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Tisztelt Közgyűlés!
I.
2020. november 4. napjával a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b)
pontja, valamint a 27. §-ában adott felhatalmazás alapján - a települési önkormányzatok
polgármesterei önkormányzati rendeletben határozhatták meg a 10 000 főnél nagyobb
lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol
kötelező maszkot viselni, valamint rendelkezhettek a településen található kutyafuttató(k)
bezárásáról.
Fentiekre tekintettel 2020. november 11. napján elfogadásra került a Debrecen Megyei Jogú
Város kötelező maszkviselésre kijelölt közterületeiről és nyilvános helyeiről szóló 31/2020.
(XI. 11.) önkormányzati rendelet, mely Debrecen Megyei Jogú Város belterületén a
játszótereken, valamint valamennyi vásár és piac területén kötelezővé tette a maszkviselést (a
kutyafuttatók bezárására nem került sor). Az önkormányzati rendelet jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
2021. július 3. napjától módosultak a Korm. rendeletben meghatározott maszkviselésre
vonatkozó szabályok. A Korm. rendelet 1. §-a értelmében az egészségügyi és szociális
intézmények területén kötelező a maszkviselés, melyet az ágazatért felelős miniszter
rendeletben határoz meg, ugyanakkor a hivatkozott intézményeken kívül a maszkot bárki
jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára nem tiltható meg.
A Korm. rendelet változására tekintettel javaslom a maszkviselésre vonatkozó
önkormányzati rendeletünk hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy a felhatalmazást
adó jogszabályi rendelkezés, a Korm. rendelet 27. §-a is hatályon kívül helyezésre került.

II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A Jat 17. § (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom:
a) a rendelettervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A Rendelet hatályon kívül helyezésével az Önkormányzat magasabb szintű jogszabály által
elvárt kötelezettségnek tesz eleget. Tekintettel arra, hogy a koronavírus-világjárvánnyal
összefüggő járványadatok - a védelmi intézkedéseknek köszönhetően - Magyarországon
kedvező tendenciát mutatnak, nem indokolt a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű települések
közterületein, illetve nyilvános helyein fenntartani a kötelező maszkviselés szabályait, ezért
ezen rendelkezések hatályon kívül helyezése szükséges.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nem határozhatók
meg.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelettervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A magasabb szintű jogszabály által elrendelt, maszkviselésre vonatkozó, önkormányzati
rendelet alkotására irányuló felhatalmazás megszűnt. A Rendelet hatályon kívül helyezésével
az Önkormányzat eleget tesz a magasabb szintű jogszabály által elvárt szabályozási
követelményeknek. A Rendelet hatályának fenntartásával magasabb szintű jogszabályban
foglalt rendelkezésekkel ellentétes szabályozást tartana fenn az Önkormányzat.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
III.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési

önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Debrecen, 2021. július 15.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

…/2021. (…) önkormányzati rendelete

a Debrecen Megyei Jogú Város kötelező maszkviselésre kijelölt közterületeiről és
nyilvános helyeiről szóló 31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §
Hatályát veszti a Debrecen Megyei Jogú Város kötelező maszkviselésre kijelölt közterületeiről
és nyilvános helyeiről szóló 31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet.

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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