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FELHÍVÁS 

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete bevezette Magyarország egész területén a 

kijárás korlátozását 2020. március 28. és 2020. április 11. között. A lakóhely, a tartózkodási 

hely, illetve a magánlakás elhagyására az említett rendeletben meghatározott alapos indokkal 

kerülhet sor. 

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletének 3§-a szerint alapos indoknak számít: 

3.§ 
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) 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, 

mailto:mezoszemere3378@gmail.com


t) a szülői jogok és kötelezettségek, 

u) a hitéleti tevékenység. 

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. 

A településen az alábbi nyitva tartások érvényesek: 

 

A zöldséges piac a továbbiakban is nyitva tart minden hét szerdai és szombati napján. 

 

Nyitva tartás: 7.00 – 10.00-ig. 

07.00-09.00 óráig 65 év alattiak  

09.00-10.00 óráig 65 év felettiek vásárolhatnak. 

 

A zöldségek megrendelésére és házhoz szállítására 10 óra után van lehetőség.  

Kovács István vállalja házhozszállítást. 

Elérhetősége: +36 20/598-0993 

 

Településen üzemelő élelmiszerboltok: 

HÉTKÖZNAP: 

Nyitva tartás: nyitástól – 09.00 óráig, valamint 12.00 órától zárásig 65 év alattiak, 

  09.00 órától 12.00 óráig 65 év felettieknek van lehetőség vásárolni. 

A vásárlók korlátozása alól kivételt képeznek a házi segítségnyújtók és a polgárőrök, ők a 

nyitvatartási idő teljes ideje alatt vásárolhatnak, de amennyiben, a bolt vásárlóterében 

tartózkodik, 65 év feletti akkor ők sem mehetnek be és nem tartózkodhatnak a vásárlótérben. 

De kifejezetten kérem, a házi segítségnyújtókat, valamint a polgárőröket, hogy 9.00-

12.00 óráig vásároljanak. 

HÉTVÉGÉN: 

Mezőszemere Községi Önkormányzat illetékességi területén a 65 év feletti lakos nem mehet 

élelmiszerboltokba, amennyiben szüksége van bármire, kérje meg 65 év alatti rokonát, 

szomszédját, ismerősét vagy keresse a polgárőrséget, hogy vásároljon be neki. 

 

Gyógyszertár: 

Nyitva tartása: 

12.30-tól – 14.00-ig tart nyitva. 

12.30-tól 13.00-ig 65 év felettiek, 

13.00 órától 13.30-ig polgárőrök és házi segítségnyújtók 

13.30-tól 14.00-ig 65 év alattiak vásárolhatnak. 

 

Köszönöm türelmüket és megértésüket! 

Aki teheti, maradjon otthon, vigyázzunk magunkra és egymásra! 

 

 

Tisztelettel:   Jakab Gábor 

        Polgármester 


