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Nagyvázsony Község Önkormányzata Polgármesterének 

4/2020.(V.15.) önkormányzati rendelete 

védelmi intézkedésekről 

 

Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagyvázsony 
község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében, Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- tekintettel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján eljárva a következőket rendeli el:  

 
1§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Nagyvázsony 
község közigazgatási területén 

 
a) az ügyfélforgalom számára nyitva álló irodahelyiségekben, irodaépületben, 

hivatalban, intézményben, iskola konyhán  
 
b) boltban, üzletházban, áruházban, szolgáltatást nyújtó helyiségben, épületben, 

valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek az ügyfélforgalom számára 
nyitva álló részében, közlekedő és kiszolgáló helyiségében, 

 
az ott tartózkodó, tíz évnél idősebb személynek a száj- és orrnyílását textil- vagy papír 

maszkkal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására 
alkalmas eszközzel teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó olyan szolgáltatások igénybevételekor, 
amelyek esetében a szolgáltatás ellátását a száj- és orrüreg eltakarása kifejezetten gátolja. 

(3) 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 (továbbiakban: védőtávolság). 

(4) kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet végző személy az orrot és szájat fedő védőeszköz 
(maszk) viselésén túl köteles gumikesztyűt hordani.  
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(5) A védőtávolság megtartása valamint a száj és az orr eltakarása (például orvosi maszk, sál, 
kendő) mellett a könyvtár, közösségi színterek is látogathatók, 65 év alattiak által részére 
közösségi foglalkozások szervezhetők. 

 (6) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok, is látogathatók. 

 
 
 
2.§ E rendelet 2020. május 18-án lép hatályba. 

.  
 
 
 

Fábry Szabolcs János s.k. 
polgármester 

Szinesi Erna Eszter sk. 
jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került 2020. május 15. napján 
 

 Szinesi Erna Eszter sk. 
jegyző 

 


