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lévő közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselési szabályokról, és a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteme kapcsán alkalmazandó intézkedésekről
szóló 41/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
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Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Dallos Andrea, jegyző
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 27. §ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 17. pontjára, valamint 23. § (5) bekezdés 2. pontjára,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az egyes
Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén található belterületeken lévő közterületeken és
nyilvános helyeken történő maszkviselési szabályokról, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteme kapcsán alkalmazandó intézkedésekről szóló 41/2020. (XI. 11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elfogadásával és 2020. november 12. napján való
hatályba lépésével biztosította a Rendeletben meghatározott területen a kötelező maszkviselés
szabályait.
Megállapításra került, hogy a Rendelet alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezés tekintetében
korrekció vált indokolttá.
A Rendelet 3. §-ában foglalt, jelenleg hatályos rendelkezés szerint:
„E rendelet rendelkezéseit 2020. december 11. napjáig lehet alkalmazni.”
A Rendelet - fent meghatározott – alkalmazhatóságra vonatkozó rendelkezése a 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 28. §-a alapján került meghatározásra.
Tekintettel azonban arra, hogy a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő
rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet] 1. § c) pontja a 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet 27. és 28. §-a kapcsán is arról rendelkezik, hogy „hatályát a koronavírus-világjárvány
második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig
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meghosszabbítja”, indokolttá vált a Rendelet 3. §-ának alábbiak szerinti tartalommal való
módosítása.
„Jelen Rendelet hatálya a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.
évi CIX. törvény hatályvesztéséig tart.”
Fentiek alapján elfogadom a jelen döntési javaslat 1. számú mellékletét képező jogszabály-tervezetet.

Rendeleti javaslat:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében elfogadja az
egyes Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén található belterületeken lévő
közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselési szabályokról, és a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteme kapcsán alkalmazandó intézkedésekről szóló
41/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (……) önkormányzati rendeletét.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Budapest, 2020. december 10.

Déri Tibor

Mellékletek:
1. számú melléklet: jogszabály-tervezet
2. számú melléklet: általános indokolás
3. számú melléklet: részletes indokolás
4. számú melléklet: hatásvizsgálati lap
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1. számú melléklet
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2020. ( …. ) önkormányzati rendelete
az egyes Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén található belterületeken lévő
közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselési szabályokról, és a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteme kapcsán alkalmazandó
intézkedésekről szóló
41/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és
17. pontjára, valamint 23. § (5) bekezdés 2. pontjára, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén található belterületeken lévő
közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselési szabályokról, és a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteme kapcsán alkalmazandó intézkedésekről szóló
41/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jelen Rendelet hatálya a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.
évi CIX. törvény hatályvesztéséig tart.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Déri Tibor
polgármester
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Záradék
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december
10. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
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2. számú melléklet
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 27. §ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 17. pontjára, valamint 23. § (5) bekezdés 2. pontjára,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az egyes
Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén található belterületeken lévő közterülete-ken és
nyilvános helyeken történő maszkviselési szabályokról, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteme kapcsán alkalmazandó intézkedésekről szóló 41/2020. (XI. 11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elfogadásával és 2020. november 12. napján való
hatályba lépésével biztosította a Rendeletben meghatározott területen a kötelező maszkviselés
szabályait.
Megállapításra került, hogy a Rendelet alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezés (Rendelet 3. §)
tekintetében korrekció vált indokolttá.
A Rendelet alkalmazhatóságra vonatkozó rendelkezése ugyanis a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
28. §-a alapján került meghatározásra.
Tekintettel azonban arra, hogy a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő
rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet] 1. § c) pontja a 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet 27. és 28. §-a kapcsán is arról rendelkezik, hogy „hatályát a koronavírus-világjárvány
második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja”, indokolttá vált a Rendelet 3. §-ának alábbiak szerinti tartalommal való
módosítása.
„Jelen Rendelet hatálya a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.
évi CIX. törvény hatályvesztéséig tart.”
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3. számú melléklet
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A Rendelet 1. §-a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
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4. számú melléklet
A jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálata

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19
humánjárvány (koronavírus) általi vírusfertőzések (a továbbiakban: vírusfertőzés) előfordulási
lehetősége várhatóan csökken az állampolgárok, illetve a kiemelten védett korosztály körében. A
szabályozásnak várható gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek.
A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei
A szabályozás várható egészségügyi következménye, hogy a vírusfertőzések előfordulási
lehetősége csökken az állampolgárok, illetve a kiemelten védett korosztály körében. A
szabályozásnak környezeti következményei várhatóan nincsenek.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A szabályzás várhatóan nem jár az adminisztratív terhek változásával.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye
A jogszabály megalkotása szükséges a lakosság egészségének megóvása és a vírusfertőzés
terjedésének akadályozása érdekében, a jogalkotás elmaradása a lakosságot – különösen a
kiemelten védett korosztályt – súlyos egészségügyi kockázatnak tenné ki.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai
A szabályozásnak egyéb hatásai nincsenek.
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