Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budaörs város azon közterületeinek és nyilvános helyeinek a
kijelöléséről, ahol a maszkhasználat kötelező szóló
a 30/2020. (XII.10.),az 1/2021. (I.11.), a 4/2021. (II.01.)és a 9/2021.
(III.01.)önkormányzati rendelettel módosított

24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Budaörs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.
3.)
Kormányrendelettel
kihirdetett
veszélyhelyzetre
tekintettel
a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Budaörs Város
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva, a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 27. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1.§
E rendelet hatálya a Budaörs város közigazgatási területén a 2.§-ban kijelölt
közterületekre és nyilvános helyekre terjed ki.
2.§
(1) Budaörs város területén a következő közterületeken illetve nyilvános helyeken– a
hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével – köteles mindenki orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a
továbbiakban együtt: maszk) az orrot és a szájat folyamatosan elfedő módon viselni:
a) 5.00 órától 20.00 óráig tartó időszakban
aa) az autóbusz-megállókban és az autóbusz végállomás területén;
ab) a vasútállomás nyilvános területén;
b) 7.30 órától kezdődően 16.30 óráig, ettől eltérő nyitvatartási idő esetén az
intézmény nyitását megelőző fél órával kezdődően és a zárást fél órával követő
időponttal bezárólag
ba) a veszélyhelyzet időszakában is nyitva tartó közintézmény - különösen
iskola, óvoda, bölcsőde, rendőrség, bíróság, ügyészség, a Városháza –
megközelítésére szolgáló bejáratától számított 200 m-es távolságon belül az
utca vagy tér azon oldalán lévő járdán, ahol a közintézmény épülete
elhelyezkedik, valamint ezen intézmények nyilvános parkolóiban,
bb) az Egészségügyi Központ, az orvosi rendelők és a gyógyszertárak előtti
járdán a megközelítésre szolgáló bejárattól számított 100 m-es távolságon
belül, valamint az ezekhez tartozó nyilvános parkolókban;
c) a helyi termelői piac területén a nyitvatartási idő alatt.
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(2) Az (1) bekezdés szabályai – a Korm.r. 1.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak
alapján – nem vonatkoznak a sporttevékenységet végzőkre, valamint a zöldterületek,
illetve parkok területére.
3.§
(1) 1234 E rendelet rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba.
Budaörs, 2020. november 11.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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Módosította a 30/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. december 11. napjától.
Módosította az 1/2021. (I.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. január 12. napjától.
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Módosította a 4/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. február 2. napjától.
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Módosította a 9/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. március 2. napjától.
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A 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2020. november 11. napján a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
dr. Bocsi István jegyző megbízásából:
Erdős Károlyné
irodavezető
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