
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete  

Celldömölk városban a maszkviselés szabályairól  

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. § a) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Celldömölk Város 

Önkormányzatának Polgármestere a következőket rendeli el:  

1. § 

Általános rendelkezések 

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

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Celldömölk 

Város közigazgatási területén 

a) a piacon, a vásáron,

b) a tömegközlekedési eszközök megállóhelyein történő várakozás során,

c) iskoláknak a bejárattól számított 10 méteres körzetében,

d) a szolgáltatás igénybevételére közterületen vagy nyilvános helyen történő várakozás ideje

alatt 

   da) az üzletek, 

   db) a vendéglátó egységek, 

    dc) az ügyfélszolgálatok, 

    dd) az egészségügyi intézmények, 

    de) a hivatalok, 

    df) a pénzintézetek, 

    dg) a posták,  

    dh) a gyógyszertárak 

bejáratától számított 5 méteres körzetén belül, 

e) a Celldömölk Sági u. 22., Sági u. 41., és a Sági u. 56. szám alatti üzletekhez tartozó

parkolók területén, 
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az ott tartózkodó, hat évnél idősebb személyek kötelesek orvosi maszkot, munkavédelmi 

maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az 

orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 

2. § 

Záró rendelkezések 

Ez a rendelet 2020. november 13.-án 5 órakor lép hatályba. 

Celldömölk, 2020. november 12. 

Fehér László      Farkas Gábor 

polgármester jegyző 

Záradék: 

A rendelet 2020. november 12. napján kihirdetésre került. 

Farkas Gábor 

     jegyző 
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Általános indokolás 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hírdetett ki 2020. november 4. napjától. 

A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletében felhatalmazta a települési önkormányzat 

polgármesterét, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10000 főnél nagyobb 

lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol a 

hivatkozott rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni. 

Fentiekre tekintettel a rendelettervezet tartalmazza azon közterületeket, nyilvános helyeket ahol 

Celldömölk városban kötelező a  szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A rendelet 

megalkotásánál figyelemmel voltam arra, hogy csak a veszélyhelyzet következtében 

szükségessé váló intézkedéseket tegyem meg. 

Részletes indokolás 

1. § 

A tervezet alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Celldömölk Város 

közigazgatási területén az alábbiakban felsorolt közterületeken és nyilvános helyeken kötelező 

a 6 év feletti személyek részére az orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más 

anyagból készült maszk viselése olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje: 

a) a piacon, a vásáron,

b) a tömegközlekedési eszközök megállóhelyein történő várakozás során,

c) iskoláknak a bejárattól számított 10 méteres körzetében,

d) a szolgáltatás igénybevételére közterületen vagy nyilvános helyen történő várakozás ideje

alatt 

   da) az üzletek, 

   db) a vendéglátó egységek, 

    dc) az ügyfélszolgálatok, 

    dd) az egészségügyi intézmények, 

    de) a hivatalok, 

    df) a pénzintézetek, 

    dg) a posták,  

    dh) a gyógyszertárak 

a bejáratától számított 5 méteres körzetén belül, 
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     e) a Celldömölk Sági u. 22. (SPAR üzlet) , Sági u. 41. (TESCO üzlet) , és a Sági u. 56. 

(PENNY üzlet) szám alatti üzletekhez tartozó parkolók területén. 

 

2. § 

A rendelet hatályba lépését tartalmazza. 


