
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2020. (IV…….)  

önkormányzati rendelet 

TERVEZET 

a járványveszély enyhítéséhez szükséges korlátozásról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének hatáskörében eljárva, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. 

(IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

(1) Budapest IV. kerület közparkjai területére 8 óra és 22 óra között kizárólag egyéni 

szabadidős sporttevékenység, háziállat közterületi sétáltatása, és célhoz kötött gyalogos 

közlekedés (áthaladás) céljából lehet belépni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a rendelet hatálybalépésének napján 12:00 órától kell 

alkalmazni. 

2. § 

(1) A Budapest IV., Népsziget területére 8 óra és 22 óra között egyéni szabadidős 

sporttevékenység, szabadidős gyalogcélú közlekedés és háziállat közterületi sétáltatása 

céljából sem lehet belépni. 

(2) 2020. április 10. napjának 12:00 órától 2020. április 13. 24:00 óráig tilos használni a 

Budapest IV., Népszigetre vezető közterületeket. 

 

3. § 

A járványveszély enyhítésének érdekében egészségügyi maszk – ennek hiányában annak 

funkcióját és rendeltetését betöltő orrot és arcot takaró textil (kendő, sál)  - viselése kötelező 

az önkormányzat által fenntartott piac- és vásárcsarnok területén, az oda belépő és ott 

tartózkodó szolgáltatásokat igénybe vevőkre és szolgáltatókra, a zárt térben történő 

tartózkodás idejére. 

4. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján ……. órakor lép hatályba. Kihirdetése a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, valamint a www.ujpest.hu oldalon való 

közzététel útján történik. 

(2) Ez a rendelet 2020. április ……-én hatályát veszti. 

 

Dr. Dallos Andrea 

Jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

 

 
Záradék 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április ….. 

napján ………. órakor 

         dr. Dallos Andrea 

          jegyző 

http://www.ujpest.hu/

