
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2020. (XII.8.) önkormányzati rendelete  

a közterületi maszkviselés szabályairól szóló  

25/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításról 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kiskunhalas 

Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí-

tásáról 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, Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. § tekintetében a Jogalkotásról szóló 

2010 évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

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

1.§ A közterületi maszkviselés szabályairól szóló 25/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezésének helyébe az alábbi bevezető rendelkezés lép: 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kiskunhalas 

Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí-

tásáról 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, Magyar-

ország 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:” 

2.§ A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. §. Kiskunhalas város közigazgatási belterületén a közterületen és nyilvános helyen tartóz-

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

szociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével – köte-

les 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.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatá-

lyát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 8. 

 

 

 

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

  polgármester           jegyző 

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 8. 

        /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 

               jegyző 


