
Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesterének 

5/2020. (V. 04.) rendelete 

a Kiskunhalasi piac látogatásának rendjéről 

 

A Kormány védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Kormányrendelet 10. § (3) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testü-

letének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetésé-

ről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a ka-

tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, és a közigazgatási sza-

bályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdésében meghatáro-

zott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el: 

1. A rendelet célja és személyi hatálya 

1.§ (1) Jelen rendelet célja Kiskunhalas város közigazgatási területén, a Kiskunhalas, Május 1 

tér 1. sz. alatt üzemelő piac nyitva tartásának, a 65. életévüket betöltött személyek általi látoga-

tása, és a piac általános védelmi intézkedései szabályainak meghatározása. 

(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a piac területén működő üzletekre. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kiskunhalas közigazgatási területén tartózkodó termé-

szetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.  

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a piac nyitva tartására, és a piacon való tartózkodásra 

2. A piac nyitva tartása és látogatásának szabályai 

2.§ (1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere a piac nyitva tartását az alábbiakban 

határozza meg:  

keddi, csütörtöki, pénteki napokon: 7:00-13:00 között 

szerdai és szombati napokon: 05:00 – 13:00 óra között 

hétfői, vasárnapi napokon: zárva 

1(2) A piac látogatására a 65. életévüket betöltött személyek számára megállapított védett idő-

sáv 11:00 óra és 12:00 óra közötti időtartam; rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén 

kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak. 

(3) A piacon egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő 

egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) és gumi-

kesztyű viselése kötelező az árusoknak, a vásárlóknak maszk használata kötelező. 

(4) A piacra történő bejutás és ott tartózkodás során a 1,5 méteres távolságot meg kell tartani. 

(5) A piacon csak fertőzésre utaló, gyanús tünetekkel nem rendelkező, egészséges személy tar-

tózkodhat. 

(6) A termékek érintése a vevők részéről tilos, melyre az árus köteles a vevő figyelmét felhívni. 

A kiválasztott termék csomagolva kerülhet átadásra. 

(7)2 

 
1 A rendelet 2.§ (2) bekezdését a 7/2020. (V.22.) rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. május 23-tól 
2 A rendelet 2.§ (7) bekezdését a 6/2020.(V.05.) rendelet 1.§-a hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2020.május 

6-tól 



3. A rendelet előírásainak megsértése 

3.§ (1) A rendelet 2. § (2) bekezdésben meghatározott előírások be nem tartása a közösségi 

együttélés szabályai megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és 

közigazgatási szankció kiszabására - átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható, illetve 5 000 

Ft-tól 50 000 Ft-ig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetén 150 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, vagy 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, 

jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 500 000 Ft-ig ter-

jedő közigazgatási bírság szabható ki.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről 

eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.  

(4) A helyszíni bírság kiszabására a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közterület fe-

lügyelői jogosultak.  

(5) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az Önkor-

mányzat számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.  

(6) A 2. § (2) bekezdésben meghatározott előírások be nem tartása miatt kiszabott és befolyt 

bírságot a járvány elleni védekezésre kell fordítani. 

4. Záró rendelkezés 

4.§ (1) A rendelet 2020. május 05. napján lép hatályba. A rendelet a Magyarország Kormánya 

által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetésével hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 04. 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék:  

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. május 04.  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda 

 jegyző  


