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Pápa Yáros Önkormányzatn Képviselőtestületének

,.. l202t, (...) önkormónyzati rondelet-tervezete
a közterüteteken és nyilvános helyeken törtónő maszkviselésről

pápa város Ötrkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

egyes törvónyek módosításáról szóló 20l l. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti

háiartoreu"n, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélylrelyzeti intézkedések

hatálybalépésérő l sző|ó 27l2O2L (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a

veszjlyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intózkedések rnásodik üternéről szőló 48412020.

1xi,to.1 rorm. l."nd"l"t 27. §_ában kapott felhatalm azás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet alkalmazásában
1. kereskedelmi üzlet: a kereskedeiemrői szóló 2005. évi CLXN. törvény 2. § 3. pontja

§zerinti bevásárlóközpont és 2. § 27 . pontja szerinti üzlet,

2. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nllvántartási
rendszenől szóló 20L2. évi II. törvény 29. § (2) bekezdése a) pontja szerinti terület,

3, nyilvanos hely: a veszélyheiyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második

üieméről szőló 48412020. (XI.10.) Korm, rendelet 24. § c) pontja szeíinti terület,

4. piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXN. törvény 2. § 19. pontja szerinti épület,

épületegyüttes vagy terület.

2.§

(1) Közterületen, nyilvános helyen a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak sz€rint kötelező

orvosi maszkot,-munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készÜlt maszkot

(a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat

folyamatosan elfedje.

(2) A 6. életévét be nem töltött kiskoru, valamint az érte]lmi vagy pszichoszociális

fogyatékossággal, illetve az autianus spektrumzavanal élő személy kivételével mindenki

köteles maszkot üselni

a) kereskedelmi üzlet parkolójában,
b) piac nyitvatartási idejében annak teljes területén,

cj nyitt vagy reszben fedett területen, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak.



(3) A 6. életévét be nem töltött kiskoru, valamint az &telmi vagy pszichoszociális
fogYatékossággal, illetve az autizrnus spektrumzavanal éló személy kivéÉlével mindenki
köteles maszkot viselni, ha
a) bölcsőde,
b) óvoda,
c) közoktatási intézmény,
d) posta,
e) gyógyszertár,

I pénzintézet,
g) egészségügyi iltézmény
bej árata előtt várakozik.

3.§

Ez a rendelet 2021. március L-én 12.00 órakor lép hatályb a, és 2021, . májls 22-én 24.00 órakor
hatályát veszti.

Pápa,202I. március 1 .

Dr. Áldozó Tamás
polgánnestcr

Dr. Nagy Krisztina
jegyző
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Általános indokolás

Magyarcrszág kormánya az élet_ és vagyonbiztonság ot veszélyeztető tömeges megbetegedést

okozó humanjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhádtása, a magyaí

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 2,712021. (L 29.) Korm.

rendeletben 202L február 8. napjától ismótelten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszólyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020: (Xi,10.) KÓrm. rendelet 27, §-a értelmében felhatalmazást kapott a települési

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

főnél nagyobb lakónépességri település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános

helyeket, ahol e rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni,

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi

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

,, Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei

közglűlésnek feladat- és hatáSkörét a polgármester, illetve a Jőpolgármester, a megyei

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény

átsiervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáItatdsi körzeteiről, ha a szolgáltatás a

települést is érinti. "

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó sARs-cov-2
koronavírus_világ|árvany következményeinek elhádtása érdekében indokolt az önkormánYzati

rendelet megalkotása, és azon közterületeken, nyilvános helyeken a maszkviselés kÖtelezővé

tétele, ahol az állampolgárok egy időben, nagyobb számban tartózkodhatnak.

pápa város Önkormányzatának képviselőtestiilete hatáskörében eljáró pápa város

Önkormányzatának Polgármestere 4/2021. QI.S.) önkormányzati rendeletéb en szabályozta a

közterületen és nyilvános helyen törtónő maszkviselést, mely 2021 . február 28-én 24.00 órakor

batályát veszíi.

A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefliggő rendkívüli intézkedések

hatályának meghosszabbításáról szó|ó 8012021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja alapján a

484l2o2o. (XI. 10.) Korm. rendelet 2021. febrvár 22. 23.00 órakor ismótelten hatályba lépett,

ezért a maszkviselésre vonatkozó új rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

1.§-hoz:
Értelmező rendelkezéseket taríalmazza.

2, §-hoz:
Meghatítozza azon kőzterületeket, nyilvanos helyeket, ahol a maszkviselés kötelezó.

3. §-hoz
A hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tutalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szőló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Iat.) 11. §-a szerinti a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi a leryezett
jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható követke zményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak

Tarsadalmi. gazdasági. költséqvetési hatásai:
A szabályozásnak fentiekben felsorolt hatása nincs.

Kömyezeti és egészségi következményei:
A szabályozás a városban élők egészségének és életének megóvása érdekében indokolt.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A ioqszabály megalkotásának szükséqesséee. a joqalkotás elmaradásának várható
következményei:
A szabályozás a városban élők egészségének és életének megóvása érdekében indokolt.

A ioeszabálv alkalmazásához szükséees személf. szervezeti. tárqyi és pénzüqyi feltételek:
Az Önkormányzati rendelet alka|mazásához szükséges fentiekben felsorolt feltételek
rendelkezésre állrrak,

Összeállította: Dr. Nagy Kriszt ina jegyző
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

Pápa, 2021. tnárcius 1 .
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