
P omáz Város Polgármesterének

8 l 2020.(IY.3 0.) önkormány zati rendelete

a kijárási korlátozásról szóló 7112020. (|II.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál
szigorúbb rendelkezések megállapításáról

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere, mint a Poméa Város Önkormányzata
Képviselő-testülete jogkörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 201I. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti
gyakorlója, a kijárási korlátozással összef[iggésben május I. napjára és hétvégére meghozható

önkormányzati intézkedésekről sző|ő 16712020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. § kapott

felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Akijárási korlátozásról szóló 7112020. (II.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat a

2020. május 1. (péntek) 00.00. őrátőI 2020. május 3. (vasámap) 24.00 óráig terjedő
időtartamban e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2.§

(1) Napközbeni kiscsoportos gl,ermekfelügyelet okán törlénő magánlakás elhagyása során 1

fő nagykorú személ1, legfeljebb 4 fő kiskorú gyermeket kísérhet. azonban a több felnőtt által
biztosított felüg1,,elet esetén csoport Iétszáma összesen nem haladhatja meg a - kísérő
felnőtteket is beszámítra - a 8 lot.

(2) Egyéni szabadidős ter ékenl ség a városi kondiparkokban nem fo11-tatható.

(3) A városijátszóterek nem látogathatók.

(a) A fagylaltot. 1ángost. egl-éb élelmiszert közterületre árusítók kötelesek gondoskodni arról"

hogy a vásárlók egymástóI legalább 1.5 méteres távolságot tartva várakozzanak,

(5) Közösségi rendeltetésú (beleértn,e az üzleteket is) épületekbekizárőlag szájmaszk. illetve
a széil és orr eltakarására alkalmas kendő vagy sál viselete mellett lehet belépni. A tilalom
betartása a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

(6) Tömegközlekedési eszköz. taxi kizárólag szájmaszk. illetve a száj és orr eltakarására
alkalmas kendő vagy sál viselete mellett használhatók.

(7) Pomáz Város közterületein - egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele
kivételével - 18 év alatti szemelv 22.00 és 6.00 óra között nem tarlózkodhat.

3,§

(1) A város belterületén és zártkerti területein a HÉV állomás P+R parkolója és a (2)

bekezdésben foglaltak kivételével közterületen gépjárművel várakozni (parkolni) tilos.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területeken csak

a) pomázi lakóhelyú,



b) pomázi tartőzkodási helyű,

c) a városban ingatlannal rendelkező vagy

d) életvitelszerűen Pomázon tartózkodó személyek, továbbá

e) a városban munkavégzés. szolgálatteljesítés, vagy a)-d) pontban meghatározott. arra

rászoruló személyek tészére segítség, gondozás, ellátás céljából belépők

áItaI használ t j árművekke 1 s z ab ad v ár ako zni (p ark o l ni ) .

4.§

(1) Védett övezetnek minősülnek a

a) P omáz, Holdvilág- árok bejárata,
b) Pomáz, Pankos tető,

c) Pomáz Kőhegy. Ytőcz, Klissza,
d) Pomáz Jóbarátok útja és

e) PoméuMeselia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védett övezetekre csak az ott lakók. vagy ott

ingatlannal rendelkezők, valamint a 3. § (2) e) pontjában meghatározott személyek,
szervezetek j árművei hajthatnak be.

5.§

(l) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Ez a rendelet 2020. május 4-énhaíályát veszti.

P omáz,, 2020. április 30.

et2020. került kihirdetésre.

Záradék:



Táiékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

a kijarási korlátozásról szóló 7l12020. (|II.27.) Kormányrendeletben foglalt szabályoknál
szigorubb rendelkezések megáll apításáról szőlő 8/2020. (IV. 3 0.)

önkormány zati r endelet terv ezetéhez

I. Iogszabály megalkotásának sztikségessége : Tekintettel arra) hogy Magyarorczág
Kormánya 2020. március 11. napjan az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjarvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,
amagyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet elrendeléséről, Ennek keretében 2020. marcius 27. napján a kijárás
korlátozásáről, a kijárás korlátozásrának meghosszabbításaíól, majd május 1. napjára és

hétvégére meghoáató önkormtínyzati intézkedésekről szőlő 16712020. (IV. 30.)

kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§-sában foglalt felhatalmazó rendelkezésekre,
a polgármester a lakóhely, tartőzkodási hely illetve amagánlakás elhagyásavonatkozásábana
7Il2020.(nI.27.) Kormányrendeletben foglaltaknál szigorubb szabályokat alkothat. EzáItaI a
vírusfertőzés veszélye a lakosság körében csökken.

2 . A szab ály ozás v átrhatő következménye i
Társadalmi, gazdaságí, költségvetési hatásai : nem mérhető
Környezeti és egészségi következményei: veszélyhelyzetben a vírus terjedésének
lassítása érhető el
Admini sáratív terheket befolyásoló hatások : nincs

3. JogszabáIy alkalmazásához szükséges személyi, szewezetitárgyi és pénzügyi feltételek:
Személyi feltételek: többletet nem igényel
S zervezeti feltéte l ek : v áItoztatás nem i génye l
Targyi feltételek: változtatást nem igényel
Pénzügyi feltételek: többletet nem igényel

4. Az előterjesztés szerint tewezett adatkezelési műveletek adatvédelmi hatásvizsgáIatának
eredménye: jogszabály szerinti adatkezelésen kíWl egyéb adatkezelés nem törtéhik.

5. Egyéb hatások: nem mérhető

Indokolás

a kijárási korlátozásról szóló 7112020. (III.27.) Kormányrendeletben foglalt szabályoknál
szigorubb rendelkezések megáll apíásarőI szőIő 8 12020. (IV. 3 0.)

önkormányzati rendelet terv ezetéhez

ÁLr,q.LÁNoS INDoKoLÁS

A katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20II.
évi



CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati íntézmény átszervezésérőI, megszüntetésérŐl,

ellátási, szolgáIíatási körzeteiről, ha aszolgáItatás atelepülést is érinti.
Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány a veszélyhelyzeí kihirdetéséről
szőIő 4012020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeúető
tömeges megbetegedést okozó humánjrárvány megelőzése, illetve következményeinek
elháríása, a magyat állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
veszélyhelyzetet rendelt el, amelyet a 2020. marcius 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel
összefiiggő kijarási korlátozásról szőlő 7I/2020.(ru. 27.) Korm. rendelettel kijárósi
korlótozást vezetett be. A hivatkozott rendeletben foglalt előírásolcnál a május 1. napjára és

hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 16712020. (IV. 30.)

kormányrendeletében kapott felhata\mazás a|apján az önkormányzat a rendeletében szigorúbb
szab ályokat állapíthat me g..

A Rendelet hivatkozott rendelkezése alapján Pomán Város Onkormányzat polgérmestere a
kijárási korlátozást a Rendeletben meghatározott időintervallumra vonatkozóan rendeli el,

azzal, hogy meghatározza a napközbeni kiscsoportos gyermekfelügyelet okán történő
magánlakás elhagyása során egy felnőtt személy által kísérhető, és általa felügyelt kiskoru
gyermekek maximális szárnát, valamint az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős
célú gyalogos közlekedés okan történt magánlakás elhagyása során akötelező szabályokat, a

viáros köáeruletein, a közösségi rendeltetésű épületben, a tömegközlekedési eszközökön
történő tartőzkodás szabályait, kiemelt figyelemmel arra, hogy Pomáz Varos közterületén 18

év alatti személy 22.00 és 6.00 óra között nemtartőzkodhat.

A veszélyhelyzette figyelemmel a polgrirmester a képviselő-testület feladat- és hatáskörében
rendeletet alkothat.

RESZLETES INDOKOLÁS
1.§-hoz
A kijárási korlátozás vonatkozásában elrendelt helyi rendelkezéseket 2020. május 1, (péntek)

00.00 órától és 2020. május 3. (vasárnap) 2a.00 óráig terjedő időtartamban kell alkalmazni.

2.§-hoz

A napközbeni kiscsoportos gyermekfelügyelet céljából, valamint az egyéni szabadidős
sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés okán törlénó magánlakás
elhagyásának szabályait tartalmazza. A városi kondiparkok és játszóterek látogatásának
tilalmáról szól. A közterületen árusítók vonatkozásában, valamint a közösségi rendeltetésű
épületekben tarlózkodók. a tömegközlekedési járművek igénybevétele során történő kötelező
magatartás szabályokat taríalmazzaazza\. hogy a 18 év alatti személyek 22.00-6.00 között a

város közterületén nem tartózkodhat.

3.§-hoz



A város belterületén és zértkerti területein parkolni jogosultak személyi körének
meghatfu ozásáttartalmazza.

4.§-hoz

A város védett övezeteinek maghatározását és e védett övezetekbe gépjármúvel behajtani
jogosultak személyi körét jelöli ki.

5.§-hoz

Megállapítja a rendelet hatálybalépésének és hatályvesztésének időpontját.


