Ócsa Város Polgármesterének
10/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben hétvégére vonatkozó kijárási
korlátozással kapcsolatban alkalmazandó kivételes szabályairól
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel, a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére
meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában
és 3. §-ában, 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,
Magyarország Alaptörvénye 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) A rendelet célja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletének
1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány tömeges elterjedésének megelőzése.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén belül közterületen,
vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen tartózkodó természetes személyekre.
(3) A rendelet területi hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén belüli valamennyi
közterületre és magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által
megnyitott és kijelölt részére, továbbá azon magánterületre, amelyet azonos feltételekkel
bárki használhat. A rendelet területi hatálya kiterjed az Öreghegyi Pincesorhoz tartozó
valamennyi pinceingatlan területére és a környezetében lévő ingatlanokra, továbbá a
Selyemrét területére és az azt körülölelő ingatlanokra egyaránt.
(4) A rendelet időbeli hatálya 2020. május 1. 00.00 órától 2020. május 3. 24.00 óráig terjedő
időtartamra vonatkozik.
2. A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes
szabályai
2. §
(1) Az 1. § (4) bekezdésben foglalt időtartam alatt Ócsa közigazgatási területén belül
közterületen, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által
megnyitott és kijelölt részén tilos a 2 főt meghaladó
a) csoportos tartózkodás, csoportosulás,
b) rendezvények, családi, baráti összejövetelek tartása.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat megszegi, közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el, és 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
miatt a közterület-felügyelő 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
3. §
(1) Az 1. § (4) bekezdésben foglalt időtartam alatt Ócsa közigazgatási területén belül
közterületen, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által

megnyitott és kijelölt részén, továbbá azon magánterületen, amelyet azonos feltételekkel
bárki használhat, ideértve a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja
szerinti üzletben, szolgáltató egységekben, valamint piacon (a továbbiakban: üzlet)
tartózkodás során egymástól a 2 méteres távolságot meg kell tartani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az üzlet vezetője és a piac működtetője, üzemeltetője az ott
tartózkodók egyidejű létszámának korlátozásával köteles biztosítani.
(3) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabályokat megszegi, közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás miatt a közterület-felügyelő 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki.
4.§
(1) Az 1. § (4) bekezdésben foglalt időtartam alatt saját és családja érdekében a 65. életévét
betöltött személy Ócsa város közigazgatási területén belül található valamennyi
élelmiszerüzletet, drogériát és gyógyszertárat kizárólag 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben
látogathatja.
(2) Ócsa város közigazgatási területén belül található valamennyi élelmiszerüzlet, drogéria és
gyógyszertár területén 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak
kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
(3) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabályokat megszegi, közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás miatt a közterület-felügyelő 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki.
3. Eljárási rendelkezések
5.§
(1) A 2-4. §-ban meghatározott szabályok megszegése miatt kiszabott és befolyt közigazgatási
bírságot és helyszíni bírságot a járvány elleni védekezésre kell fordítani.
(2) Az eljárási szabályokra Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
4/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletének 15. §-ában foglalt rendelkezéseket kell e
rendeletben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni.
4. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2020. május 1. napján 00.00 órakor lép hatályba és 2020. május 3. napján 24.00
órakor hatályát veszti.
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