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Tárgy: A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020. (IV.16.) kormányrendeletben
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Előkészítő:

Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
12/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020. (IV.16.) kormányrendeletben
biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról
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, a 118/2020. (IV.16.) Korm. rendelet 3.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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) 2020. április 18-19. napjaira eső hétvégén, a humánjárvány tömeges elterjedésének megelőzése
érdekében Oroszlány bel- és külterületén turisztikai, szabadidős foglalkozások szempontjából
népszerű, tömegesen látogatott helyek lezárása.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Oroszlány város közigazgatási területén tartózkodó
természetes személyekre.
2. Oroszlány város bel- és külterületeinek részbeni lezárására irányuló szabályok
2. §
(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) 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.
(3) 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 horgászegyesületek igazolt tagja, akinek a nevére az állami horgászjegy szól. A
horgászengedély egy személy tartózkodására biztosít jogosultságot.

3. Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A 2. §-ban 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.
(6) A 2. §-ban meghatározott szabályok megszegése miatt kiszabott és befolyt bírságot a járvány
elleni védekezésre kell fordítani.
4. Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2020. április 18. napján (szombat) 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 19.
napján (vasárnap) 24.00 órakor hatályát veszti.
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