
Hatályon kívül helyezte Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 29/2020. (VI. 29) 

önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2020.06.30-tól. 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

 

18/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete 

 

a piac működésére és látogatására vonatkozó szabályokról a  veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. 

(IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú 

Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt saját és családja érdekében a 65. életévét 

betöltött személy a piacot 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben látogathatja. Ebben az 

időszakban a piacon az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét 

betöltött személy tartózkodhat. 

 

(2) A piacra belépni és a piac területén tartózkodni – beleértve a piacon árusító árusokat 

és az ott foglalkoztatottakat is – csak az orrot és a szájat takaró maszk viselésével vagy 

a száj és az orr egyéb módon való megfelelő eltakarásával lehet. 

 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2020. május 5-én lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 

27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok 

megállapításáról szóló Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 13/2020. (IV. 10.) 

önkormányzati rendeletének 2. §-a hatályát veszti.  

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. május 4. 

 

 

 

 

 

Szita Károly  

polgármester 

dr. Csillag Gábor  

jegyző 

 

 



Hatályon kívül helyezte Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 29/2020. (VI. 29) 

önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2020.06.30-tól. 

 

 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 
 

18/2020. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása 
 

a piac látogatására vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt 

 
Általános indokolás 

 

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. 

§-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést érinti.  

A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletével felhatalmazta a települési önkormányzat 

polgármesterét, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a településen működő piac nyitva 

tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályait. 

 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A piac látogatási rendjét szabályozza a kormányrendeletben meghatározottaknál szigorúbb 

módon, amelynek célja a 65. életévüket betöltött, továbbá a piacon tartózkodó valamennyi 

személy védelme. 

 
 

2. §-hoz 
 

A rendelet hatályát és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet címe: a piac látogatására vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett 

veszélyhelyzet fennállása alatt 

 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

 

a helyi társadalom védelme a 

humán vírus terjedésétől 

nem jelentős  

 

a járvány terjedésének 

lassítása 

 

nem jelentős 

 

nem jelentős 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  a szabályok megalkotásának hiányában a járvány gyorsuló terjedésének veszélye fenyegetne. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  várhatóan a fertőzöttek számának növekedése gyorsulna. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 

 


