
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
 

10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete 
 

a maszkviselés szabályairól szóló 42/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben és a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról 

szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. – 3. §-ában foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 

következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A maszkviselés szabályairól szóló 42/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

2. § 
 
 

Ez a rendelet 2021. március 8-án lép hatályba. 

 

 

 

 
Kaposvár, 2021. március 5. 
 

 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  
 polgármester jegyző   
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
 

a maszkviselés szabályairól szóló 42/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendeletének  

 
Indokolása 

 
 
Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 

10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában a települési polgármesterek felhatalmazást kaptak, hogy 

rendeletben szabályozzák a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén azon 

közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol a Kormányrendeletben meghatározott módon 

kötelező maszkot viselni. A rendelet hatálya a Kormányrendelet szabályaihoz igazodott, és a 

központi szabályozás, valamint a járványhelyzet függvényében került folyamatosan felülvizsgálatra. 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. – 3. §-

ában részletesen szabályozza a településeken a maszkhasználatot, ezért a párhuzamos és a magasabb 

szintű jogszabállyal ellentétes szabályozás megszüntetése érdekében az önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül kell helyezni. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet címe: a maszkviselés szabályairól szóló 42/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2021. (III. 5.) 

önkormányzati rendelet 

 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  

hatás: 
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

 

nincs nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: központi jogszabály szabályozza a szabályozási tárgykört, ezért az önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  párhuzamos és magasabb szintű jogszabállyal ellentétes önkormányzati szabályozás. 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 

 

 


