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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Előterjesztés 

az Aszód városban működő Kondoros téri piac látogatásának eltérő szabályairól 

szóló rendelet megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- 

és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a 

veszélyhelyzet során 2020. március 27. napján kijárási korlátozást rendelt el a 71/2020. (III. 

27.) Korm. rendeletével (továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése 

szerint saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, 

drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. A Korm. 

rendelet 6.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy 

gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével 

kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat. 

A 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka 

alatt a Rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a településen, illetve a 

fővárosi kerületben működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket 

betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési - Budapest Főváros esetében a 

kerületi - önkormányzat a Rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezhet A piac nyitva tartása 

alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. 

életévüket betöltött személyek látogathatják. 

A 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési - 

Budapest Főváros esetében a kerületi - önkormányzat polgármestere — mint a helyi 

önkormányzat képviselőtestülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján - hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 

településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi 

látogatásának a Rendeletben foglaltaktól eltérő szabályait. 
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A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról szóló 

169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint 1. §  szerint a  kijárási korlátozás Budapest főváros 

és Pest megye területén fennmarad. 

A rendelet megalkotásának célja és indoka, hogy Aszód Város Önkormányzata a kialakult 

járványügyi veszélyhelyzet miatt biztosítsa a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) 

Korm. rendeletben és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. 

rendeletben meghatározott kötelezettségeket.  

A szabályozás célja, hogy lassítsa a COVID-19 vírus terjedését, ezzel együtt tartalmazza az 

emberi egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket. 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Komi. rendelet 1. §-ával 2020. március 11.-én az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére kihirdetette a veszélyhelyzetet. A katasztrófa 

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése rögzíti, hogy „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 

állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Korm. r.) 6. § (1) bekezdésében a Kormány felhatalmazást adott a települési  önkormányzat 

polgármesterének, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a településen működő piac 

nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának a Rendeletben 

foglaltaktól eltérő szabályait. 

Az önkormányzati rendelet a koronavírus járvánnyal leginkább veszélyeztetett korosztály 

fertőzéstől való megóvásának érdekében a piac általuk történő látogatásának idejét korlátozza. 

A nyitvatartási időben történő személyes találkozásai idejének rövidítésével, a fertőzés 

előfordulásának lehetősége csökkenjen, úgy, hogy ugyanakkor a lakosság élelmiszerellátásának 

egyik színterét biztosító piac a járvány ideje alatt is megfelelő időtartamban tovább 

működhessen. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 

Meghatározza, hogy a 65. életévüket betöltött személyek mely idő intervallumban látogathatják 

a piacot. Előírja maszk viselését, és a védő távolság megtartását.  
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A 2.§-hoz 

A tervezet szankciót is tartalmaz a fokozatosság elvének betartásával. 

A 3.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Aszód, 2020. 05. 04. 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

   polgármester 

Látta: 

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  

  



4 
 

Aszód város polgármesterének       /2020 (V.04.) önkormányzati rendelete 

az Aszód városban működő Kondoros téri piac látogatásának eltérő szabályairól 

 

Aszód Város  Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-

testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 2.§-

ában és 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§  (1) Az Aszód városban működő Kondoros téri piacot (a továbbiakban: piac) saját és 

családja egészsége érdekében a 65. életévét betöltött személy 6.00 óra és 8.30 óra közötti időben 

látogathatja. 

(2) A piacon 6.00 óra és 8.30 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés 

szerinti személy tartózkodhat. 

(3) A piacon a járványveszély enyhítésének érdekében kötelező a 7/2020. (V.02. ) 

önkormányzati rendelet szabályai szerint maszk viselése. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a piacon történő árusítás során az árusok, kereskedők és 

őstermelők valamint a vásárlók egymás között kötelesek legalább 1,5 méter távolságot 

megtartani. 

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 az Aszódi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult. 

 

2. Záró rendelkezés 

 

3.§  Ez a rendelet 2020. május 05. napján lép hatályba.    

 

 

Dr. Ballagó Katalin                                                            Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

       jegyző                                                                                     polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról  szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

 
 

 

 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Polgármesterének .../2020.(V.04.) önkormányzati rendelete az Aszód városban működő Kondoros téri piac látogatásának eltérő 
szabályairól 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A járványveszély miatt a piacon a 

vásárlók egyenletesebb eloszlása és a 

településen a vásárlási szokásokhoz 

igazodó szabályozás bevezetése. 

Többlet kiadást a rendelet 

elfogadása nem jelent. 

Az eltérő idősáv bevezetése a város 

lakosainak egészsége védelme 

érdekében szükséges. 

Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, 
mert: 

A jogalkotás elmaradásának várható következményeként elmaradnak a fent ismertetett társadalmi, egészségügyi hatások. 

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nőhet a járvány kockázat. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított biztosított biztosított  

 


