Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében a
polgármester által megalkotott
4/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete
a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályairól

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.§ (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Pilisszentkereszt
polgármestereként Magyarország Kormányának a kijárási korlátozás meghosszabbításáról
szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § és 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a koronavírus-járvány terjedésének lassítása és a pilisszentkereszti lakosok
egészségének védelme érdekében a következőket rendeli el:
1. § (1) Pilisszentkereszt teljes közterületén és a közforgalom számára megnyitott
magánterületein a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) kormányrendelet 4. § (1) d)
pontja szerinti tevékenységet (az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú
gyalogos közlekedés) a pilisszentkereszti lakóhellyel (tartózkodási hellyel, vagy állandó
lakcímmel) nem rendelkező személyeknek megtiltom.
(2) A Rendelet végrehajtását a Rendőrség ellenőrzi, a Rendeletben foglaltak megsértése
esetén kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) kormányrendeletben megállapított
szabálysértési bírság kiszabásának van helye.
2. § (1) Pilisszentkereszt teljes közigazgatási területén (Pilisszentkereszt és Dobogókő)
közútjain és közterületein, és a közforgalom elől el nem zárt magánútjain kizárólag olyan
személygépjárművel lehet megállni, parkolni
a) amely után Pilisszentkereszten fizették meg a gépjárműadót,
b) tulajdonosának vagy üzembentartójának a település területén van ingatlana, vagy
tulajdonosának vagy üzembentartójának a lakóhelye, tartózkodási helye a település
közigazgatási területén található, és amely gépjármű vezetője hitelt érdemlően igazolja
ennek meglétét.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik
a) a rendvédelmi szervek,
b) a mentőszolgálat,
c) a községi háziorvos, ügyeletet ellátó orvos, és a mellettük dolgozó ápoló,
szakasszisztens,
d) az állatorvos
e) a hivatásos ápoló
f) a védőnő
g) a szociális gondozó
h) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság az önkormányzat által
fenntartott intézmények dolgozói
i) az egyház lelki szolgálatot ellátó tagjai
j) gépjárműveknek munkavégzéshez szükséges időtartam alatt.

4. § (1) Elrendelem a fenti intézkedések betartásához szükséges turisztikai információs
pontok felállítását az alábbi helyeken:
 Pataksor utca Fő út kereszteződés
 Szent Erzsébet tér
 Dobogókő központi és alsó parkoló területén
(2) Az információs pontokon elhelyezett tájékoztató kiadványok átadásával figyelmeztetni
szükséges a korlátozások ellenére idelátogató a szabályozást nem ismerő turistákat. Ezt
követően a nem szabálykövető állampolgárokkal szembeni rendőri intézkedést eszközölünk.
3. § E Rendelet a 2020. április 11. napján 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 13. 24.00
óráig hatályos, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Pilisszentkereszt, 2020. április 9.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2020. április 10.

Baranyák Szilvia
jegyző
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