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7/2020.(V.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A kijárási korlátozással összefüggő önkormányzati intézkedésekről 

 
Edelény Város Önkormányzata Polgármestere a kijárási korlátozással összefüggésben meghozható 
önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. 
§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a következőket rendeli el: 

1.§ 2020. május 1. napján 12:00 órától 2020. május 3. napján 23:59 óráig Edelény Város közigazgatási területén 
tilos 

a) a közterületi játszóterek használata és 
b) a Városi Sport- és Szabadidőközpont (3780 Edelény, belterület 1193/8 hrsz) nem egyéni sportolás 

céljára történő használata. 

2. § 2020. május 1. napján 12:00 órától 2020. május 1. napján 23:59 óráig, valamint 2020. május 2. napján 
15:00 órától 2020. május 3. napján 23:59 óráig Edelény Város közigazgatási területén tilos 

a) a szeszesital értékesítése, valamint vásárlása, 
b) a 18. év alatti személyek nagykorú hozzátartozó nélkül közterületen történő tartózkodása. 

3.§ E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 8.§-a szerinti szerv, 
valamint a közterület felügyelet ellenőrzi. 

4.§ (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 e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. 

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság 
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

5.§ Ez a rendelet 2020. május 1-jén 12:00 órakor lép hatályba. 
 
6.§ Ez a rendelet 2020. május 4-én hatályát veszti.   
 

 

Kihirdetési záradék:  
 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) 
önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel 2020. május 1. napján 8:30 órakor kihirdetésre került.  

 














