Dr. Szalai Tibor

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(IV.10.)
önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás
helyi szabályozásáról
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti –
hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármestere a jelen rendelet
1. §-a vonatkozásában Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, és a 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a jelen
rendelet 2. §-a vonatkozásában Magyarország Kormányának a kijárási korlátozás
meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 3-7. §-ai vonatkozásában Magyarország Kormányának a kijárási
korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az új koronavírus-járvány terjedésének lassítása és a kerület
lakosságának egészségvédelme érdekében a következőket rendeli el.
1. §
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (III.
24.) önkormányzati rendelete a kiegészül az alábbi alcímmel és 5/A. §-sal.
„Veszélyhelyzeti közegészségügyi szabályok
„5/A. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki
közterületen, közparkban, erdőterületen, illetve közcélra átadott területen – egyéni szabadidős
sporttevékenység és szabadidős célú gyalogos közlekedés kivételével – szabadidős
tevékenységet folytat.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki Budapest
Főváros II. kerület területén működő piacon, termelői piacon nem tart másik személytől
legalább két méteres távolságot.
(3) A járványveszély enyhítésének érdekében egészségügyi maszk – ennek hiányában annak
funkcióját és rendeltetését betöltő orrot és arcot takaró textil (kendő, sál) - viselése
kötelező Budapest Főváros II. Kerület közigazgatási területén működő valamennyi piac- és
vásárcsarnok területén, az oda belépő és ott tartózkodó szolgáltatásokat igénybe vevőkre és
szolgáltatókra, a piac területén történő tartózkodás idejére.”
2. §
(1) Az önkormányzat által fenntartott Fény utcai piac-és vásárcsarnok nyitva tartása szombaton
6 – 14 órára változik. A piac és vásárcsarnok Vasárnap és Hétfői napokon zárva tart.
(2) Budapest Főváros II. Kerület közigazgatási területén működő valamennyi piac- és
vásárcsarnok területén a nyitva tartása alatt a piacot 9 – 12 óra között kizárólag 65. életévüket
betöltött személyek látogathatják.
3. §
Budapest Főváros II. Kerület teljes közterületén és a közforgalom számára nyitott
magánterületein a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet (az egyedi szabadidős sport tevékenység, szabadidős

célú gyalogos közlekedés) a Budapest II. kerületi lakóhellyel rendelkező személyeknek
kizárólag gépjármű használat igénybevétele nélkül engedélyezem. E tevékenység céljából
lakóhelyét, tartózkodási helyét kizárólag gyalogosan, séta vagy sportolás céljából hagyhatja el,
e tevékenységet kizárólag lakóhelye közvetlen közelében gyakorolhatja.
4. §
A Rendelet 3– 4. §-ban foglalt rendelkezéseinek betartatása érdekében a Budapest Főváros II.
Kerület egyes zöldfelületeihez, közparkjaihoz, erdőterületeihez kapcsolódó parkolók és azt
övező egyes közterületek melletti parkolásra alkalmas területeit lezárom. Ezen időtartam alatt
az érintett területek környezetében a lezárással érintett területen a gépjárművel történő
várakozást megtiltom.
5. §
A Rendelet végrehajtását a rendőrség és a Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai
ellenőrzik. A Rendeletben foglaltak megsértése esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.
(III.27.) Korm. rendeletben megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye.
6. §
Felkérem a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóságát, hogy
a lezárást jelző kordonok elhelyezéséről, és KRESZ táblák elhelyezéséről gondoskodjon.
Felkérem továbbá, a II. kerületi Polgárőrséget, hogy a munkájukkal segítsék a rendelet
végrehajtását.
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján 14:00-kor lép hatályba.
(2) Jelen rendelet - 1-2. §-aiban foglalt rendelkezések kivételével - 2020. április 13. napján
24.00. órakor hatályukat vesztik.
(3) Jelen rendelet 1-2.§-aiban foglalt rendelkezések a veszélyhelyzet megszűnése kihirdetése
napján vesztik hatályukat.

Őrsi Gergely s.k
Polgármester
dr. Szalai Tibor s.k.
Jegyző
Záradék:
A rendelet hatályba lépésének napja 2020. április 10. napján 14.00 óra. Kihirdetése az
SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltak szerint megtörtént.

Budapest, 2020. április 10.

dr. Szalai Tibor s.k.
Jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az új koronavírus-járvány terjedésének lassítása és a kerület lakosságának egészségvédelme
érdekében - a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Budapest Főváros II.
Kerületi Önkormányzat polgármestere egyrészt közösségi együttélés alapvető szabályainak
veszélyhelyzeti közegészségügyi szabályokkal történő kiegészítését rendeli el a veszélyhelyzet
megszűnéséig.
Másrészt
Magyarország
Kormányának
a
kijárási
korlátozás
meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a piacok működésére vonatkozó szabályokat alkot a veszélyhelyzet
megszűnéséig. Harmadrészt Magyarország Kormányának a kijárási korlátozás
meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján 2020. április 10. napja 12.00 órától – 2020. április 13. napja 24.00 óráig
a Budapest Főváros II. kerület területén történő szabadidős tevékenység céljából történő kijárás
szabályait rendezi, elsődlegesen az itt élő lakosok biztonságának és egészségének védelme
érdekében.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Veszélyhelyzeti közegészségügyi szabályokat rögzíti a veszélyhelyzet megszűnéséig.
(1) bekezdése tiltja az egyéni szabadidős sporttevékenység és szabadidős célú gyalogos
közlekedés kivételével az egyéb szabadidős tevékenységeket Budapest Főváros II.
kerületének területén.
(2) bekezdése a piacokon betartandó személyek közötti távolságot szabályozza.
(3) bekezdése a maszk használatát rendeli el a piacokon.
2. §-hoz
Piacok nyitva tartásáról és 65. év feletti személyek általi látogathatóságáról rendelkezik
3. § -hoz
Budapest II. kerületi lakóhellyel rendelkező személyeknek a szabadidős tevékenységének
korlátozásáról rendelkezik.
4. §
A 3-4. §-hoz kapcsolódó rendelkezések végrehajtásának biztosításáról rendelkezik.
5-6. §
A Rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzéséről, és szankcionálásáról rendelkezik.
7.§
Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

