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T I SZ T E L T L A K O SS Á G !
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény és a 2020. március 11-én kihirdetett
veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében a Kormány a 2020.
március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napján megszünteti.
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a Kormány
2020. június 18. napjától Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet
elrendelésével járványügyi készültséget vezet be. A Kormány a járványügyi készültség
fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
értelmében 2020. június 18. napjától az alábbi védelmi intézkedések alkalmazandóak.
Mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, kivéve a hatodik
életévét be nem töltött kiskorúak.
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen
– kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos
rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános,
valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény
helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy
időben nem haladja meg az 500 főt.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény által meghatározott számos átmeneti szabály közül az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt
Lakosság figyelmét:
̶ A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a
veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok –
ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is – a veszélyhelyzet
megszűnését követő 180 napig, tehát 2020. június 18. napjától 180 napig érvényesek.
̶

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, gyermekgondozási díjra, gyermekgondozást segítő
ellátásra és gyermeknevelési támogatásra való jogosultság 2020. június 30-áig
meghosszabbodik.
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̶

A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya,
c) az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság és
d) a közgyógyellátásra való jogosultság
meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig.
̶

Ingyenes parkolás: 2020. július 1-jéig nem kell a parkolásért várakozási díjat fizetni.
̶

Az érintéses fizetésekre vonatkozó átmeneti szabályok: a pénzforgalmi szolgáltató nem
alkalmaz 2020. december 31. napjáig erős ügyfél-hitelesítést (PIN kód), ha az érintéses
elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.
̶

A fizetési moratórium: A hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és
kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve
díjfizetési kötelezettsége (a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már
folyósított kölcsönök esetében) 2020. december 31-éig akként módosul, hogy az adós a
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési
haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti
szerződési feltételek szerint teljesítsen. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének
határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével
meghosszabbodik.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésére tekintettel:
̶ megszűnik az idősek vásárlási idősávja,
̶ a Faluház, a Csipkemúzeum és a tűzoltó szertár használatát újra biztosítjuk,
̶ az Osli Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi kirendeltsége a szokásos
ügyfélfogadási rend szerint biztosítja a személyes ügyfélfogadást.

Köszönettel tartozunk mindenkinek a járványhelyzetben tanúsított
együttműködésért, a felelősségteljes viselkedésért, a szabályok betartásáért.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Hövej, 2020. június 18.
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