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2. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. június 2. 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati 
rendelete veszélyhelyzet idején Lajosmizse város belterületén a maszkviselés szabályairól 
szóló 29/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Ikt. szám: LMKOH/1340-7/2021. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik. 
 
 „Veszélyhelyzetben 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 katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

1. A rendelet-tervezet általános indokolása:  
 

2020. november 11-étől hatályos a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, mely szabályozta a maszkviselés 
szabályait is.  

A Korm. rendelet felhatalmazása alapján Lajosmizsén e tárgykörben 2020. november 13-án 
hatályba lépett a 29/2020. (XI.12.) önkormányzati 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 2021. május 23-tól hatályon kívül 
helyezte a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontját. Erre tekintettel a 10.000 lakos 
feletti önkormányzatoknak már nincs lehetősége arra, hogy szabályozzák a belterületi 
maszkhasználatot, így a rendelet hatályon kívül helyezéséről kell gondoskodni 
figyelemmel arra, hogy a rendeletnek más szabályozási tárgyköre nincs. 

 

 



2. A rendelet-tervezet részletes indokolása:  
 
1. § A maszkviselés szabályairól szóló 29/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezését tartalmazza.  

2. § A rendelet hatályba lépésének meghatározása. 

 

3. A Rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A maszkhasználat kötelezővé tételét szabályozó önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése gazdasági, költségvetési hatással nem bír, társadalmi hatásaként 
említhető, hogy a település lakossága ezt követően a maszk elhagyásával szabadabban 
veheti igénybe a település közterületeit, így valószínűsíthető, hogy a lakosság 
komfortérzete növekedni fog, ami jó hatással lehet pszichés egészségi állapotukra is.   

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
Nem mérhető. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

Nem mérhető. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a 
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2021. 
május 23-tól hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 1.§ (1) 
bekezdés b) pontját. Erre tekintettel a 10.000 lakos feletti önkormányzatoknak már 
nincs lehetősége arra, hogy szabályozzák a belterületi maszkhasználatot, így a rendelet 
hatályon kívül helyezéséről kell gondoskodni figyelemmel arra, hogy a rendeletnek 
más szabályozási tárgyköre nincs. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzatnál rendelkezésre 
állnak.  

 
Lajosmizse, 2021. május 31. 
 



 
Polgármesteri döntéshozatal:  
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet 
alkotom meg a hozzá tartozó indokolással együtt.  
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati rendelete 

veszélyhelyzet idején Lajosmizse város belterületén a maszkviselés szabályairól szóló 
29/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Lajosmizse 
Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében, 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 a veszélyhelyzet idején Lajosmizse város belterületén a maszkviselés 
szabályairól szóló Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (XI.12.) 
önkormányzati rendelete. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

 
                       Basky András      dr. Balogh László  
                        polgármester               jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: …………………………………… 
        
 
        dr. Balogh László  
                  jegyző 
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Részletes indokolás 

1-2. §  
Indokolás 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

Erre tekintettel a 2021. június 2-i  polgármesteri döntésre  előterjesztett 

 veszélyhelyzet idején Lajosmizse város belterületén a maszkviselés szabályairól szóló 
29/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről   

indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

 

1. Általános indokolás 

 

2020. november 11-étől hatályos a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, mely szabályozta a maszkviselés 
szabályait is.  

A Korm. rendelet felhatalmazása alapján, Lajosmizsén e tárgykörben 2020. november 13-án 
hatályba lépett a 29/2020. (XI.12.) önkormányzati 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 2021. május 23-tól hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontját. Erre tekintettel a 10.000 lakos feletti önkormányzatoknak már 
nincs lehetősége arra, hogy szabályozzák a belterületi maszkhasználatot, így a rendelet hatályon 
kívül helyezéséről kell gondoskodni. 

 

 

2. Részletes indokolás  

 

1. § A maszkviselés szabályairól szóló 29/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezését tartalmazza.  

2. § A rendelet hatályba lépésének meghatározása. 

  


