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Előterjesztés
a járványveszély enyhítéséhez egészségügyi maszk kötelező viseléséről szóló rendelet
megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület!
A járványhelyzetben jelenleg az állampolgárok leginkább azzal segíthetnek egymáson, ha
megvédik önmagukat és a másikat a fertőzésveszélytől. Az eddigi információk szerint a
szájmaszk jó eséllyel csökkenti annak az esélyét, hogy akik már fertőzöttek, de nem tudnak
róla, megfertőzzenek másokat. Ugyanakkor az egészséges embereknek is nyújtanak bizonyos
fokú védelmet a nyálcseppekhez, nagyobb porszemcsékhez tapadt vírusok belélegzése ellen.
Mivel a használatot elrendelő 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatálya Pest megyére nem
terjed ki, ezért 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 szükségesnek ítéltem a maszk viselés helyi
szabályozását önkormányzati rendeletben.
INDOKOLÁS
Általános indokolás
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint
mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás
során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A rendelet
területi hatálya nem terjed ki Pest megye területére, ahol azonban a 71/2020. (III. 27.) Korm.
rendelet szerinti kijárási korlátozás hatályban marad éppen a nagyobb megbetegedés szám
miatt.
A következetes alkotmánybírósági és kúriai gyakorlat szerint a helyi önkormányzat a
feladatkörében eljárva külön törvényi felhatalmazás nélkül, eredeti jogalkotó hatáskörében is
jogosult a helyi közügyek körében olyan kiegészítő jellegű rendeleti szabályok alkotására,
amelyek országos hatályú jogszabályokkal nem ellentétesek [17/1998. (V. 13.) AB határozat,
18/2010. (II. 18.) AB határozat, EBH2015.K.8.]. Mivel a maszkviselésre (a száj- és orrnyílás
eltakarására) nincsen Pest megyére kiterjedő hatályú jogszabály, ebben a tárgykörben a helyi
önkormányzatok jogosultak a helyi rendeletalkotásra.
A Képviselő-testület feladatkörét az alapozza meg, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pontja szerint a
katasztrófavédelem a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik.
Részletes indokolás
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Az 1. §-hoz
Az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezés egyik eszközeként a tervezet elrendeli
meghatározott helyszíneken az ott tartózkodó személyeknek a száj- és az orrnyílás teljes
egészében és folyamatosan való eltakarását. Az eltakarásra minden olyan eszközzel sor
kerülhet, amely a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas. Ebbe a körbe tartozik
különösen a textilmaszk és a papírmaszk, de akár a sál is
A 2.§-hoz
A tervezet szankciót is tartalmaz a fokozatosság elvének betartásával.
A 3.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Aszód, 2020. 05. 02.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Aszód Város Polgármesterének ../2020. (V.02.) 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 Képviselőtestületnek 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 Aszód város közigazgatási területén lévő következő helyszíneken:
a) a lakosság ellátását szolgáló üzletekben vagy szolgáltatóknál (élelmiszerbolt, gyógyszertár,
drogéria, 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.
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(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
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(Jat. 17. § )
Rendelet-tervezet címe:

Aszód Város Polgármesterének .../2020.(V.02.) önkormányzati rendelete a járványveszély enyhítéséhez egészségügyi maszk kötelező viseléséről

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:

A rendeletben
várhatóan

foglaltak

elősegíti

a

Költségvetési hatás:

betartása Többlet kiadást a rendelet
elfogadása nem jelent.
járvány

terjedésének megelőzését, fékezését, a

Környezeti, egészségügyi
következmények:

Adminisztratív terheket
befolyásoló hatás:

A rendelet tárgyi hatályában
Nincs.
megjelölt területeken a vírusfertőzés
lehetősége potenciálisan csökken.

Egyéb hatás:

Nincs.

városban élő és tartózkodó lakosság
védelmét,

ezáltal

megbetegedések

lassítja

számának

a
gyors

emelkedését.
A rendelet megalkotása szükséges, A jogalkotás elmaradásának várható következményeként elmaradnak a fent ismertetett társadalmi, egészségügyi hatások.
mert:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nőhet a járvány kockázat.
A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén várható
következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított

5

