Csikvánd Község Önkormányzat Polgármesterének
6/2020. (V. 1.) önkormányzati rendelete
veszélyhelyzet idején a május 1. és május 3. közötti időszak alatt a kijárási szabályok szigorításáról
Csikvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében, a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre való
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolt hatáskörében eljárva, a kijárási
korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati
intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-ban foglalt felhatalmazás alapján
Csikvánd Község Polgármestere a május 1. és május 3. közötti időszak alatti kijárási szabályok
szigorításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § E rendelet hatálya kiterjed a 2020. május 1. és május 3. közötti időszak napjain valamennyi
Csikvánd község közigazgatási (bel- és kül-) területén tartózkodó személyre.
2. § (1) A kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaktól eltérően – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – közterületen és
közforgalom számára nyitva álló egyéb területen tartózkodni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az alábbi tevékenységekre:
a) munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség,
b) a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú
személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás,
c) a tulajdonos vagy haszonélvező által a rendelkezésük alatt álló különböző ingatlanok
felkeresése.
d) a Csikvánd községen átmenő forgalomban résztvevő személyekre, azzal, hogy ezen
személyek a közterületen és közforgalom számára nyitva álló egyéb területen saját vagy
utasuk elhatározásából megállni nem jogosultak.
(3) A (2) bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt tevékenységek jogcímei okirattal igazolandók.
(4) A (2) bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt tevékenységek gyakorlása során kizárólag
egyedül, más személytől biztonságos, de legalább 2 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni
közterületen és közforgalom számára nyitva álló egyéb területen.
(5) A közös háztartásban élő személyekre a (4) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik.
3. § E rendelet szerinti kijárási szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, a szabályok megsértése
esetén szankciókat alkalmaz.
4. § (1) E rendelet 2020. május 1. napján 08,00 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet 2020. május 3. napján (24 óra 0 perckor) hatályát veszti.
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