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önkormányzati rendelete 

 

A Nagypiac veszélyhelyzet idején történő nyitva tartásának és látogatásának rendjéről 

(egységes szerkezetben a 12/2020.(V.21.) és a 13/2020.(V.28.) önkormányzati rendelettel) 

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú 

Kormányrendeletében, 2020. 03. 11. napján 15.00 órától, Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok 

egészségnek és életének megóvása érdekében. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A polgármester a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Kormány rendelet 10. § 

(3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet célja, hogy az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében Mátészalka Város közigazgatási 

területén működő piac tekintetében a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaitól eltérő intézkedéseket vezessen be. 

2. § (1) A veszélyhelyzet idején a piac szerdai, pénteki és szombati napokon 06.00 órától 13.00 

óráig tart nyitva.  

(2)  A piac területén a 65. életévét betöltött személy – az ott árusítók, dolgozók, 

foglalkoztatottak kivételével – az (1) bekezdésben meghatározott napokon kizárólag 08.00 

órától 10.00 óráig tartózkodhat. 

3. § (1) A piac területén mindenki köteles a 1,5 m-es védőtávolságot megtartani, szájat és orrot 

eltakaró eszközt (például orvosi szájmaszkot, kendőt, sálat), illetve kesztyűt viselni.  



(2)1 

4. § (1)2 A piac területén a működési engedélyben foglaltak árusíthatók. 

(2) Az árusító köteles árusítóhelyét rendszeresen fertőtleníteni. 

5. § A veszélyhelyzet ideje alatt a piac egész területén a parkolás ingyenes.  

6. § Ez a rendelet a 2020. május 8. napján lép hatályba. 

  

 

 

 

            Dr. Hanusi Péter s.k.                                 Dr. Takács Csaba s.k. 

             polgármester                                                  jegyző 

     

 

 

Egységes szerkezetben foglalta 

dr. Márton Ágnes törvényességi referens 

2020. május 29. napján. 

 
1 A 3. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 12/2020.(V.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. 
május 23. napján.  
2 A 4. § (1) bekezdését módosította a 12/2020.(V.21.) és a 13/2020.(V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba 
lépett 2020. május 30. napján.  


