MÓRAHALOM VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
165/2020. (XI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA
a Móraép Kft. üzemeltetésében lévő vásár működéséről
Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel az alábbi döntést hozom:
Hivatkozva a Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról,
piacokról szóló 13/2009. (IV.30.) rendeletére a vásár biztonságos megtartásával kapcsolatban
2020. november 15. napjától – további intézkedésig vagy visszavonásig – az alábbi
intézkedéseket rendelem el:
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A 2020. november 15-i és az azt követő vásárok az árusok részére a munkavégzés
céljából 3 órától kezdődően, azonban a vásárlók részére a megszokott időtől eltérően,
reggel 5 órakor nyitják a kapuikat.
A vásárt mindenki a saját felelősségére látogathatja.
A koronavírus második hullámára való tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben
előírt magatartási szabályok betartása céljából mindenki számára kötelező a szájmaszk
helyes, orrot és szájat folyamatosan elfedő viselése és a megfelelő védőtávolság (1,5 – 2
méter) betartása a vásár teljes területén.
A helyfoglalásnál figyelembe kell venni a védőtávolság betartását.
A vásár területén helyben fogyasztásra alkalmas ételeket kínáló vendéglátó üzletek (pl.
Lacikonyha) területén tartózkodni, az ételeket helyben fogyasztani tilos – ott csak az
elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig
megengedett tartózkodni.
A vásárban dolgozó munkavállalók számára kötelező a szájmaszk és a védőkesztyű
használata, illetve két óránként kötelező a kézfertőtlenítés.
A szociális helységbe lépve kötelező a kézfertőtlenítő használata.
Fokozottan ügyelni kell a szociális helyiségek óránkénti fertőtlenítésére.
A szociális helyiségekben a férfi és női mosdókban maximum 4-4 fő tartózkodhat.
A szociális helyiségekben minden második piszoárt és minden második mosdókagylót le
kell takarni.
A vásárban folyamatosan működik a vásárrádió, amely felhívja a vásárban lévők
figyelmét a vásár látogatásának szabályaira.
A vásár ideje alatt bármelyik parkoló használható és teljesen díjmentesen vehető igénybe.
A vásár üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a vásár területén tartózkodók a
maszkot a 3. pontban meghatározott módon viseljék, valamint a védőtávolságot betartsák,
ennek érdekében a vásár működésére – az árusításra, valamint a vásár rendjére –
vonatkozó szabályokban foglalt rendelkezések megsértése esetén egyebekben
alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.
Elrendelem, hogy az üzemeltető a vásár rendjének betartása érdekében a szokásos
felügyelethez képest nagyobb létszámú személyzet által biztosítsa a vásár rendjére
vonatkozó szabályok érvényesítését, különös tekintettel a jelen határozatban foglalt
szabályok végrehajtására.

14. Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli a 3. pontban
meghatározott módon, az üzemeltető köteles a vásár területéről kizárni, és gondoskodni
arról, hogy e személy a vásár területét elhagyja.
15. Tájékoztató táblák kihelyezése a vásártér bejárataihoz, iroda és szociális helyiség ajtóira a
határozat 1. számú melléklete szerint.
16. A vásár üzemeltetője a jelen határozat alapján megalkotja a vásár megrendezésére
vonatkozó koronavírus járvány miatti védelmi intézkedéseket és speciális szabályokat
összefoglaló tájékoztatóját, melyet köteles a vásártér bejárataihoz, iroda és szociális
helyiség ajtóira kihelyezni.
17. Elrendelem továbbá, hogy ezen döntésemet a vásár üzemeltetője jól látható helyre
helyezze ki és a helyben szokásos módon tegye közzé.
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Mórahalom, 2020 november 11.
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