
Aszód város polgármesterének 7/2020 (V.2.) önkormányzati rendelete 

a járványveszély enyhítéséhez egészségügyi maszk kötelező viseléséről 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testületnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a Korm. r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet 

ideje alatt egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy 

más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése kötelező a hat évnél idősebb 

személynek  1 Aszód város közigazgatási területén lévő következő helyszíneken: 

„a) 2 a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §  (2) bekezdésben 

meghatározott üzletben történő vásárláson túl a lakosság ellátását szolgáló szolgáltatóknál (így különösen 

gyógyszertár, posta, benzinkút, egészségügyi, szociális szolgáltatók), 

b) az önkormányzat által fenntartott oktatási, gyermekvédelmi intézményekbe, egészségügyi 

intézményekbe, valamint az Aszódi Polgármesteri Hivatalba ügyintézés céljából belépő, és ott tartózkodó 

személyeknek a zárt térben történő tartózkodásuk idejére. 

(2) Az aszódi városi piacon árusítani és piacot látogatni csak maszkban lehet. 

 

2. § 
 

(1) A rendelet 1. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a 

közösségi együttélés szabályai megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és 

közigazgatási szankció kiszabására – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági eljárás során az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy 

mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, illetve ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény 

vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélési szabály megszegése esetén a hatóság első 

alkalommal tájékoztatja a szabályszegőt a közösségi együttélési szabályról és megszegésének 

következményeiről, ezt követően a szabályszegés gyakoriságának függvényében 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig 

terjedő helyszíni bírság vagy 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kerül kiszabásra a szabályszegővel 

szemben. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból 

indítható. 

(6) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult. 

 

3. § 
Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba. 

 

Dr. Ballagó Katalin                                                            Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

       jegyző                                                                                     polgármester 

                                                           
1 A rendelet 1. § (1) bekezdését a  11/2020. ( V.17.) rendelet 1. §-a egészítette ki, hatályos 2020. május 18-tól. 
2 Megállapította a a11/2020. ( V.17.) rendelet 1. §-a, hatályos 2020. május 18-tól. 


