
Budakalász Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

13/2020. (IV. 24.) számú rendelete 

Budakalász Dunapart forgalmi rendjének kialakításáról 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Budakalász Város Polgármestere, Magyarország 

Kormányának a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati 

intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.§-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az új koronavírus-járvány terjedésének lassítása és a város lakosságának 

egészségvédelme érdekében a következőket rendeli el: 

1. § 

2020. április 25-én és 26-án 0-24 óra között a koronavírus járvány terjedésének megelőzése 

érdekében, a Gát utcai patak híd, a Megyeri hídról lehajtó kerékpáros-gyalogos sáv, a Luppa-

szigeti út Metró körforgalom utáni szakaszára, a Tó utca Hermes Áruház utáni szakaszára, a 

Kórház utcát, a Luppa szigeti úti kerékpárútat a Metró körforgalom után „Mind két irányból 

behajtani tilos” jelzőtábla, (KRESZ 14. (1) bek n) pont, 40. ábra), „kivéve engedéllyel” 

kiegészítő táblával történő kihelyezését elrendelem. 

2. § 

Engedélyre jogosultak: a Duna parti lakóterületen a budakalászi állandó, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, valamint az ingatlant érvényes jogcím alapján, életvitelszerű tartózkodás 

céljából használó személyek. (továbbiakban: jogosult). 

3. § 

 Engedély elbírálása: a jogosult kérelmet ír az info@budakalasz.hu címre, melyben kéri az 

engedély kiváltását, mellékelni szükséges: fotó a gépjárművének forgalmi engedélyéről, illetve 

a jogosultságot igazoló dokumentumokról. 

4. § 

 Az engedély kiadása: e-mailen keresztül történik, sorszámozott dokumentummal, melyet az 

engedély jogosultja kinyomtat, és a gépjárművében a szélvédő mögé elhelyez, kerékpáros 

közlekedés esetén magánál tart. 

5. § 

 A rendelet 2020. április 25.-én 00. óra 00. perckor lép hatályba és 2020. április 26.-án 24.00 

órakor veszti hatályát.  

 

 

dr. Göbl Richárd        dr. Deák Ferenc 

 polgármester          jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. április 24. 

napján alkotta meg, kihirdetése 2020. április 24.-én 11 órakor megtörtént. 

dr. Deák Ferenc jegyző 
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