Szendrő Város Önkormányzat Alpolgármesterének
8/2020.(IV.24.) rendelete
a kijárási korlátozás szigorúbb szabályairól

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szendrő Város
Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, a Kormánynak a kijárási
korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló
148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli
el:
1.§ A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel elrendelt viselkedési
szabályok betartása Szendrő közigazgatási területén is továbbra is mindenkire kötelező
érvényű.
2.§ 2020. április 25. 00.00 órától 2020. április 26. 24.00 óráig terjedő időtartamra Szendrő
város közigazgatási területére a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 71/2020. (III.
27.) Korm. rendeletben (továbbiakban R.) foglaltaktól szigorúbb szabályokat lépnek hatályba
az alábbiak szerint:
a. Közterületen 3 főnél nagyobb csoportosulás nem lehet. Ebben az esetben is kötelező
a minimum 1,5 m-es szociális távolság betartása.
b. 5 főnél nagyobb családi rendezvény nem tartható, kivéve, ha az egy háztartásban élő
családtagok száma ezt meghaladja.
c. 14. év alatti gyermek szülői felügyelet nélkül közterületen nem tartózkodhat.
d. A településre más településről érkező vendég, hozzátartozó csak a meglátogatott
háztartásban tartózkodhat.
e. A szendrői üzemanyagtöltő állomás délután 15.00 órától zárásig szeszesitalt nem
forgalmazhat!
3. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően
szabálysértést követ el, aki az 1.§-ban foglaltakat nem tartja be.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén
a) a 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt szabályok megsértése esetén a pénzbírság
legalacsonyabb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötvenezer forint, amely napi
ötezer forint közmunkára váltható,
b) a 2.§ (1)bekezdés e) pontjaiban foglalt szabály megsértése esetén a pénzbírság
kettőszázezer forint, ismétlődő szabálysértés esetén kezdeményezésre kerül a működési
engedély visszavonása.

4. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség és a Polgárőrség
ellenőrzi.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és
kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

5.§ (1) Ez a rendelet a 2020. április 25-én 0.00 órakor lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 26-án 24.00 órakor hatályát veszti.
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