
1. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdése értelmében 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 november végére tervezett döntéshozatal előtt az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Kötelező maszkviselési szabályok bevezetése Dombóvár egyes közterületein 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 11.  

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-a alapján a települési önkormányzat 

polgármestere - mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója - felhatalmazást kapott, 

hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10 000 főnél nagyobb 

lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, 

ahol a kormányrendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.  

 

Dombóvárt illetően valamennyi közterületre kiterjedően nem látom indokoltnak 

kötelezővé tenni a maszk hordását, mivel csoportosulni egyébként sem lehet, ilyen a 

meglátásom szerint a tömegközlekedési járművekre való várakozás, a fel- és leszállás 

során fordulhat elő a helyzetből adódóan, a bölcsőde, az óvodák és az általános iskolák 

bejáratánál reggel és délután, amikor a szülők odaviszik, illetve elhozzák a gyerekeket. 

Ez utóbbi illetően a javaslat az, hogy 25 méteren belül kelljen maszkot viselni. A 

piacok nyitva tarthatnak, vagyis a Dombóvári Termelői Piac is, de előfordulhat, hogy 

itt esetlegesen közelebb kerülnek egymáshoz a vásárlók a legjobb szándék ellenére is. 

 

A jogszabály alapján a polgármester rendelkezhet továbbá a településen található 

kutyafuttató(k) bezárásáról is. Ezt az intézkedést azonban nem tartom szükségesnek 

bevezetni, a kutyafuttatók továbbra is nyitva maradnak.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett 

előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás: 

 

A rendelet intézkedéseinek társadalmi hatása csekély, illetve a magasabb 

jogszabályok által - egyes helységeket érintően -, már kötelező a maszk 

viselése, így többlet terhet nem ró a lakosságra, a vírusfetőzés terjedése 

szempontjából pozitív hatása várható. A rendeletnek nincs költségvetési hatása.  

 

Környezeti és egészségi következmények: 

Csökkenti a koronavírus járvány terjedését. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A bevezetésre kerülő intézkedés az adminisztrációs terheket kismértékben 

növeli.   

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 



A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi forrást.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A rendeletalkotást a veszélyhelyzet miatt kialakult megváltozott életviszonyok 

teszik szükségessé. 

 

        Pintér Szilárd 

        polgármester



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

…/2020. (…. ….) önkormányzati rendelete 

Dombóvár egyes területein a kötelező maszkviselés bevezetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. 

november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

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

következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

Kötelező a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott módon – az 

abban meghatározott életkorú személyek kivételével – maszkot viselni Dombóvár 

közigazgatási területén az alábbi közterületeken és nyilvános helyeken: 

 

a) a Dombóvári Termelői Piac területén, 

b) a tömegközlekedési fel- és leszállóhelyek – buszmegállók, buszvárók, 

buszpályaudvarok és vasútállomások – területén, valamint  

c) a nevelési, oktatási intézmények bejáratától számított 25 méteres területen 

belül. 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. november 12-én 5:00 órakor lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet hatályát veszti azon a napon, amikor a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet rendelkezései már nem alkalmazhatóak. 

 

 

 Pintér Szilárd      Dr. Szabó Péter 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

  



Részletes indoklás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A maszkviselés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

A 2. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépésének és hatályvesztésének időpontját határozza meg.  

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


