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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/D.§ (3) bekezdése 

alapján: „Egészségügyi válsághelyzetben - a kereskedelemről szóló törvény és a végrehajtására kiadott 

kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően - a települési önkormányzat képviselő-testülete eredeti 

jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletével szabályozhatja a települési önkormányzat területén működő 

piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitva tartásának szabályait.”  

 

A fenti felhatalmazás alapján megalkotásra került a Dunaföldvári piac működésének egészségügyi 

járványhelyzeti és veszélyhelyzeti szabályainak megállapításáról szóló 23/2020 (XI.26.) önkormányzati 

rendelet, amely a piacon történő maszkhasználat rendelkezett. 

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

alapján a Kormány az Eütv. 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az 

Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet 

elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, amely a jelenleg hatályos szabály szerint 2021. 

06.18-án szűnik meg. A Kormány járványügyi helyzetet 3 havonta felülvizsgálja. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 

évi II. törvény 239/A. § (1) b) pontja alapján, ki az egészségügyi válsághelyzet során a települési 

önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitva 

tartásának önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait megszegi, szabálysértést követ el. 

 

A fenti szabályozásnak megfelelően a piacon korábban elrendelt maszkviselés szabályainak 

kiterjesztését javasolt a vásárra is, emiatt indokolt a rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 

alkotása, mivel a rendelet címét nem lehet módosítani. 

 

Kérem a fentiek megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2021. március 4. 

 

                                                                                                Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                  polgármester  



 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021.(…) önkormányzati rendelete 

a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak 

megállapításáról 

(tervezet)  

 

Dunaföldvári piac és vásár működésének  egészségügyi járványhelyzeti szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 232/D.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Egészségügyi járványhelyzet fennállásának időtartama alatt a piacon és a vásárban kötelező a maszk 

használata. 

 

2. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Dunaföldvári piac működésének egészségügyi járványhelyzeti és veszélyhelyzeti 

szabályainak megállapításáról szóló 23/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet. 

 

Dunaföldvár, 2021. március    . 

 

 

                                Horváth Zsolt                     dr. Boldoczki Krisztina 

                                 polgármester                           jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2021…………….. 

 

 

              dr. Boldoczki Krisztina  

                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak 

megállapításáról szóló 

 ../2021.(…...) önkormányzati rendelet- tervezethez 

 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A rendeletalkotás célja a lakosság egészségügyi járványhelyzet, veszélyhelyzet fennállásának 

időtartama alatti folyamatos – alapszükségleteket kielégítő - ellátásának biztosítása. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása járványgócok kialakulásának, további 

terjedésének megakadályozása. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei.  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás ad 

alapot a rendelet megalkotására. 

A jogszabály megalkotása nem kötelező, azonban annak megalkotása hozzájárul a vírus terjedésének 

megelőzéséhez.  

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 

kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi 

tervezetek közé.  

 

 

Dunaföldvár, 2021. március 4. 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                          polgármester 

  

  



 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak 

megállapításáról szóló 

../2021.(…...) önkormányzati rendeletéhez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a 

jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a 

társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, 

továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről: 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint: 

(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi 

viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

 

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

alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nem szerepel a 

piacrendezés és vásártartás, ezátal ezek az Önkormányzat számára önként vállalt feladatnak minősülnek. 

 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

(továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul 

párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan 

jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” 

 

Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § 

A Dunaföldvári Piactéren minden hét szombatján megrendezésre kerülő heti piacon és az éves 

vásárnaptárban meghatározott évi kilenc vásári napon egészségügyi járványhelyzet fennállásának 

időtartama alatt a kötelező maszk használat került szabályozásra. 

 

2. § 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről és korábban kizárólag a piacon elrendelt maszk 

használatra vonatkozóan alkotott rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 


