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1/2020. (III. 17.) számú polgármesteri utasítás 
a koronavírus járvány miatt meghozott intézkedésekről 

Budajenő Község Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a lwzzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIIL törvény 46. § (4) bekezdése a koronavírus-járvány megelőzése érdekében meghirdetett országos veszélyhelyzetre tekintettel 
Budajenő község közigazgatási területén az alábbi intézkedéseket hozom meg. 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 4612020. 
(JJ1. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a szerint „ 

(1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: 
vendéglátó üzlet) 15. 00 óra után 06. 00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -
tilos tartózkodni. 

E rendelkezésre tekintettel 15.00 óra után mind a vendéglátó üzletben, mind az annak részét képező nem zárt helyen (terasz, 
előkert stb.) tilos tartózkodni. 

(2) A vendéglátó üzletben 15. 00 óra után 06. 00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár 
megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás. " 

A fentiekhez hasonlóan 15.00 óra után mind a vendéglátó üzletből, mind az annak részét képező nem zárt helyről (terasz, előkert 
stb.) az átvétel követően haladéktalanul el kell távozni, az étel és az ital helyben fogyasztása tilos. 

Az ételt a vendéglő üzlet által biztosított, egyszer használható edényben szabad csak kiadni, a vevők által visszahozott vagy 
tartós használatú ételhordó edényekben nem lehet kiadni az ételt. 

Valamennyi vendéglátóhely és egyéb üzlet köteles az ügyfelek részére elérhető kézi fertőtlenítő szert kihelyezni, és az 

üzlethelyiséget rendszeresen fertőtleníteni. Ennek hiányában, függetlenül a nyitvatartási lehetőségektől, nem nyithat ki. 

A Korm. rendelet 3. §-a szerint „ A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rerulezvények múködésének biztonságosabbá 
tételéről szóló 2312011. (Ill. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, 
táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos. " 

4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén 
tartózkodás tilos. 

(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. 

(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg. 

5. § Az ott tartózkodók létszámától faggetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása 
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, 
tánc-, zeneművészet), 
b) a mozinak, 
c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott 

ca) közgyűjteménynek, 
eb) közművelődési intézménynek, 
cc) közösségi színtérnek. 

A fenti rendelkezések alapján a Hagyományőrzők Háza és a Magtár működését felfüggesztem a járvány idejére, továbbá a 
játszóterek bezárását rendelem el. 

Mindenki tartózkodjon az olyan megnyilvánulástól, ami indokolatlanul a köznyugalom megzavarását okozza, valamint 
szándékosan közveszéllyel fenyegetést alaptalanul magvalósít. Aki ezeket megvalósítja, büntető eljárást von maga után. 

A közintézkedéseket mindenki köteles legjobb tudása szerint végrehajtani, tartózkodjanak a vészhelyzet lebagatelizálásától. 
Közös erővel minden rendelkezésre álló eszközzel törekednünk kell a tömeges megbetegedéssel járó humán járvány hatásainak 

minimalizálására. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a járványügyi döntések megsértése szabálysértési eljárást von maga után, amely során 500.000,
Ft-ig terjedő bírság szabható ki. Intézkedésre a rendőrség jogosult. 

Jelen utasítás 2020. március 18-tól a veszélyhelyzet fenná11ásáig érvényes. 

Budajenő, 2020. március 17. 


