
Feldebrő Községi Önkormányzat 

polgármesterének 

4/2020. (IV. 18.) rendelete 

a kijárási korlátozás szigorításáról 

  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a 118/2020.(IV.16.) Kormányrendelet 

1.§-ban meghatározott jogkörében az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ 

A rendelet célja, hogy a 40/2020.(III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje 

alatt, csökkentse vagy megakadályozza a korona vírus fertőzés terjedését az állampolgárok 

szociális érintkezése során. 

 

2.§ 

A rendelet személyi hatálya kiterjed  – kortól függetlenül- minden természetes személyre akik 

Feldebrő település közigazgatási területén tartózkodik. 

 

3.§ 

Ezen rendeletben meghatározott kötelezettség 2020. április 18. (szombat) 10.00 órától 2020. 

április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra került megállapításra. 

4.§ 

A rendeletben foglalt kötelezettség területi hatálya kiterjed Feldebrő település egész 

közigazgatási területére. ( utak,utcák, közparkok)  



 

 

2. Kijárási korlátozás szigorítása 

 

5.§ 

Elrendelem, hogy Feldebrő község közigazgatási határain belül a kijárási korlátozásról szóló 

71/2020.( III.27.) Korm.rendeletben engedélyezett minden tevékenység végzése (beleértve az 

egyéni szabadidős tevékenységet is) során kötelező az egészségügyi maszk  – ennek 

hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil ( orrot és arcot egyidejűleg takaró 

sál, kendő) viselése a közterületeken. 

 

6.§ 

A maszk viselésének kötelezettsége kiterjed Feldebrő község közigazgatási határain belül 

lévő kereskedelmi és szolgáltató egységekbe történő belépések és tartózkodások idejére is. 

3. Közterületen csoportosulás rendje 

7.§ 

(1) Feldebrő község közigazgatási területén tilos a csoportos összejövetelek szervezése, 

megtartása, lebonyolítása. Bárminemű csoportosulás maximum létszáma 3 fő lehet. Ez alól 

kivétel az egy háztartásban élő személyek együttléte, illetve munkavégzéshez köthető 

tevékenységek. 

(2) A tiltás vonatkozik kulturális tevékenységekre, egyéb, nem egy háztartásban élő 

személyek utcai csoportosulására. 

 

4. A rendelet előírásainak megsértése 

 

8.§ 

A rendeletben meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az ellenőrzésre 

jogosult Rendőrség a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017.évi 

CXXV.törvény alapján 200.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírság szabható ki, vagy közigazgatási 

eljárás lefolytatására kerülhet sor, melyet átruházott jogkörben a jegyző folytat le. 

 

9.§ 

A 18.életévet még nem betöltött személyek esetében a törvényes képviselőinek kötelezettsége 

és felelőssége a rendeletben meghatározott maszk viselésének a biztosítása. 



 

 

5. Záró rendelkezések 

 

10.§ 

Ez a rendelet 2020.április 18. napján 10:00-kor lép hatályba és 2020. április 19-én 00:00- kor 

hatályát veszti. 

 

Feldebrő, 2020. április 17. 

 

  

Jakab Ernő   

polgármester sk.  

Kiszály Mária 

jegyző sk.  

 


