
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete  

a Celldömölk városban működő piac látogatásának rendjéről szóló 

6/2020. (V.5.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

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 védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. 

rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere a következőket 

rendeli el:  

 

1. § 

A Celldömölk városban működő piac látogatásának rendjéről szóló 6/2020. (V.5.) önkormányzati 

rendelet ( a továbbiakban: rendelet) 6 §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ 6. § (2) A rendelet hatálya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormány 

rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig tart.”  

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Celldömölk, 2020. június 16. 

 

 

  Fehér László            Farkas Gábor 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS  

a /2020. (VI.17 .)  önkormányzati rendelet  

a Celldömölk városban működő piac látogatásának rendjéről szóló 

6/2020. (V.5.) önkormányzati rendelet módosításához  

 

 

Általános indokolás 

 

A Kormány a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. rendeletében 

felhatalmazta a települési önkormányzat polgármesterét, hogy önkormányzati rendeletben 

határozza meg a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévét betöltött személyek 

általi látogatásának szabályait. A Kormány ezen rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. 

A veszélyhelyzet megszűnéséről szóló jogszabálytervezetek figyelembevételével jelen 

rendelettervezet módosítja a meghatározza a  piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött 

személyek általi látogatásának rendjére, valamint a szájat és orrot eltakaró eszköz viselésére 

vonatkozó rendelet hatályának időtartamát. 

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 rendelet hatálya kiterjed a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 

szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig tart. 

 

2. § 

A rendelet hatályba lépését tartalmazza. 

 

 

 

 

 


