
Felsőtárkány Község Önkormányzata polgármesterének 9/2020. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete 

 a kijárási korlátozás helyi szabályozásáról 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben 

eljárva a következőket rendelem el: 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya Felsőtárkány községnek a jelen rendelet 2-3. §-ában meghatározott 

közigazgatási területére, a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre és a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és 

hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm. 

rendeletben meghatározott 2020. május 01. (péntek) 00.00 órától 2020. május 03. (vasárnap) 

24.00 óráig terjedő időtartamra terjed ki. 

 

2. A kijárás korlátozás szigorítására vonatkozó rendelkezések 

 

2. § A Faluház parkolójában (3324 Felsőtárkány, Fő út 350. 1506 hrsz.) és a Tópart melletti 

parkolóban (3324 Felsőtárkány, belterület 1. hrsz.), mint kijelölt várakozóhelyeken - a forgalmi, 

vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni tilos. 

3. § A Tópart és a Rendezvénytér (Felsőtárkány 1552,1540 és 1544 hrsz.) területén az ott 

tartózkodó, hat évnél idősebb személynek a száj- és az orrnyílását - bármely arra alkalmas 

eszközzel - teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia. 

 

3. Egyéb rendelkezések 

 

4. § Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (X. 

27.) önkormányzati rendeletének 8. §-a a következő c) ponttal egészül ki: 

 

[A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:] 

c) aki Felsőtárkány Község Önkormányzata polgármesterének a kijárási korlátozás helyi 

szabályozásáról szóló 9/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt szabályokat 

megsérti. 

4. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

5. § Ez a rendelet 2020. május 01. napján lép hatályba. 

6.§ Hatályát veszti Felsőtárkány Község Önkormányzata polgármesterének a kijárási 

korlátozás helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Szántósi Rafael      dr. Márton Erik György 
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