellék 

 
 
 
 
 
 
 
 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy községünk 
is csatlakozott azon önkormányzatok közé, akik 
ingyen biztosítanak szájmaszkot a 65 éven felüli 
lakosoknak. 
Az első adag már varratás alatt áll, ennek 
költségeit a képviselőtestület tagjai vállalták 
magukra. Többen csatlakoztak községünkből 
ehhez az önzetlen felajánláshoz, köszönet 
minden varrónőnek az áldozatos munkájáért! 
 
Ebben a nehéz időszakban is össze kell 
fognunk, ezért tisztelettel kérem Önöket, a 
Vállalkozókat és a Vállalkozó kedvű lakosokat, 
hogy ötleteikkel, javaslataikkal forduljanak 
bizalommal a Polgármesteri Hivatal kabinet 
irodájához, bármely képviselőhöz, vagy akár 
hozzám! 
Folyamatban van egy önkéntes lista 
szerkesztése, melyre az önkéntesek és a 
felajánlott tevékenységek kerülnek.  
 
Tájékoztatom Önöket, hogy aki pénzbeli 
adományt szeretne felajánlani a járvány elleni 
védekezés céljára, az a Szegvárért Egyesület 
alábbi bankszámlájára történő átutalással 
megteheti. A közlemény rovatban szükséges 
feltüntetni a következőt: „Koronavírus ellen”. 
 

Bankszámla szám: 11702012-21450369 
IBAN: HU31117020122145036900000000 

BIC KÓD: OTPVHUHB 
 

Ha Önnek, vagy családjának bármilyen 
segítségre van szüksége, forduljon a 
Polgármesteri Hivatal kabinet irodájában 
dolgozó kolléganőkhöz. Elérhetőség: 

+36 63 364-800/26-os mellék 
+36 30 696-5295 

Tisztelettel, 
Szabó Tibor György  

polgármester 
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Tisztelt Ügyfelek! 
 
A koronavírus járvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre 
tekintettel a  
 

Polgármesteri Hivatalban az 
ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL. 

 
Ügyeit, amennyiben lehetséges, kérjük, intézze 
elektronikusan vagy telefonon. Kérelmek, 
nyomtatványok elérhetőek a www.szegvar.hu 
honlapon a Dokumentumtár fülön. 
  

Telefonos elérhetőségek: 
63 / 364-800 

Anyakönyv: 24-es mellék 
Adó: 23-as mellék 

Hagyaték: 24-es mellék 
Hirdetmények: 21-es mellék 

Kereskedelmi hatóság: 21-es mellék 
Lakossági bejelentés: 26-os mellék 

Pénztár: 19-es mellék 
Segélyezési, szociális ügyek: 24-es mellék 

20-as mellék 
Polgármesteri Kabinet: 26-os mellék 

 
További információ: 63/364-817 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szecskó Tamás  
jegyző  

 
 

Külföldről hazaérkező magyar 
állampolgároknak 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
HATÁROZATA 

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában és a 
fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva Dr. Müller Cecília országos 
tisztifőorvos 
  

KÖTELEZTE 
 

a külföldről Magyarország területére belépő 
magyar állampolgárokat, hogy a Magyarország 
terültére történő belépéskor vessék alá magukat 
egészségügyi vizsgálatnak azzal, hogy: 
a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 

fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt 
karanténban kerül elhelyezésre, 

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során 
COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, 
tizennégy napra lakóhelyén vagy 
tartózkodási helyén otthoni járványügyi 
megfigyelés (a továbbiakban: hatósági házi 
karantén) alá kerül, 

c) akinél az egészségügyi vizsgálat során 
COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, 
de nem rendelkezik Magyarországon 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 
hagyja el Magyarország területét, ennek 
hiányában a kijelölt karanténban kerül 
elhelyezésre. 
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71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 
A kijárási korlátozásról 

 
A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a 
szociális érintkezést – a közös háztartásban élők 
kivételével – a lehető legkisebb 
mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot 
tartani. 
(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is 
alkalmazni kell. 
 
2. § Vendéglátó üzletben – az ott 
foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. 
Kivételt képez az elvitelre alkalmas 
ételek kiadása és szállítása. 
 
3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a 
magánlakás elhagyására az e rendeletben 
meghatározott alapos indokkal 
kerülhet sor. 
 
4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok: 
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, 

a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti 
tevékenység, valamint 
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen 
anyagokat, valamint eszközöket árusító 
üzletben (különösen 
a műszaki cikket, az építőanyagot és 
eszközöket árusító üzletben) történő 
vásárlás, 

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a 
kiskorú gyermek kísérése, 

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás 
igénybevétele, beleértve a gyógyító 
tevékenységen túl a testi és a lelki 
egészség megőrzése céljából nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokat (különösen 
pszichoterápiás ellátás, 
fizioterápiás kezelés, gyógytorna), 

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, 
szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. 
§ szerint, 

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi 
körben, 

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő 
élelmiszerüzletben (a továbbiakban: 
élelmiszerüzlet) történő vásárlás, 

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb 
(illatszert, a drogériai terméket, a háztartási 
tisztítószert, a vegyi 
árut és a higiéniai papírterméket árusító) 
üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) 
történő vásárlás, 

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó 
üzletben történő vásárlás, 

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, 
ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és 
vágóhidat, 

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a 
továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás, 

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt 
forgalmazó üzletben (a továbbiakban 
együtt: gyógyszertár) 
történő vásárlás, 

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, 
m) a dohányboltban történő vásárlás, 
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások 

igénybevétele, 
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás 

szolgáltatások igénybevétele, 
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a 

mezőgazdasági és erdészeti gépek és 
berendezések javításával kapcsolatos 
szolgáltatások igénybevétele, 

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő 
szolgáltatások igénybevétele, 

r) a legszükségesebb esetben a személyes 
megjelenést igénylő ügyintézés, így 
hatósági, banki, pénzügyi, 
biztosítási és postai szolgáltatások 
igénybevétele, 

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi 
sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az 
állatkórház látogatása, 

t) a szülői jogok és kötelezettségek, 
u) a hitéleti tevékenység. 
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(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban 
meghatározottak betartásával – a magáról 
gondoskodni nem tudó, 
vagy segítéségre szoruló személy (például 
kiskorú személy, idős személy és beteg 
személy) részére történő 
segítségnyújtás. 
 
5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, 
szabadidős célú gyalogos közlekedés 
külterületen, valamint a települések 
belterületén – lehetőség szerint a 
zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon 
háztartásban élőkkel közösen 
folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 
méter távolságot kell tartani. 
 
6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. 
életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, 
drogériát, piacot vagy 
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti 
időben látogathatja. 
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon 
vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra 
közötti időben az ott 
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) 
bekezdés szerinti személy tartózkodhat. 
 
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott 
korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének 
a felelőssége. 
 
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó 
intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a 
katonai rendészet és a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
törvény szerinti bármely szerv 
bevonásával. 
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be 
nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről 
szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti 
intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a 
szükségesség és 

arányosság követelménye betartásával az Rtv.-
ben meghatározott módon alkalmazhatja. 
 
9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) 
bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, 
aki az e rendeletben 
meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. 
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az 
(1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a 
pénzbírság legalacsonyabb 
összege ötezer forint, legmagasabb összege 
ötszázezer forint. 
 
10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján 
lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát 
veszti. 
 
11. § Az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)  
szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a  
nem alkalmazható. 
 
 
 
Szeretnénk megosztani az április hónapra  
vonatkozó horoszkópunkat   
 
 


