
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Polgármesterének 
5/2020.(V.01.) önkormányzati rendelete

a járványveszély enyhítéséhez szükséges korlátozásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a

kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére vonatkozó meghozható önkormányzati
intézkedésekről szóló 167/2020.(IV.30.) Kormányrendelet 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1.§ Ábrahámhegy  község  közigazgatási  területén  található  közterületeken  (a  továbbiakban:  közterület)  a
kereskedelemről  szóló  2005.  évi  CLXIV.  törvény  2.§  23a  pontja  szerinti  szeszesital  és  élelmiszer
fogyasztása tilos!

2.§ Ábrahámhegy  közigazgatási  területén a  községi  strand,  a  játszóterek,  a  Bökk-hegyi  kilátó  lezárásra
kerülnek, ott tartózkodni tilos.

3.§ Ábrahámhegy 275/2 hrsz-ú közparkban (sportpályán) a csoportos – 5 főt meghaladó – tartózkodás tilos.

4.§ Ábrahámhegy csónakveszteglő területén Ábrahámhegy Község Polgármesterének engedélyével egyszerre
legfeljebb 2 fő tartózkodhat. A 2 főt meghaladó csoportos tartózkodás tilos.

5.§ (1) Közterületen 
a) 6  óra  és  12 óra  között  egyéni  szabadidős  sporttevékenység,  szabadidős  célú  gyalogos  közlekedés

céljából 65 év feletti természetes személyek tartózkodhatnak.
b) 12 óra és 22 óra között egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés

céljából 65 év alatti természetes személyek tartózkodhatnak.
c) 22 óra és 6 óra között egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés nem

végezhető.
d) a csoportos – 5 főt meghaladó – tartózkodás tilos!

(2) A kereskedelmi üzlethelyiségek előtti várakozás egyesével, az egyes személyek közötti 2 méter távolság
megtartásával lehetséges.

6.§ Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere javasolja a közterületeken és üzletekbe történő
belépések  és  tartózkodások  vonatkozásában  a  maszk,  vagy  ennek  hiányában az  annak  rendeltetését,
funkcióját betöltő textil viselését.

7.§ A járványveszély enyhítéséhez szükséges korlátozáshoz kapcsolódó intézkedésekhez járőrszolgálat kerül
elrendelésre.

8.§ Ez a rendelet 2020. május 1. napján 8,00 órakor lép hatályba és 2020. május 3. napján 24,00 órakor
hatályát veszti.

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2020. május 1. napján 7,30 órakor.

 Wolf Viktória sk.
jegyző


