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Előterjesztés  

a járványveszély enyhítéséhez egészségügyi maszk kötelező viseléséről 

szóló 7/2020. (V.02.) rendelet módosításáról 
 

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 a védelmi 

intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatálya Pest megyére nem terjedt ki, ezért 

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 a 7/2020. ( 

V.02.) önkormányzati rendeletben.  

 

INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

A 2020. május 18-án hatályba lépő, a  védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 

15.) Korm. rendelet a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályát kiterjesztette  Pest megyére is így  

már az üzletben történő vásárlás esetére van magasabb rendű jogszabály. A jogalkotásról  szóló 2010. 

évi CXXX. törvény 3. §  rendelkezése szerint  azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló 

módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. Erre 

figyelemmel szükséges módosítani a 7/2020. (V. 02.) önkormányzati rendelet az üzletben történő 

vásárlás esetére vonatkozó szabályait. 

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 

 

Az 1.§-hoz 

A tervezet pontosítást tartalmaz, 6 év alatt nem teszi kötelezővé a maszk használatát. 

 

A 2.§-hoz 



 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Aszód, 2020. 05.16. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

 

Látta: 

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 

 

  



 
 

 

Aszód Város Polgármesterének ../2020. (V.017.) önkormányzati 

rendelete a járványveszély enyhítéséhez egészségügyi maszk kötelező 

viseléséről szóló 7/2020. (V.02.) rendelet módosításáról 

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.§ bekezdés 12. pontjában meghatározott 

feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.  §  

 

(1) Aszód Város Polgármesterének  a járványveszély enyhítéséhez egészségügyi maszk 

kötelező viseléséről szóló 7/2020. (V.02.) rendelet  ( továbbiakban: Rendelet ) 1. § (1) 

bekezdése az „egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő 

egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése 

kötelező,” szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:  

 

„a hat évnél idősebb személynek” 

 

(2) A Rendelet 1. § (1)  bekezdés a) pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) 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), 

 

2. §  

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

Aszód, 2020. május 16.  

 

 

Dr. Ballagó Katalin                                                            Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

       jegyző                                                                                     polgármester 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

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

 
Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Polgármesterének .../2020.(V.17.) önkormányzati rendelete a járványveszély enyhítéséhez egészségügyi maszk kötelező viseléséről szóló 

7/2020. (V. 02. ) rendelet módosításról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletben foglaltak betartása 

várhatóan elősegíti a járvány 

terjedésének megelőzését, fékezését, a 

városban élő és tartózkodó lakosság 

védelmét, ezáltal lassítja a 

megbetegedések számának gyors 

emelkedését. 

Többlet kiadást a rendelet 

elfogadása nem jelent. 

 Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, 
mert: 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) jogszabályok tartalmi felülvizsgálatát folyamatosan el kell végezni. 

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem felel meg  a 7/2020. ( V.02.) önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. 
§-nak. 

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

biztosított biztosított biztosított biztosított  

 


