Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (V.1.)
önkormányzati rendelete
a kijárási korlátozással összefüggő 2020. május 1-jei hétvégére vonatkozó
rendkívüli intézkedésről

Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a kijárási korlátozással összefüggésben május 1.
napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.)
Korm.rendelet 3.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, és a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére
meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm.rendelet 1.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ (1) 2020. május 1-jén 10.00 órától 19.00 óráig, 2020. május 2-án 13.00 órától 19.00
óráig, 2020. május 3-án 10.00 órától 19.00 óráig a Bánk 105, 150, 169 helyrajzi számú
gépjármű parkoló, a Bánk 106/3, 106/4, 106/5, 125, 127, 129/5, 148/4 helyrajzi számú Tóparti
sétány, a 110 helyrajzi számú közút, a 124/1, 124/2 helyrajzi számú fedett Bánki-patak, a 115,
125/1 helyrajzi számú strandfürdő, valamint a 128 helyrajzi számú viziszínpad terület – a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel - használata tilos.
(2) A bánki II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület (továbbiakban: bánki
horgászegyesület) tagja, valamint a bánki-tavon történő horgászatra jogosító érvényes
napijeggyel rendelkező személy kizárólag horgászat céljából, a horgászati stég megközelítésére
igénybe veheti az (1) bekezdésben megjelölt területeket. A horgászat során egy stégen – a közös
háztartásban élők kivételével – legfeljebb egy személy tartózkodhat.
2.§ (1) E rendelet végrehajtásban közreműködik a Polgárőr Egyesület Bánk.
(2) Az e rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltak betartását a bánki horgászegyesület
alkalmazásában álló halőr ellenőrzi.
3.§ Ez a rendelet 2020. május 1-jén 9.00 órakor lép hatályba, és 2020. május 4-én hatályát
veszti.
Bánk, 2020. május 1.

Torma Andrea
polgármester
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. május 1-jén …… óra …. perckor.
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