
Szigethalom Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

14/2020 (IV.24.) önkormányzati rendelete 

a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggő egyes rendelkezésekről (II.) 

 

Szigethalom Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Szigethalom Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a kijárási korlátozással 

összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) 

Kormányrendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ (1) A szigethalmi piacot saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött 9.00 óra és 11.00 óra 

közötti időben látogathatja. 

(2) A piacon az (1) bekezdés szerinti idősávban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) 

bekezdés szerinti személy tartózkodhat. 

(3) A piacon szájmaszk és kesztyű használata az árusok részére kötelező. 

(4) A piacra kilátogató vásárlók számára szájmaszk használata kötelező. 

 

2. § Tilos megállni a Duna soron szombat 0.00 órától vasárnap 24.00 óráig a Bogrács utca és a XII. 

utca közötti szakaszon. 

 

3.§ 2020. április 25. 0.00 órától 6.00 óráig, és 20.00 órától 2020 április 26. 6.00 óráig és 2020. április 

26 20.00 órától 24.00 óráig Szigethalom közigazgatási területén tilos közterületen tartózkodni, 

kivéve munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség teljesítése, egészségügyi ellátás, gyógyszertári ügyelet, 

sürgősségi állatorvosi ellátás igénybevétele céljából. 

 

4. § A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) kormányrendeletben foglaltak betartására 

fokozott ellenőrzést rendelek el a közterület-felügyelet és a Polgárőrség részére. 

 

5. §  (1) A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) kormányrendelet 9. § alapján a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ 

el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. 

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a 

pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

(3) Helyszínbírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 

 

6. § (1) E rendelet 2020. április 25-én 0.00 órakor lép hatályba és 2020. április 26-án 24.00 órakor 

hatályát veszti. 

 

Fáki László s.k.     dr. Stiebel Viktória s.k. 
                        polgármester                                          jegyző 



 

 

Záradék: 

A 14/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2020. április 24-én a Képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került. 

 

dr. Stiebel Viktória s.k. 
jegyző 

 


