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A  Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elbáritäsz 
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egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  kijárási korlátozásról szóló  71/2020.  (III.  27.)  Korm. rendelet  3.  § rögzíti, hogy a lakóhely, 
a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos 
indokkal kerülhet sor. E rendelet meghatározza mi tekinthető alapos indoknak. 

A  Koimány a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló  95/2020. (IV. 9.)  Korm. rendelet 
1.  §  (1)  bekezdésében a kijárási korlátozásról szóló  71/2020.  (III.  27.)  Korm. rendelettel (a 
továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozást — annak visszavonásáig — 
meghosszabbította. 

A 95/2020. (IV. 9.)  Korm. rendelet  2.  pontja rögzíti a Húsvéti ünnepekre vonatkozó 
rendkívüli rendelkezéseket, melynek  3.  § kimondja, hogy  2020.  április  10. 00.00  órától  2020. 
április  13. 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 Rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthat meg. 
Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon történő kihirdetés mellett olyan 
formában is közzé kell tenni, amely biztosítja, hogy a lakosság lehető legszélesebb köre 
értesüljön a rendelet tartalmáról. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgálmester jogosult. 

Tekintettel fent hivatkozott jogszabályokra indokolttá vált Józsefváros közigazgatási területén 
egyes sűrűn látogatott közterületi parkok lezárása az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, valamint a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. 

A  beterjesztés indoka 

A  rendelet megalkotása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, valamint a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet ismertetése 

A  Képviselő-testület hatásköre, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  42.  §  1.  pontjában foglaltakon alapul. 

A  Mötv.  46.  §  (1)  bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni, az Mötv. 
50.  § alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 
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Kérem a mellékelt rendelet elfogadását! 

Melléklet:  1.  sz. Rendelet-tervezet 

Budapest, 2020.  április  10. 

 

Pike)  András 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

II 
Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 
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1.  sz. melléklet 

A  kihirdetés módja: kifüggesztés 
A  kihirdetés napja:  2020.  április  10. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2020. (IV. 10.)  önkormányzati rendelete 

a húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárási korlátozásokról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere — a koronavírus elleni 
védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  § (I) és  (3)  bekezdése, és a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4) 
bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 
95/2020. (IV. 9.)  Korm. rendelet  3.  §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 

1.§  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén a Golgota 
téri park, a Kálvária téri park, a Mátyás király téri park, az Orczy téri park, valamint a Teleki téri 
park  2020.  április  10. 15.00  órától  2020.  április  13. 24.00  óráig terjedő időtartamra lezárását 
rendeli el, a parkokat látogatni tilos. 

2. § E rendelet  2020.  április  10.  napján  14.00  órakor lép hatályba. 

Budapest, 2020.  április  10. 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Pikó András 
polgármester 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárási korlátozásokról szóló  ..../2020. (IV. 10.) 

önkormányzati rendelet indokolása 

Általános indokolás 

A  képviselő-testület Magyarország Kormánya által a kijárási korlátozás meghosszabbításáról 
szóló  95/2020. (IV. 9.)  Kor -n.  rendelet felhatalmazása alapján alkotta meg rendeletét. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

A  veszélyhelyzetre tekintettel, a járvány terjedésének megakadályozására a húsvéti 
időszakban a Golgota téri park, a Kálvária téri park, a Mátyás király téri park, az Orczy téri park 
valamint a Teleki téri park  2020.  április  10. 15.00  órától  2020.  április  13. 24.00  óráig terjedő 
időtartamra lezárásra kerül, tilos látogatni ezeket a helyszíneket. 

2. §-hoz 

A  hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

