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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Polgármesterének 

5/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete 

 

 

a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozott önkormányzati 

intézkedésekről 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) 

bekezdésében és a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható 

önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm. rendelet 3.§-ában, kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1.§ (1) 2020. április 18-án és 19-én védett övezetnek minősülnek az 1. mellékletben felsorolt 

utcák (a továbbiakban: védett övezet).  

(2) A védett övezetbe gépjárművel kizárólag olyan személy hajthat be, akinek lakóhelye, 

tartózkodási helye vagy magánlakása Pilisszentlászló Község közigazgatási területén található. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt korlátozás ellenére a védett övezet területére behajthat  

a) a Pilisszentlászló Község Önkormányzatával hatályos együttműködési megállapodással 

rendelkező Polgárőrség, 

b) a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság, 

c) a rendvédelmi szervek,  

d) a mentőszolgálat, 

e) a háziorvos, ügyeletet ellátó orvos, és a mellettük dolgozó ápoló, szakasszisztens, 

f) az állatorvos, 

g) a hivatásos ápoló, 

h) a védőnő, 

i) a szociális gondozó, 

j) a bevett egyház lelki szolgálatot ellátó tagja,  

k) az ételkiszállítást végző személy, valamint 

l) a Pilisszentlászló Község közigazgatási területén munkát személy a munkavégzés 

időtartamára. 

(4) A védett övezetbe történő behajtáshoz behajtási hozzájárulás nem igényelhető. 

 

2. § E rendelet 2020. április 18. napján lép hatályba és 2020. április 20-án hatályát veszti.  

 

Szentendre, 2020. április 17.  

 

 

 

 

          Tóth Attila  dr. Schramm Gábor  

 polgármester                          jegyző 
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Záradék:  
A rendelet 2020. április 17-én került kihirdetésre. 

 

 

      dr. Schramm Gábor 
       jegyző 
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1. melléklet az 5/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelethez 

 

A védett övezetbe tartozó utcák felsorolása  

 

1.  A védett övezetbe tartozik 

1.1. a Szentendrei út Tölgyfa utca előtti szakaszától a Szabadság térig, 

1.2. a Gerle utca, 

1.3. a Sikárosi út, és 

1.4. a Dózsa György út 

 


