
 

Veresegyház Város Önkormányzat 5/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete  
a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérő 
szabályokat állapítok meg a veresegyházi piac működéséről szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok vonatkozásában, kiegészítve azt a piacnak a 
65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről. 
 

(1) A rendelet 3. §-a kiegészül az (1a) bekezdéssel az alábbiak szerint: 
 
(1a) A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a alapján, 
a) a veresegyházi piacot a 65. életévét betöltött személyek szerdánként 9.00 és 12.00 óra közötti 
időben, szombatonként 6.00 és 9.00 óra közötti időben látogathatják, 
b) a veresegyházi piacon szerdánként 9.00 és 12.00 óra között, valamint szombatonként 6.00 és 9.00 
óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az a) pont szerinti személyek 
tartózkodhatnak. 
 
 (2) A rendelet 3. §-a kiegészül az (1b) bekezdéssel az alábbiak szerint: 
 
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti korlátozó intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi. 
Aki az (1a) bekezdés szerinti korlátozó intézkedést megszegi, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. 
(III. 27.) Korm. rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal 
sújtható, melynek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 
   

Záró rendelkezések 
 

2.§ 
 

(1) E rendelet 2020. április 25-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

(2) A 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § (1a) és (1b) bekezdése a veszélyhelyzet 
megszűnésének napján hatályát veszti. 

 
(3) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik. 
 
 
Veresegyház, 2020. április 22. 
 
 
 
 

Garai Tamás      Pásztor Béla  
     jegyző      polgármester 
 


