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Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesterének 

25/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete 

a közterületi maszkviselés szabályairól 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kiskunhalas 

Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tőrvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a következőket rendeli el:1
 

1. A rendelet célja és személyi hatálya 

1.§ (1) Jelen rendelet célja Kiskunhalas város közigazgatási belterületén lévő közterületeken és 

nyilvános helyeken a maszkviselés szabályainak meghatározása. 

(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki Kiskunhalas város közigazgatási külterületére.  

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kiskunhalas közigazgatási területén tartózkodó 

természetes személyekre. 

2. A közterületi maszkviselés szabályai 

2.§2 Kiskunhalas város közigazgatási belterületén a közterületen és nyilvános helyen tartózkodó 

minden személy – a 6. életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális 

fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével – köteles orvosi 

maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a 

továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan 

elfedje. 

3. A rendelet előírásainak megsértése 

3.§ Aki e rendelet szabályait megsérti, vele szemben a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletben 

meghatározott jogkövetkezmények alkalmazható. 

4. Záró rendelkezés 

4.§ A rendelet 2020. november 11. napján 13:00 órakor lép hatályba. A rendelet a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetésével hatályát 

veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. november 11. 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 

  polgármester           jegyző 

 
 

1 A rendelet bevezetőjét a 29/2020. (XII.8.) önk.rend. 1.§-a módosította. Hatályos: 2020.december 9-től 
2 A rendelet 2.§-át a 29/2020. (XII.8.) önk.rend. 2.§-a módosította. Hatályos: 2020.december 9-től 
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Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon 12:00 órakor a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2020. november 11. 

 

 

 

 

 

        /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 

               jegyző 

 

 

 

 

 

 


