MÓRAHALOM VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
164/2020. (XI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA
a Móraép Kft. üzemeltetésében lévĘ városi piac mĦködésérĘl
Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere a katasztrófavédelemrĘl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetésérĘl szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel az alábbi döntést hozom:
Hivatkozva a Mórahalom város Önkormányzata KépviselĘ-testületének a vásárokról,
piacokról szóló 13/2009. (IV.30.) rendeletére a városi piac biztonságos megtartásával
kapcsolatban 2020. november 12. napjától – további intézkedésig vagy visszavonásig – az
alábbi intézkedéseket rendelem el:
1. A városi piac a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
ütemérĘl szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben meghatározott magatartási
szabályok betartása mellett mĦködik.
2. A városi piac területén a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki
köteles maszkot viselni, oly módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
3. KötelezĘ - az egy árusítóasztalhoz tartozó árusok kivételével – mindenki számára a
piac területén az 1,5 méter védĘtávolság betartása.
4. Az üzemeltetĘ köteles gondoskodni arról, hogy a piac területére, valamint a szociális
helységbe lépve legyen elhelyezve kézfertĘtlenítĘ, amelynek használatára fel kell
hívni a piacot látogató vásárlók figyelmét.
5. A szociális helyiségeket óránként fertĘtleníteni kell.
6. A városi piac üzemeltetĘje köteles gondoskodni arról, hogy a piacon tartózkodók a
maszkot a 2. pontban meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a piac
mĦködésére – az árusításra, valamint piac rendjére – vonatkozó szabályokban foglalt
rendelkezések megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket,
szankciókat alkalmazhatja.
7. Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltetĘ felszólítására sem viseli a 2. pontban
meghatározott módon, az üzemeltetĘ köteles a piac területérĘl kizárni, és gondoskodni
arról, hogy e személy a piac területét elhagyja.
8. A jelen határozatban foglaltak végrehajtása céljából az üzemeltetĘ jelöljön ki egy
felelĘs személyt, aki a piac területén folyamatosan ellenĘrzi a szabályok betartását és
gondoskodik a szükséges intézkedések meghozataláról.
9. A tejtermékeket és húskészítményeket értékesítĘ árusok (a továbbiakban: árusok)
maradéktalanul kötelesek megfelelni a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendeletben (a
továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak.
Az árusok kötelesek az árusítóasztalt az áru kihelyezése elĘtt mosható, fertĘtleníthetĘ
fedĘréteggel ellátni, azt rendszeresen fertĘtleníteni és az árusítóasztalon
kézfertĘtlenítĘt elhelyezni.
Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vevĘk csak alapos kézfertĘtlenítés után
nyúlhatnak az áruhoz és az árusító is köteles a kezét rendszeresen fertĘtleníteni.
10. Elrendelem a piac üzemeltetĘje részére, hogy az alábbi tájékoztatást jól látható helyre
helyezze ki.
„A forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minĘségéért, a nyomon követhetĘség
biztosításáért és az elĘírt személyes higiéniai elĘírások betartásáért az árus felelĘs. Az
elĘírások be nem tartásából eredĘ bármilyen egészségügyi következményért a piac
üzemeltetĘjét semmilyen felelĘsség nem terheli.”

11. Elrendelem továbbá a piac üzemeltetĘje részére, hogy a jelen határozat mellékletét
képezĘ tájékoztató táblát a piac valamennyi bejáratához, a vásárlók számára jól látható
helyre helyezze ki, valamint a hogy a jelen határozatot jól látható helyre helyezze ki és
a helyben szokásos módon tegye azt közzé.
HatáridĘ:
FelelĘs:

azonnal és további intézkedésig vagy visszavonásig folyamatos
polgármester, Móraép Kft. ügyvezetĘje

ErrĘl értesítést kap:
Mórahalom város polgármestere
Mórahalom város jegyzĘje
Móraép Kft.
irattár

Mórahalom, 2020. november 11.
Nógrádi Zoltán
polgármester
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