
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2020. (IV…….)  

önkormányzati rendelet 

TERVEZET 

a járványveszély enyhítéséhez szükséges kijárási korlátozással kapcsolatos egyes 

szigorúbb szabályok megállapításáról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének hatáskörében eljárva, a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással 

összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. 

rendelet 1. § és 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja és személyi hatálya 

 

1. § 

(1) Jelen rendelet célja - figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 

törvény rendelkezéseire - annak érvényre jutása, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben az 

állampolgárok közötti szociális érintkezés - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető 

legkisebb mértékűre csökkenjen a járványveszély enyhítése érdekében. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed 

a.) Budapest IV. közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre, 

b.) Budapest IV. közigazgatás területén kereskedelmi és/vagy szolgáltatási tevékenységet 

végző magán és jogi személyekre. 

 

2. A hétvégére vonatkozó kijárási korlátozási szabályok 

 

2. § 

Budapest IV. kerület közparkjai területére 8 óra és 22 óra között kizárólag egyéni szabadidős 

sporttevékenység, háziállat közterületi sétáltatása, és célhoz kötött gyalogos közlekedés 

(áthaladás) céljából lehet belépni. 

 

3. § 

(1) A Budapest IV., Népsziget területére 2020. április 18. (szombat) - 2020. április 19. 

(vasárnap) 8 óra és 22 óra között egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős gyalogcélú 

közlekedés és háziállat közterületi sétáltatása céljából sem lehet belépni. 

(2) 2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő 

időtartamban tilos használni a Budapest IV., Népszigetre vezető közterületeket. 

 

 



 

4. § 

A járványveszély enyhítésének érdekében egészségügyi maszk – ennek hiányában annak 

funkcióját és rendeltetését betöltő orrot és arcot takaró textil (kendő, sál)  - viselése kötelező 

az önkormányzat által fenntartott piac- és vásárcsarnok területén, az oda belépő és ott 

tartózkodó szolgáltatásokat igénybe vevőkre és szolgáltatókra, a zárt térben történő 

tartózkodás idejére. 

 

3. A rendelet időbeli hatálya 

 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetése a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, valamint a www.ujpest.hu oldalon 

való közzététel útján történik. 

(2) Ez a rendelet 2020. április …... napján hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Dallos Andrea 

Jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

 

 

 
Záradék 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 

……. napján. 

 

         dr. Dallos Andrea 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ujpest.hu/


 

Általános indokolás 

 

a járványveszély enyhítéséhez szükséges kijárási korlátozással kapcsolatos egyes szigorúbb 

szabályok megállapításáról szóló 13/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelethez 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11) Korm. rendelet 1. §-ban az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki 2020. március 11. napján 

15.00 órától. A veszélyhelyzetben a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. 

rendelet szabályozza szociális érintkezés, valamint szolgáltatások igénybevételének 

lehetőségeit. A hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható 

önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § és 3. §-nak 

felhatalmazása alapján 2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 

24.00 óráig terjedő időtartamra a települési – a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 

igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi – 

önkormányzat rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás 

korlátozására a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól 

szigorúbb szabályokat állapíthat meg. A fentiekre figyelemmel a járvány terjedésének 

megelőzése, valamint a lakosság védelme érdekében kizárólag a felhatalmazásban biztosított 

időszakra rendelem el a korlátozási szabályokat. 

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

A rendelet céljáról, tárgyi személyi hatályáról rendelkezik. 

 

A 2. §-hoz  

A rendelkezésben megjelölt területre határoz meg korlátozási szabályokat. 

 

A 3. §-hoz 

A Budapest IV., Népsziget területére határoz meg korlátozási szabályokat. 

 

A 4. §-hoz 

A járványveszélyben elvárható magatartásként meghatározza egészségügyi maszk, vagy azt 

helyettesítő textil viselését a piac területén, ahol zárt térben fokozott fertőzésveszély állhat 

fenn. 

 

Az 5. §.hoz  

A rendelet hatálybalépéséről, és 2020. április 18. napjától történő alkalmazásáról, valamint 

hatályvesztésének időpontjáról rendelkezik 

 


