
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 május végére tervezett döntéshozatalt megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvár egyes területein a kötelező maszkviselés bevezetéséről szóló 32/2020. 

(XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 22. 

 

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. A fenti 

rendelet alapján novemberben elfogadásra került a Dombóvár közterületein való 

maszkviselés szabályairól szóló rendelet.  

 

Az önkormányzati előírásoktól függetlenül a védelmi intézkedések ideiglenes 

szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint március 8-tól a 

települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, 

munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni 

(kivéve a 6 éven aluliakat, valamint bizonyos fogyatékossággal élőket). A védelmi 

intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek 

módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet értelmében eltörlésre kerül a 

kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség, a módosító Korm. rendelet 

hatálybalépését a belügyminiszter határozatban állapítja meg, de az szinte biztosan 

május 23-a lesz. 

 

A kormányzati döntésre és a járványhelyzet javulására tekintettel indokolt a 

novemberben elfogadott rendelet hatályon kívül helyezése. 

 

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 hatályon kívül helyezésének a társadalmi hatása csekély, gazdasági 

és költségvetési hatása nincs.  

 

Környezeti és egészségi következmények: 

Környezeti és egészségi hatása van, a rendelet hatályon kívül helyezésével a 

koronavírus járvány idején fennállt szigorú közterületi maszkviselési szabályok 

megszűnnek az állami intézkedésekkel összhangban. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet hatályon kívül helyezésének nincs adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása.  



 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet hatályon kívül helyezése miatt nem merül fel többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi forrás. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A rendelet hatályon kívül helyezését a magasabb szintű jogszabálynak való 

megfelelés indokolja a közterületen való maszkviselést illetően. 

 

 

        Pintér Szilárd 

        polgármester



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (…...) önkormányzati rendelete 

a Dombóvár egyes területein a kötelező maszkviselés bevezetéséről szóló 

32/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. §  

 

Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dombóvár 

egyes területein a kötelező maszkviselés bevezetéséről szóló 32/2020. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelete. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára 

tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 

hatálybalépését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Pintér Szilárd      dr. Szabó Péter 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

  



Részletes indoklás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A Dombóvár egyes területein a kötelező maszkviselés bevezetéséről szóló 32/2020. 

(XI. 11.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés. 

 

A 2. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépésének 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. 

 


