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Pápa Yáros Önkormányzata Képviselőtestületének
... 12021, (...) önkormányzati rendelet-tervezete

a közterületeken és nyilvános helyeken törtónő maszkviselésről

Pápa Város önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kaPcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 201 1, évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti

háiásko.ében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések

hatálybalépésérő I szőlő 271202| (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméról szóló 48412020.

(XI.10.) Korm. rendelet 27. §_ában kapott felhatalm azás aIapján, az Alaptörvóny 32. cikk (1)

bekezdés a) pontjában me ghalározolt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet alkalmazásában
1. kereskedelmi üzlet: a kereskedelemről szóló 2005, évi CLXIV. törvény 2. § 3. pontja

szerinti bevásárlóközpont és 2. § 27 . pontja szerinti üzlet,
2. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysérlési eljárásról és a szabálysérlési nyilvántartási

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdése a) pontja szerinti terület,

3. nyilvános hely: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szőló 48412020. (XI.10.) Korm. rendelet 24. § c) pontja szerinti terület,

4. piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXV. íörvény 2. § l9. pontja szerinti épület,

épületegyüttes vagy terület.

2.§

(l) Közterületen, nyilvános helyen a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint kötelezó
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot
(a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az oftoí és a szájaí
folyamatosan elfedje.

(2) A 6, életévét be nem töltött kiskorú, valamint az érteImi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal, illeíve az autizmus spektrumzav arral élő személy kivételével mindenki
köteles maszkot viselni

a) kereskedelmi üzlet parkolójában,
b) piac nyitvatartási idejében annak teljes területén,
c) nyílt vagy részben fedett területen, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak,



(3) A 6. életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki
köteles maszkot viselni, ha
a) bölcsőde,
b) óvoda,
c) köZoktatási intézmény,
d) posta,
e) gyógyszertár,

I pénzintézet,
g) egészségügyiintézmény
bejárata előtt várakozik.

3.§

Ez a rendelet 2021, február 8-án lép hatályba, és 202l. február 28-án24.00 órakot hatá|yáí
veszti.

Pápa,2021. február 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző
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Általános indokolás

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiZtonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést

okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 2,,ll2021. (I. 29.) Korm.

rendeletben 202l. február 8. napjától ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméról szóló
48412020. (XI.10,) Korm. rendelet 27. §-a értelmében felhatalmazást kapott a települési

önkormányzat polgármestere, hogy helyi önkormányzati rendeletben határozza meg a 10 000

főnél nagyobb lakónépességú település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános

helyeket, ahol e rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.

A katasztrófavédelemről és ahozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról Szóló 201 1. évi

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46, § (4) bekezdése szerint

,, Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőlestületének, a Jővárosi, meglei
kózgyűlésnek feladat_ és hatáskörét a polgármester, illelve a Jőpolgármester, a mepx,ei

közglűlés elnöke gyakorolja. Ennek kereíében nem foglalhal óllást önkormányzati intézmény

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeleiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti. "

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus-vilá gáwány következményeinek elhárítása érdekében indokolt az önkormányzati
rendelet megalkotása, és azon közterületeken, nyilvános helyeken a maszkviselés kötelezővé
tétele, ahol az állampolgárok egy időben, nagyobb számban tartózkodhatnak.

Pápa Varos Önkormányzatának Polgármestere 2912020. (XII.2.) önkormányzati rendeletében

szabá|yozía a közterületen és nyilvános helyen törlénő maszkviselést, me|y 202l. február 7-én

24.00 órakor hatályát veszti.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27l2O21. (I.29.) Korm. rendelet 4, § 2. pontja alapján a 48412020. (XI. 10.) Korm. rendelet

202l. febrlát 8. napjától ismételten hatályba lép, ezért a maszkviselésre vonatkozó Új rendelet

megalkotása szükséges,

Részletes indokolás

1.§-hoz:
Ertelmező rendelkezéseket taría\mazza.

2, §-hoz:
Meghatározza azon köáerületeket, nyilvános helyeket, ahol a maszkviselés kötelező.

3. §-hoz
A hatályba léptető, és hatályon kívül helyezó rendelkezéseket íaríalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szőlő 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerinti a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a teíyezett
jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabáIyozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi. gazdasági. költségvetési hatásai:
A szabáIyozásnak fentiekben felsorolt hatása nincs.

Környezeti és eeészséei következménvei:
A szabályozás a városban élők egészségének és életének megóvása érdekében indokolt.

Adminisztrativ terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozásnak adminisztrativ terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükséeesséee. a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A szabályozás a városban élók egészségének ós életének megóvása érdekében indokolt.

A jogszabál}, alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti. tárqyi és pénzügvi feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges fentiekben felsorolt feltételek
rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztinajegyző
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési oszíályvezeíő

Pápa.2021. íébruár 5.

dlty-
Dr. Áldozá Tamás

polgármester


