
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pákozd Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörében a polgármester által megalkotott 
4/2020 (IV.10.) önkormányzati rendelete  

a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás szabályairól 
 

Polgármesteri döntés 
2020. április 10. (péntek) 12:00 órától 2020. április 13. (hétfő) 24 óráig 

 
Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében Pákozd Nagyközség 
polgármestere a Kormány kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020 (IV.09.) Korm. 
rendeletének 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ (1) Pákozd Nagyközség teljes közterületén és a közforgalom számára megnyitott magánterületein a 
kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) d) pontja szerinti tevékenységet (az 
egyéni szabadidős spottevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés) pákozdi lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel vagy állandó lakcímmel nem rendelkező személyeknek megtiltom. 
 
(2) Pákozd belterületén, az Ingókő és a Rákóczi utcában, behajtani tilos, kivéve bentlakók. Közlekedési 
jelzőtábla került kihelyezésre. Ezen időtartam alatt az érintett területek környezetében a gépjárművel történő 
várakozást, parkolást is megtiltom. 
 
(3) Pákozd belterületén, a parkolók lezárásra kerültek. Az Ingókő, Iskola, Arany János, Rákóczi, Ady Endre, 
Domb, Móga János, Bocskai utcák teljes területén a gépjárművel történő várakozás, parkolás is tilos. (kivéve 
ott lakók). 
 
(4) A helyi nevezetességek /a Miskahuszár, az Ingókövek, az Arborétum, a Katonai Emlékpark, a 
Szúnyog sziget és a Bella-tó/ látogatását megtiltom.  
 
(5) Pákozd Nagyközség közterületein és közparkjaiban 65 év felettiek NEM tartózkodhatnak. 
65 év alatt 3 főnél több ember NEM tartózkodhat egyidejűleg. 
ÁLTALÁNOS BOLTZÁR, kivéve alapvető élelmiszert árusító üzletek, trafik, gyógyszertár, 
gazdabolt, illetve az eddig nyitva lévő melegételt szolgáltató vendéglátóhelyek nyitvatartási időben 
csak elvitelre szolgáltathatnak, az üzletben a személyzeten kívül egyszerre 1 vendég tartózkodhat.  
A vendéglátóegységek terasz részein tartózkodni TILOS! 
A vásárlókkal érintkező bolti személyzet számára MASZK és GUMIKESZTYŰ viselése KÖTELEZŐ! 
 
2. § A rendelet végrehajtását a rendőrség és a polgárőrség ellenőrzi, a rendeletben foglaltak megsértése esetén 
a kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III. 27.) Korm. rendeletben megállapított szabálysértési bírság 
kiszabásának van helye. melynek felső határa 500.000 Ft.  
 
3. § (1) E rendelet 2020 április 10. napján 12:00 órakor lép hatályba.  
 
(2) E rendelet 2020. április 14.napján hatályát veszti. 
        
ZÁRADÉK:  
Kihirdettem: Pákozd, 2020. április 10. napján 12 órakor 
         
                                                                                   
 
 
       Kardos Ádám 
       polgármester  


