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Tisztelt Lakosok! 
 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. 
(VI. 17.) kormányrendelet értelmében 2020. június 18. napjától Magyarország egész 
területén egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültség került 
bevezetésre. Az elmúlt napokban tapasztalható az, hogy az új koronavírussal (COVID-
19) fertőzöttek száma folyamatos emelkedést mutat (tegnapi nap során 365 fővel 
emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma).   
 
Tekintettel a fentiekre ügyfeleink és dolgozóink egészsége érdekében a Berhidai 
Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) ismét szükségessé vált az 
ügyfélfogadás rendjének korlátozása, valamint más, a koronavírus terjedésének 
megakadályozására irányuló intézkedések bevezetése.  
 
Az említettekkel kapcsolatban az ügyfélfogadás rendjének korlátozására és a 
bevezetett intézkedésekre vonatkozóan az alábbi – röviden összefoglalt – 
tájékoztatást adom:  
 
1. Az ügyfélfogadó helyiségbe az ügyfelek érkezési sorrendben léphetnek be, a 
helyiségben egyszerre egy ügy ügyfele(i) tartózkodhatnak. 
2. Az ügyfél kizárólag a portaszolgálat által hívott ügyintézővel mehet be az egyes, 
ügyfélfogadásra kijelölt irodák területére. 
3. A Hivatal többi helyiségében ügyfélnek várakozni tilos. 
4. A házasságkötési szertartásokon az Önkormányzat épületében a 

házasulandókon és a két tanún kívül további személyek részt vehetnek a következő 

feltételek mellett: 

4.1.  A házasulandókon kívül megjelent személyek kötelesek az egymástól 

legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) megtartani.  

4.2.  Az anyakönyvvezető a védőtávolság megtartása érdekében 

meghatározza a Hivatalban, a házasulandókon és a két tanún kívül tartózkodó 

személyek (maximum 12 fő) számát és a házasságkötési szertartás alatt 

történő elhelyezkedésüket.  

 



Megkérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hivatalba történő belépéskor és bent 
tartózkodáskor szájmaszkot viseljenek, illetve vegyék igénybe a kézfertőtlenítő 
eszközt.  
 
A Képviselő-testület és bizottság ülései továbbra is nyilvánosak, viszont az azokon 
megjelentek egészségének megőrzése érdekében az ülések tartására szolgáló 
helyiségbe (továbbiakban: ülésterem) csak a bizottságok tagjai, a képviselők és a 
Hivatal alkalmazottai léphetnek be. Az ülésterem előtt természetesen lehetőség nyílik 
a megjelenteknek arra, hogy élőben figyelemmel kísérjék az ülésen történteket.     
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy nagyon fontos továbbra is a 
fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok 
betartása. Megkérem Önöket arra, hogy továbbra is kerüljék azokat a helyeket, 
ahol zárt térben sokan vannak, tartsanak védőtávolságot, gyakran és alaposan 
mossanak kezet, valamint a szájmaszkot viseljék az üzletekben és a 
tömegközlekedési eszközökön.  
 
 
Kelt: Berhida, 2020. szeptember 2.  
         
                                                                                             dr. Guti László 
                                                                                                    jegyző  


