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A Kormány 71/2020. (III. 27.)
Korm. rendelete
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)
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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.
(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,
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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.
Orbán Viktor s. k.,
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Sajnálatos, hogy napjaink központi
kérdése egy megfoghatatlan, láthatatlan
valami, ami átvette a főszerepet életünkben. Nincs olyan család ma országunkban, szűkebb környezetünkben,
ahol ne lenne téma, ahol ne lenne kihatása sajnos a jelenlegi vírusfertőzésnek.
Legfontosabb teendőnk a megelőzés,
hogy aki teheti, maradjon otthon, és az
ajánlásokat, melyeket olvashatunk a
községi honlapon is, tartsuk be. Az
önkormányzat megtesz mindent, hogy
biztonságban lehessenek Önök, de ehhez együttműködés kell. Ha nem fontos
ne hagyjuk el otthonainkat, különösen a
65 éven felüliek tartsák ezt be. Ők nem
azért, mert csak rájuk nézve lehet veszélyes ez a vírus, hiszen mindenkit
megfertőzhet, hanem azért, mert a koruknál fogva már az immunrendszer
nem úgy működik, esetleg vannak krónikus betegségek, és így a vírus általi
szövődmények is komolyabbak sajnos.
Természetesen a Kömlődi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal is minden
ajánlást betartva hozza meg az intézkedéseit, többek között kihordják az ételt
az óvodából távolmaradt gyerekeknek,
időseknek, rászorulóknak, melyet külön
ételhordó dobozba szállítanak falun
belülre és a pusztára egyaránt. Érthetően, most megoldhatatlan az ételhordók
cseréje, mert mindennél fontosabb a
sterilitás betartása. Ha mindenki fegyelmezetten betartja az intelmeket, sokszor
mos alaposan kezet naponta, ügyel a
köhögésre, tüsszentésre, amit zsebkendő hiányában a könyék hajlatba javasolnak és nem a tenyérbe természetesen, ha viseli a maszkot, esetenként, ha
szükséges a gumikesztyűt, gondosan
fertőtleníti kezét, tárgyakat, már sokat
tett a maga és a környezete egészsége
érdekében.
Varga Katalin

Jó néhány évet megéltem már magam
is, de ilyenre nem emlékszem, hogy
egészségügyi járvány miatt Magyarországon ilyen helyzet alakult volna ki.
Az a pici vírus, amit nem is láthatunk
nagyon jelentős mértékben megváltoztatta életünket. Amit mi magunk megtehetünk itthon Kömlődön az amire
kérnek bennünket, a saját érdekünkben
tegyük meg!
Több olyan intézkedést kellett meghozni amely kellemetlen, de elengedhetetlen ahhoz, hogy Kömlődön ne legyenek áldozatok.
1. Az óvoda működését szüneteltetjük. Ez azt jelenti, hogy az óvodában
foglalkozásokat nem tartanak, gyermeket csak és kizárólag olyan helyzetben
lehet bevinni ahol odahaza a gyermekfelügyeletet semmiképpen nem tudják
megoldani. Ilyen helyzetekben néhány
gyermek számára felügyeletet biztosítanak. Az óvónők elektronikus úton
feladatokat küldenek és visszavárják
azokat megoldásuk után.
Fontos, hogy megszerveztük a gyermekétkeztetést, aki kéri, annak a házhoz szállítjuk a meleg ebédet. Ebben a
dajkák nyújtanak maximális segítséget.
2. A játszótér nem látogatható!
3. A kultúrház bezárt, ott semmiféle
rendezvényt nem lehet tartani.
4. Az időseknek az ebédkiszállítást
kiszélesítettük, minden érintettnek
egyedi műanyag edények felhasználásával oldjuk meg.
5. A tanyagondnok folyamatosan hívható és szükség esetén segítséget nyújt.
Parnak pusztára a tanyagondnok szállítja ki az óvodás ebédet.
6. A nyugdíjas klub épületében nem
lehet rendezvényt tartani.
7. A polgármesteri hivatal nem fogad
ügyfeleket, de iratokat átvesznek a
reggeli órákban.
Szükség esetén Svarczné Stieber
Rita aljegyző nyújt segítséget őt telefonon kell hívni. 06-30/2565434

2020. április

A háziorvost minden esetben telefonon kell hívni !
A fogorvos csak sürgős eseteket lát el,
őt is telefonon kell keresni.
8. Az idős, egyedülálló kömlődieket
minden nap reggel telefon felhívjuk és
érdeklődünk felőlük. Felajánljuk, ha
bevásárlási problémáik vannak, akkor
azt megoldjuk.
9. A könyvtár nem látogatható.
Ezúton kérünk mindenkit, aki tud ismeretségi körében olyanról akinek erre
szüksége lehet hívjon a közismert telefonszámokon.
A kérésem, mindenki tartsa be a kijárási korlátozásokat, higgyék el a lakosság
érdekében születtek.
Ne mászkáljanak az utcákon feleslegesen. Telefonon beszéljék meg egymással az aktuális dolgokat.
Lehetőleg most a temetőben se tartózkodjanak, főleg úgy nem ha más is van
a közelben. Tartsák be a két méteres
védőtávolságot. A szakemberek azt
mondják a vírus cseppfertőzéssel terjed.
Kérek mindenkit vigyázzon magára és
vigyázzunk egymásra.
Minden egyéb ügyes—bajos dologgal
kapcsolatban nyugodtan forduljanak
hozzám.
Telefonon és e-mailen elérhető vagyok.
polgarmester@komlod.hu
06-30/604-3188
Nagyon szeretném, ha egyetlen kömlődi honfitársunk sem esne áldozatul a
járványnak.
Bogáth István polgármester
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Kömlőd község címere három egyenlő,
vízszintes piros-fehér-zöld mezőre
osztott pajzs. A zöld mezőn egy gesztenyefa áll. Még 1994-ben az önkormányzat rendeletbe foglalta, hogy
ahány tagból áll fel a képviselőtestület, annyi gesztenyefát ültetnek el
minden évben a községben.

Biztonságunk érdekében újabb három
térfigyelő kamera került felszerelésre a
községben. Most a falu központjában
figyelik ezek a berendezések a közterületet.
A már meglévő kamerákkal együtt immár öt kamera vigyázza a település
rendjét.
A régi kamerák segítségével három
elkövető lett beazonosítva és sikerült is
az elfogásuk. Úgy ítéli meg a képviselő
-testület, hogy mindenképpen szükség
van ezekre a berendezésekre, ezért is
döntött a bővítés mellett.

Nehéz napokat élünk, mindannyiunknak megpróbáltatás ez a váratlanul
kialakult helyet, és nem tudhatjuk meddig tart. Most a legfontosabb a fegyelmezettség és nem a dolgok elbagatellizálása. Sajnos a legveszélyeztetettebb
életkorúak nem érzik mindig ennek a
láthatatlan, megfoghatatlan valaminek
a súlyát, hogy mennyire veszélyesek a
szövődmények, ha elkapják. Most a
legfontosabb a társas kapcsolatok minimálisra csökkentése, az otthoni bezárkózás. Falun talán egyszerűbb, hiszen
pár nap és remélhetőleg jön a jó idő,
lehet szöszmötölni a kertbe, rendet
rakni az udvaron, az eddig magunk
előtt tologatott dolgokat elvégezni. Ez
a vírus nemcsak az idősekre veszélyes,
félreértések elkerülése végett, hiszen
sokan azt gondolják, mert a média sokszor elmondja, hogy ők maradjanak
otthon. Sajnos mindenkire veszélyes,
ezért az óvatosság maximálisan fontos
minden korosztálynak. Csak a legfontosabb dolgokért mozduljunk ki otthonainkból, akkor is rövid időre, célirányosan és gyorsan elrendezve bevásárlást, stb. Sokan nem tartják be az intelmeket, pedig meg kellene fogadni,
hiszen ha hirtelen betegszenek meg
tömegesen, nem győzi az egészségügy
az ellátást, mint ahogy látjuk Olaszor-
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1998-ig folyt is ez a hagyomány, ám
valamilyen okból kifolyólag még az
un. címerrendeletből is kikerült.
2014 – óta azonban valóban minden
évben a képviselők számával azonos
számú gesztenye fa került elültetésre.
Ezzel tudjuk biztosítani, hogy amint
régen volt újból meghatározó növénye
legyen Kömlődnek a gesztenye fa. Arról nem is beszélve, na nincs Kömlődön gesztenye fa, akkor a címerben
szereplő fa mögött sincs valóság
Természetesen ez az igen figyelemre
méltó kezdeményezés túl azon, hogy
egyfajta természetvédelmi feladatot is
ellát, minden bizonnyal tisztítja a levegőt, szebbé teszi a környezetet. A növekvő fák látványa jó hatással van a
lelkünkre, hiszen mindig megnyugtató
egy zöldellő fa, ami jó esetben akár
100 évig is hirdetheti, hogy a településen - ezzel a gesztussal is - gondolnak
a jövő nemzedékre.
Az előző években az óvodások segítségével ültettük el a fákat, idén a járvány
miatt csupán szűk részvételi körben
történt mindez.
Varga Katalin

szágban. Kinára „visszanézve” ahonnan kiindult ez a betegség, hosszú hónapok várhatnak ránk, mire leküzdjük
ezt a megfoghatatlan, de annál veszélyesebb kórt, hiszen ott még csak a
napokban kezdenek kimerészkedni az
utcákra január eleje óta. Ha mindenki
megfogadja az intelmeket, fertőtlenít,
sokat mos kezet, maszkban jár, nem
piszkálja arcát, szemét, száját, ha kell
gumikesztyűben közlekedik, - nem
szégyen ez most már, életeket menthet
-, akkor talán kicsit könnyebben lehetünk túl rajta. Aki csak teheti, maradjon otthon, foglalja el magát, csinálja
meg azokat az elmaradt dolgokat, melyekre a napi rohanás közepette nem
jut idő. Nem fontos egész álló nap a
TV, internet nézése, hiszen a félelem, a
szorongás sem jó dolog az ember életében. Természetesen tájékozódjunk, de
csak hiteles hírekből. Próbáljuk meg a
jó oldalát nézni a rossznak, hogy kicsit
több idő jut magunkra, szeretteinkre,
otthonunkra,
környezetünkre.
Jó
egészséget mindenkinek, vigyázzanak
magukra, legyenek óvatosan körültekintőek, vigyázzunk egymásra.
Varga Katalin
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Talán nincs is olyan kömlődi, aki ha az
épülő óvoda felé sétál, ne kísérné figyelemmel hogy milyen ütemben zajlik
a munka. Sokszor lehetett a kis
„tulajdonosokat” látni, hogy arra sétálgattak az óvónénikkel, érdeklődve és
figyelték, hogy az ovijuk éppen milyen
állapotban van. Bár ők – igaz átmeneti
megoldásként - belakták az iskola épületét, de izgatottak a régi helyükért,
hogy mikor térhetnek vissza, vehetik
birtokba ismét a szépen felújított birodalmukat. Az óvoda felújításának jelenleg 50 %-os a készültségi foka. Sajnálatos módon a koronavírus mindenhol, mindenki munkájára ráhatással
van, hiszen rengeteg a teendő, sok a
beszerzés alatt álló tárgy, anyag ami
most nem mindig egyszerű. A dolgozók ígéretük szerint mindent megtesznek, hogy a felújítás zökkenők nélkül
folytatódjon. Jelenleg is, a vírus terjedése ellenére dolgoznak becsülettel,
hiszen ők is érzik, hogy fontos a gyerekek miatt az épület mielőbbi átadása,
hogy ismét hangos kacaj töltse be a
majdan kényelmes, szebbé varázsolt
ovit.
Varga Katalin

A fák életében is eljön az az idő, amikor már nem fejlődik tovább. Az idő
teltével egyre öregszik, azután meg már
bizonyos részei elhalnak, elkorhadnak.
Elkorhadnak az ágak, vagy akár elkorhad az egész törzs. A belsejében odú
keletkezik és veszélyessé válik a környezetére.
Ilyenkor nincs más megoldás ki kell
vágni a veszélyes fákat.
Ez történt mostanában a faluban a Petőfi utcában és a rendezvény téren is.
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Köszönet azoknak, akik ezekben a
vészterhes időkben is értünk dolgoznak.
Köszönet azoknak, akik a betegágy
mellett, saját egészségüket veszélyeztetve helyt állnak.
Köszönet azoknak akik mindennapi
életünket szervezik.
Köszönet azoknak, akik esténként
nyolc órakor tapssal fejezik ki hálájukat.
Köszönet a helyi polgárőröknek, akik
jelezve, hogy együtt éreznek autóikkal
felvonulnak.
Köszönöm mindazoknak, aki e példaértékű összefogásban részt vesznek.
Bogáth István polgármester

Az eddigi szokásoktól eltérő volt a
Nyugdíjas Klub összejövetele márciusban. A Nőnapra mindig más helyszínt
választottak, eddig Kömlődön kívül
voltak a nőnapi ünnepek megtartva. Ez
évben úgy döntöttek, hogy a Kultúrházban gyűlnek össze, nem mennek vendégségbe más településre, hogy közösen ünnepeljenek más klubokkal, hiszen már a fertőzésveszély érzékelhető
volt. Március 9-én nagy sürgés-

Szakértők átvizsgálták az öreg fákat
nemcsak itt, hanem a rendezvény tér
melletti területen is. A döntés megszületett az önkormányzat elvégezteti a
veszélyessé minősített fák kivágását.
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a rendezvény tér melletti
fás területen tartózkodni szigorúan
tilos.
A fakitermelés megelőzési céllal történt
ezzel elhárítva a közvetlen veszélyt.

forgást követően 29-en jöttek össze,
ülték körül a terített asztalt. A pártoló
tagok már egy héttel előtte megkapták a
meghívót. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Bogáth István polgármester
is. A Klub büszke arra, hogy ez évtől 3
eddigi pártoló tag is klubtag lett.
Heldné Ibolya itt szeretné megköszönni
annak a pártoló tagnak a támogatását,
aki egy jelentős összeggel segítette a
klub életét. A nőnapi ünnepség jókedvűen, zenével, tánccal, beszélgetéssel
estébe nyúlóan vidáman telt. A meleg
vacsorát az oroszlányi Bambi étteremből rendelték, volt a terített asztalon bor
-sör, üdítő, pogácsa. A jó hangulatról
Zeke Kálmán gondoskodott, a zenét ő
szolgáltatta. A férfitagok nem feledkeztek el a „gyengébb” nemről, hiszen
kedvesen egy cserép virággal köszöntötték fel a hölgyeket. A Klub vezetője
a továbbiakban elmondta, hogy annak
ellenére, hogy nem volt Kömlődön sem
a vírus miatt központi ünnepség Március 15-én, férjével a nyugdíjasok nevében megkoszorúzták a Hősök parkjában
lévő emlékművet, lerótták kegyeletüket
az áldozatok emléke előtt. Továbbiakban is, amennyiben majd a helyzet engedi, szeretnének olyan rendezvényeket
tartani a faluban, ami sok embert megmozgat. Öröm, hogy nagyon aktívak,
tevékenyek a fiatalok, ötleteikre, segítségükre mindig számíthat a Klub. Bár a
taggyűlések természetesen szünetelnek,
mert a klubtagok is óvják maguk és
mások egészségét, ennek ellenére azért
a kapcsolatok nem szakadnak meg
ezekben a napokban sem, hiszen telefonon tartják egymással a kapcsolatot. A
nyugdíjas klub vezetője is fontosnak
tartja, hogy mindenki maradjon otthon,
vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra!
Varga Katalin

