Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesterének
7/2020. (IV.15.) rendelete
a járványügyi veszélyhelyzetben korlátozó intézkedésről
Nagykőrös Város Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, és a 95/2020. (IV.09.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében a
következőket rendeli el:

1.

§ A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 6. §-ának (1)
bekezdésében foglaltaktól eltérően a 65. életévét betöltött személy saját és családja
egészsége érdekében a Kálvin téri piacot kizárólag 10.00 és 12.00 óra közötti időben
látogathatja.

2. § E rendelet szerinti korlátozó intézkedés ellenőrzésére jogosult a Kálvin téri piac
üzemeltetője.
3. § (1) Ez a rendelet 2020. április 17. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetése napján hatályát veszti.
Nagykőrös, 2020. április 15.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nagy Lajos sk.
jegyző

Hatásvizsgálat a rendelettervezet vonatkozásában:
Követelmények

Jogszabályi hely

Teljesülés

a címzettek számára egyértelműen
értelmezhető szabályozási tartalommal
kell rendelkeznie

Jat. 2. § (1) bekezdés

teljesül

hatálybalépését megelőző időre nem
állapíthat meg kötelezettséget,
kötelezettséget nem tehet terhesebbé,
valamint nem vonhat el vagy
korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat
valamely magatartást jogellenessé

Jat. 2. § (2) bekezdés

teljesül

hatálybalépésének időpontját úgy kell
megállapítani, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre a jogszabály
alkalmazására való felkészülésre

Jat. 2. § (3) bekezdés

teljesül

a felhatalmazás jogosultja a
jogszabályt köteles megalkotni

Jat. 5. § (4) bekezdés

teljesül

Társadalmi hatása

a rendeletben foglaltak
betartása várhatóan elősegíti
a városban élő és tartózkodó
65. év felettiek
egészségének védelmét, a
járvány megelőzését,
megfékezését

a jogszabály előkészítője előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit

Jat. 17. § (2) bekezdés aa)
pont

Gazdasági hatás

nincs

Jat. 17. § (2) bekezdés aa)
pont
Költségvetési hatás

nincs

Jat. 17. § (2) bekezdés aa)
pont

a jogszabály előkészítője előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit

adminisztratív terheket
befolyásoló hatása

további adminisztrációs
terhet nem jelent

Jat. 17. § (2) bekezdés ac)
pont
környezeti következményei
Jat. 17. § (2) bekezdés ab)
pont

nincs

és egészségi következményei
Jat. 17. § (2) bekezdés ab)
pont
jogszabály megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

a rendelet tárgyi hatályába
megjelölt területeken a
vírusfertőzés lehetősége
potenciálisan csökken
kormányrendelet
felhatalmazása alapján

Jat. 17. § (2) bekezdés b) pont
a jogszabály alkalmazásához
szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

rendelkezésre áll

Jat. 17. § (2) bekezdés c) pont

jogszabályszerkesztés kritériumainak
való megfelelés

IRM rendelet

megfelel

