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Szám: I/15-69/2020.
Tata Város Önkormányzat Polgármesterének
13/2020. (V.1.) rendelete
a kijárási korlátozásról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata város
polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben – a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és
hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm.
rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a kijárási korlátozással összefüggésben május
1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.)
Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az alábbi területekre 2020. május 2. (szombat) 9.00 órától 2020. május 3. (vasárnap)
18 óráig – a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével – belépni tilos:
a) az Angol park teljes területe és a Cseke-tó körüli sétány, az ahhoz kapcsolódó
zöldterületek (hrsz.:3304/13, 3304/4, 3307/2, 3306/3, 3304/12, 3306/10, 3306/9, 3307/6,
3307/11, 3307/9, 3307/10, 3306/4, 3306/5, 3306/6, 3307/4, 3307/3, 3308/2, 3309/1,
3309/2, 3304/8, 3304/5),
b) az Építők parkja teljes területe (hrsz.: 4012/16, 4017/11, 4017/12, 4017/13),
c) a Kastély tér (hrsz.: 1850/9, 1851),
d) a Vár (hrsz.:1874/1, 1874/2, 1873),
e) az Öreg-tó körüli sétány teljes területe (hrsz.:3106/1, 3157/2, 3157/1, 3158/1, 3166,
3168/1, 3303, 4006, 4007, 3167/4, 4027, 4030/2, 4250/1, 3167/3, 3167/6, 3167/5,
4252/12, 4252/3, 1838/3, 1849/3),
f) a Réti VIII-as tó körüli sétány teljes területe (hrsz.:088/6),
g) Által-ér völgyi kerékpárút Fáklya utcától induló teljes tatai szakasza (hrsz.:4142/9,
4142/10, 4143, 4144/1, 4144/19, 0412/86, 0412/93, 0412/81, 0412/91, 0412/89, 0413/7,
0411/7, 0430/7, 0430/9, 0438/3),
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területekre az (1) bekezdésben meghatározott
időtartamban csak munkavégzés, illetve lakóhely megközelítése érdekében lehet belépni.
(3) Az (1) a) pontjában meghatározott Cseke-tó körüli sétányra, az ahhoz kapcsolódó
zöldterületekre az (1) bekezdésben meghatározott időtartamban az állami horgászengedéllyel
rendelkezők kizárólag a Cseke-tavon történő horgászat céljából és kizárólag annak
időtartamára beléphetnek.
(4) Az (1) e) pontjában meghatározott Öreg-tó körüli sétányra, az (1) bekezdésben
meghatározott időtartamban az Öreg-tavon történő egyéni vízisportolás céljából és kizárólag
annak időtartamára a sportolást végzők beléphetnek.
2. § (1)Ez a rendelet 2020. május 2. napján lép hatályba.
(2)Ez a rendelet 2020. május 4. napján hatályát veszti.
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