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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. július 14-én 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: a kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 36/2020 

(XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 

Iktatószám: 7183/2022  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 3.3.4. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet arról, hogy egy technikai jellegű, de annál időszerűbb 
rendeleti hatályon kívül helyezést szükséges elvégezni.  
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 
10.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatalmazta fel a települési önkormányzat polgármesterét mint a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján - gyakorlóját, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10 000 főnél nagyobb 
lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol – a 
koronavírus okozta járványhelyzet okán - kötelező maszkot viselni. E felhatalmazással élve a 
képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester a 36/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelettel (a 
továbbiakban: Rendelet) szabályozta a kötelező helyi maszkviselést.  
2021. június 11-ével a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról szóló 335/2021. (VI. 
11.) Korm. rendelet a fent megjelölt felhatalmazó rendelkezést hatályon kívül helyezte, amelynek 
következtében a polgármester elvesztette e helyi társadalmi viszony szabályozását lehetővé tevő, 
rendeletalkotó jogkörét.  
 
Fentiekre tekintettel a Rendelet hatályon kívül helyezése szükséges. Felhívom a T. Képviselő-testület 
figyelmét, hogy a Rendeletet a gyakorlatban - a központi járványügyi enyhítésekre ill. feloldásokra 
tekintettel – a lakosság már nem követi, a helyi jogalkalmazók pedig azt már nem alkalmazzák. 
Mindazonáltal a hatályon kívül helyezés a Képviselő-testület törvényi kötelezettsége. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és a Rendeletet a csatolt rendelet-
tervezet nyomán helyezze hatályon kívül. 
 
Komló, 2022. július 5. 

 
 

      Polics József  
      polgármester 
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1. sz. melléklet – rendelet-tervezet 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 15.) önkormányzati 
rendelete 

a kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 36/2020 (XI. 11.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. 
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 36/2020 (XI.11.) önkormányzati 
rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2022. július 14. 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
 címzetes főjegyző      polgármester
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Végső előterjesztői indokolás 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 
10.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatalmazta fel a települési önkormányzat polgármesterét mint a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján - gyakorlóját, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10 000 főnél nagyobb 
lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol – a 
koronavírus okozta járványhelyzet okán - kötelező maszkot viselni. E felhatalmazással élve a 
képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester a 36/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelettel (a 
továbbiakban: Rendelet) szabályozta a kötelező helyi maszkviselést. 

2021. június 11-ével a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról szóló 335/2021. (VI. 
11.) Korm. rendelet a fent megjelölt felhatalmazó rendelkezést hatályon kívül helyezte, amelynek 
következtében a polgármester elvesztette e helyi társadalmi viszony szabályozását lehetővé tevő, 
rendeletalkotó jogkörét. Mindezekre tekintettel a Rendelet hatályon kívül helyezése szükséges. 


