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Oroszlány Város Polgármesterének
10/2020. (IV.10.) rendelete
a közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében, 142/C. § (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában és a
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) Oroszlány Város Polgármestere az elrendelt veszélyhelyzetben, a humánjárvány megfékezésére tett
intézkedések körében a közösségi együttélés alapvető magatartási szabályainak meghatározása
körében egészségügyi maszk - ennek hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil
(orrot, arcot takaró sál, kendő) – kötelező viselését rendeli el.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Oroszlány város közigazgatási területén tartózkodó
természetes személyekre, akik a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) alapján
kihirdetett kijárási korlátozás alatt a lakóhelyüket, tartózkodási helyüket, vagy magánlakásukat a R.
4. § (1) bekezdés f) - u) pontjában meghatározott alapos indokkal hagyják el.
(3) A Húsvéti ünnepek idejére, a humánjárvány tömeges elterjedésének megelőzése érdekében
Oroszlány bel és külterületén turisztikai, szabadidős foglalkozások szempontjából népszerű,
tömegesen látogatott helyek lezárását rendeli el.
2. A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályai
2. §
Egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más
anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése kötelező Oroszlány város
közigazgatás területén lévő következő helyszíneken:
a) a lakosság ellátását szolgáló üzletekben vagy szolgáltatóknál (élelmiszerbolt, gyógyszertár,
drogéria, posta, benzinkút, egészségügyi, szociális szolgáltatók stb.),
b) az önkormányzat által fenntartott intézményekben és az Oroszlányi Közös Önkormányzati
Hivatal épületében
a zárt térben történő tartózkodás idejére.
3. §
(1) Oroszlány Város Polgármestere ajánlja az 2. § bekezdésében nem szereplő egyéb, közforgalmú
épületekbe történő belépések és tartózkodások vonatkozásában is a maszk, vagy azt helyettesítő textil
viselését.
(2) Oroszlány Város Polgármestere ajánlja a 2. § a) pontjában felsorolt helyiségek és épületek
tulajdonosainak, illetve azokkal rendelkezni jogosultaknak, hogy az alkalmazásukban álló
személyeket egészségük védelmének érdekében, a munkahelyükön tartózkodásuk idejére lássák el
maszkokkal.

4. §
Az 2. §-ban meghatározott üzletekbe és intézményekbe történő bejutás és ott tartózkodás során,
valamint a közterületeken egymástól a 2 méteres távolságot meg kell tartani.
5. §
(1) A veszélyhelyzet fennállása alatt tilos tartózkodni a következő helyszíneken:
a) Majki tó partszakasza és a majki műemlékegyüttes közvetlen környéke
b) Erőműi tó partszakasza és az ott található horgászstégek
c) Égeresi horgásztavak partszakasza
d) Oroszlány, Malom tó partszakasza
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó az Oroszlányi Horgász Egyesület igazolt
tagjaira, akik a 6. § szerinti ellenőrzéskor a tagságukat az engedélyük felmutatásával kötelesek
igazolni.
6. §
(1) A veszélyhelyzet fennállása alatt a gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom tilos:
a) Majki utca külterületi szakasza, az Oroszlány, Majki utca végétől a 8119-es országos
összekötő útig,
b) Oroszlány, Dózsa György utca Erőműi tóhoz (Bokodi tóhoz) vezető, külterületi szakasza
(Határ utca és Erőműi tó rész közötti szakasz),
c) Pusztavámi utca külterületi szakasza (volt Bányamentő Állomás és Pusztavám közötti
szakasz),
d) Oroszlány-Tatabánya kerékpárút oroszlányi szakasza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó arra a személyre, aki a megjelölt területen
életvitelszerűen lakik, vagy aki a területen tulajdonosa, bérlője hétvégi háznak, kiskertnek, továbbá az
Oroszlányi Horgász Egyesület igazolt tagja.
3. Eljárási rendelkezések
7. §
(1) A 2, 4, 5, 6. §-okban meghatározott szabályok megszegése a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartásnak minősül, melyre a 8. § szerinti eljárási rendelkezések és
jogkövetkezmények alkalmazandók.
(2) A 2, 4, 5, 6. §-okban meghatározott szabályok megszegése miatt kiszabott és befolyt bírságot a
járvány elleni védekezésre kell fordítani.
8. §
(1) A 2, 4, 5, 6. §-okban meghatározott közösségi együttélési szabályok megszegése miatt a hatósági
eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására - átruházott hatáskörben - a jegyző
jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható, illetve 5.000 Ft-tól
50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró
személy észlelése alapján hivatalból indul.
(4) A helyszíni bírság kiszabására az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal közterület felügyelői
jogosultak.
(5) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az
Önkormányzat 12028003-00254374-00100004 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.
4. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2020. április 10. napján 08 órakor lép hatályba és - a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnésének napján veszti hatályát.
(2) Az 5-6. §-ok 2020. április 13. napján 24 órakor hatályukat vesztik.

Lazók Zoltán
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 10. 06 óra
Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
15/2020. (IV.08.) számú határozata
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében adomány nyújtásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
1.

2.
3.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Oroszlány Város Önkormányzata
nevében 2.000.000 Ft-ot adományozok a koronavírus tesztelésre alkalmas berendezés
megvásárlása, üzemeltetése érdekében. Az eszköz beszerzése a Szent Borbála Kórházért
Közhasznú Alapítványon keresztül történik, melynek székhelye 2800, Tatabánya, Dózsa György
utca 77., számlaszáma OTP Bank Zrt: 11740009-20088370.
Az adomány forrása a „Korona vírus vészhelyzeti intézkedések” sorról átcsoportosítással
biztosítható.
Az adomány kifizetésére az adományozási szerződés megkötését követően kerül sor az 1. pontban
foglaltaknak megfelelően.
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Felelős:
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Oroszlány, 2020. április 10.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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