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      Berhida Város Polgármestere  

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

      Tel.:88/585-620, E-mail: polgarmester@berhida.hu 

 

 

 

Szám: B/140-157/2020                                                                  Tárgy: Tájékoztató 

 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 

humánjárvánnyal kapcsolatban 2020. november 5. napján a Magyar Közlöny 240. számában – 

többek között - megjelent „A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó 

átmeneti rendelkezésekről” szóló 483/2020. (XI. 5.) kormányrendelet.    

 

A kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

kormányrendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre (a 

továbbiakban: veszélyhelyzet) figyelemmel a koronavírus világjárvány második hulláma 

elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépéséig tartó időszakra az alábbi intézkedések 

kerülnek bevezetésre: 

 

1. A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának 

kimondása esetén e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be. 

 

2. A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már 

kitűzött választások elmaradnak, a kiadott ajánlóíveket tizenöt napon belül le kell adni a 

választási irodában. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését 

követő tizenöt napon belül kell kitűzni. 

 

3. A veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem 

kezdeményezhető, a már kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak. A ki nem 

tűzött és az elmaradt országos és helyi népszavazást a veszélyhelyzet megszűnését követő 

tizenöt napon belül kell kitűzni. 

 

Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 

felületen.   

 

Hiteles információk: 

- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon (külföldről a +36 1 550 1825) 

- koronavirus@1818.hu e-mail címen, 

- www.berhida.hu honlapon,  

- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata facebook csoport) keresztül.  
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Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése vérplazma adásra: 

- telefon: 06 30 602 9250 

- e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; online: www.koronavirusplazma.hu 

 

 

Berhida, 2020.11.06.   

 

                                                                                                    Pergő Margit  

                                                                                                    polgármester                                                                                               


