
Óburok Köuég Önkormónyzat Képviselő-testületének hctáskörében eljúró polgármestere
6/2020. űV. l 7.1 önkormánvzuti rendelete

a koronavírussal összffiggő kijdrási korldtozós helyi szabáll,airól

Óbarok Község ()nkorntányzat Polgármestere 0 katasztró;ftt,-édelemről és 0 hozza
kapcsolódó epyes törvények módosításáról szóló 2()ll. évi CXX|'IIL tórvény 16.5t (1)

bekezdésében kapotí .fblhatalmazós alapján - a képvi,selő-íestiilet hatáskt;rében eljárva a
hétllégére ,-onaíkozó kijcirási korlátozással össze.fiiggésben meghozhaló önfulrmányzaíi
intézkedésekriil szóIó 1]8/2020, aV, ]6,) Korm, rendelet ], s\-ában kapoít.fblhatalmazás
alapján, az Alaptörvéryl 32. cikk (]) bekezdés a) pontjában meghatározolí feladaftarében
eliárva a következőket rendeli el:

1 § (1) A kijárási korlátozásról szóló 7l/2020. aII.27.) kormányrendeletben (a továbbiakban:
Korm. rend.) foglctltaktrjl szigorlibb szabályokat állapítok me7 az aláhbiak szerin.í:

a) megtillom a Kortn. rend 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egy,éni .czabadid(ís

sporttetlékenységet, szubac]idős célú gyalogos kózlekedést az óbarki lakóhellyel
vagy- taríózkotlási helt,vel nem rendelkező személyeknek Obarok teljes kózterüleíén
és a kt;z/orgalom szómúra megnyitott magánteriileíein,

b) Obarok teljes kózigazgatási területén kazftíain és közteriileíein, és a kt;zfbrgalorn
elől el netn zárí nlagántitjain kizárólag olyan személygépiárműlel lehet megdllni,
parkalni, amely tula.jdonosának vagl üzembentat"tóíának a település területén van
ingatlana, vapy tulaj dono,y ának vagy üzemb e nt ar t oi ának a lakóhelye, t ar tózkodá,si

helye a íelepülés közigazgatósi íeriiletén talólharó, és amely gépjármű vezetője

hitelt érdemlően igazolja ennek meglétét.
(2) Az (l) bekezdésben.foglalt korlátozás nemvonatkozik

a) a rendvédelmi szervek,
b) a meníőszolgúlat,
c) tl községi háziorvos, ügy-eletet ellátó orvos, és a melleííük dolgozti ápolÓ,

szakasszisztens,
d) az úllatorvos,
e) a hivatáscls itpoló,

.fl a véd(ínő,
g) a szociális gondozó,
h) az önkormányzat ál tal .fenntartotí intézmények dolgozói,

il az eg,,ház lelki szolgálatot ellótó íagjai,

í) gépjárműveknek nlunkavégzéshez,szükséges időtartam alatt.

z. .§ uj alriiáule. aJbnti intézkedésekbetartásúhoz szükséges ,,ZÁRVA" táblákés e rendelet
nyomíaíott példányának elhelyezését a lelepülésnév táblák alá.

3. § Ez a rendelet 2020. április ]8-án 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 20-án 00.00

Dr. Sisa Andrds sk.
jegx,ző

Zóradék:
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre keriilí a Felcsúti Közös
()b a r ki Ki r e nd e l t s é gé n e k hir de t ő t áb l áj án í ör t é nő ki fíi gge s z í é s s e l.

Kelt: Obarok, 2a20, április t7.
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