
 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 

14/2020. (IV. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Siófok Város Önkormányzatának a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 

95/2020. (IV.9.) kormányrendeletben biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról    

 

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 

95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet célja és személyi hatálya 

 

1. § 

 

(1)  Jelen rendelet célja annak érvényre juttatása, hogy Magyarország Kormánya által 

kihirdetett veszélyhelyzetben az állampolgárok közötti szociális érintkezés lehető 

legkisebb mértékűre csökkenjen, a koronavírus terjedését akadályozza.  

 

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed   

a) Siófok közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre, valamint  

b) Siófok közigazgatási területén kereskedelmi és/vagy szolgáltatási tevékenységet végző 

magán és jogi személyekre.  

 

(3)  Siófok Város Önkormányzat Polgármestere elrendeli a korábban az egyes zárt terekben 

kötelezővé tett egészségügyi maszk - ennek hiányában az annak rendeltetését, funkcióját 

betöltő textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) - viselését Siófok város közigazgatási 

területén, annak közterületein és a tömegközlekedési eszközökön utazva.  

Kivételt képeznek az egyéni sportolási tevékenységet végzők, annak időtartama alatt (pl. 

futók).   

 

(4)  Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottakon kívül - tartózkodni tilos. Minden 

vendéglátó üzlet köteles a vendégek fogadására alkalmas helyiségeit, a közterülethez 

kapcsolódó kiszolgáló pultjait zárva tartani. Rendelést kizárólag telefonos, illetve 

elektronikus úton fogadhat el és azt kizárólag kiszállítás útján teljesítheti.  

 

(5)  Siófok város közigazgatási területén gyógyszertár, napi fogyasztási cikket értékesítő 

élelmiszerüzlet és a napi fogyasztási cikket árusító egyéb üzlet kivételével minden 

kereskedelmi és szolgáltató egység köteles zárva tartani.  

/Nyitva tarthatnak tehát a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, az élelmiszert, illatszert, 

drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító 

üzletek, valamint az üzemanyag-töltőállomás/  

 

 



 

 

2. Siófok város közterületének részbeni lezárása 

 

3.  § 

 

Siófok Város Önkormányzat Polgármestere megtiltja az Isztria sétány és a Batthyány Lajos 

utca, az Isztria sétány és a Köztársaság utca, az Isztria sétány és a Glatz Henrik utca, valamint 

az Isztria sétány és a Kinizsi Pál utca által határolt területre a gépkocsival, vagy bármilyen 

egyéb más járművel és a gyalogosan közlekedőkre is kiterjedően, hogy oda - az ott lakók, 

illetve igazolhatóan tartózkodási engedéllyel rendelkezők kivételével - belépjenek, vagy ott 

tartózkodjanak.  

  

 

 

3. A rendelet előírásainak megsértése 

4.  § 

(1) A rendeletben meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása szabálysértésnek 

minősül, amely miatt az általános szabálysértési hatóságként a törvény által kijelölt rendőrség 

jogosult eljárni. 

(2) A szabálysértési eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése 

alapján hivatalból indul. 

 

4. A rendelet időbeli hatálya 

5. § 

 

(1) A rendelet 2020. április 10. napján 15 órakor lép hatályba. 

 

(2) A rendelet 2020. április 13. napján 24 órakor hatályát veszti. 

 

 

 

 

Dr. Sárközy László s.k.  

jegyző 

Dr. Lengyel Róbert s.k.  

polgármester 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került 2020. április 10-én. 

 

 

   Dr. Sárközy László s.k. 

         jegyző 


