Dr. Szalai Tibor

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(V.1.)
önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő hétvégére vonatkozó
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, Magyarország
Kormányának a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére
meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az új koronavírus-járvány terjedésének lassítása és a kerület
lakosságának egészségvédelme érdekében a következőket rendeli el.
1. §
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 séta vagy sportolás céljából hagyhatja el, e
tevékenységet kizárólag lakóhelye közvetlen közelében gyakorolhatja.
2. §
A Rendeletben foglalt rendelkezések 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.
3. §
A Rendelet végrehajtását a Rendőrség és a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai ellenőrzik. A Rendeletben foglaltak
megsértése esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben
megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye.
4. §
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.
5. §
Jelen Rendelet 2020. május 1. (péntek) napján 08:00 órakor lép hatályba és 2020. május 3.
(vasárnap) napján 24:00 órakor hatályát veszti.

Őrsi Gergely
Polgármester
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Záradék: A rendelet hatályba lépése 2020. május 1. (péntek) napján 08:00 óra, a rendelet 2020.
május 3. (vasárnap) napján 24:00 órakor hatályát veszti. A rendelet kihirdetése az SZMSZ 37.
§ (9) bekezdésében foglaltak szerint megtörtént.

Budapest, 2020. május 1.

dr. Szalai Tibor
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 Magyarország Kormányának a kijárási korlátozással
összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről
szóló 167/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján 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
Budapest II. kerületi lakóhellyel rendelkező személyeknek a szabadidős tevékenységének
korlátozásáról rendelkezik
2. §-hoz
A Rendeletben foglaltak végrehajtásának biztosításáról rendelkezik.
3-4. §-hoz
A Rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzéséről, és szankcionálásáról rendelkezik.
5.§
A Rendelet hatályáról rendelkezik.

