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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 13/2020. (III. 31.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Siófok Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól,   

a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról   

 

 

 

 

Általános indokolás 

 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával 2020. március 11.-én 

15. 00 órai hatályba lépéssel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetette a 

veszélyhelyzetet.  A katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése rögzíti, hogy 

„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 koronavírus tovább terjed, mára gyakorlatilag Magyarország egész területén fellelhető és 

hazánk immár a csoportos megbetegedések fázisában van. Immár bárki lehet vírushordozó -

akár tünetek nélkül is - és adhatja tovább a fertőzést. A vírus cseppfertőzéssel terjed, 

elsősorban is köhögéssel, tüsszögéssel, puszta kilégzéssel kerül a levegőbe, vagy épp 

csapódik használati tárgyakra, egyéb eszközökre, így belégzéssel és/vagy nyálkahártyákon 

keresztül, fertőzött felületek érintése által jut az emberi szervezetbe. A rendelkezésünkre álló 

információk szerint azon országokban, amelyekben kellő időben kötelezővé tették a 

szájmaszk viselését, a járvány okozta következmények érzékelhetően mérsékeltebbek. 

Városunk lakóinak döntő többsége megértette a helyzet súlyosságát és a hatósági előírásokat 

betartva éli a mindennapjait. Sajnálattal tapasztalható azonban, hogy még mindig vannak, 

akik a legelemibb megelőzési szabályokat sem hajlandóak betartani, hanyagságukkal pedig a 

környezetük egészségét is veszélyeztetik. 

A fentiekre figyelemmel, a járvány terjedésének megelőzése, fékezése, a lakosság védelme 

érdekében rendeltem el, hogy Siófok város közigazgatási területén, a jelen rendelet hatályba 

lépését követően, a lakosság ellátását szolgáló alábbi üzletekbe és egyéb szolgáltató 

egységekbe kizárólag egészségügyi maszkban, ennek hiányában az annak rendeltetését, 

funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) viselése mellett lehet vásárlóként, 

ügyfélként belépni, bent tartózkodni. 

A maszk (az annak funkcióját betöltő textil) viselése belépéskor és a bent tartózkodás ideje 

alatt is kötelező: 

 bolti kereskedelmi egységekben (pl. élelmiszer, ruházat, cipő, drogéria, műszaki, 

horgász, vadász boltok) 
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 gyógyszertárakban 

 önkormányzati intézmények, hivatalok, és egészségügyi szervek elhelyezését biztosító 

épületekben.  

A közterületen és a felsorolásban nem szereplő egyéb, közforgalmat (is) bonyolító épületekbe 

történő belépések és tartózkodások vonatkozásában a jelen rendelet ajánlja a maszk 

(helyettesítő textil) viselését. Szintén ajánlja a felsorolt kereskedelmi egységek, szolgáltatók, 

intézmények, szervek tulajdonosainak, vezetőinek, hogy a kiszolgáló személyzetet, a 

közszolgákat, azok egészsége védelmének érdekében, a munkahelyükön tartózkodás idejére 

lássák el maszkokkal.  

Siófok város önkormányzata a saját költségvetése terhére 5 000 db. egészségügyi maszkot 

bocsájt a lakosság rendelkezésére. Ezeket - a készlet erejéig - a felsorolásban szereplő 

szolgáltatók és intézmények bejáratainál helyezzük el.  

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A rendelet tárgyi, személyi és időbeli hatályáról rendelkezik. 

Az (1)  bekezdéshez: 

A rendelet célját az általános indokolással összhangban határozza meg, és e rendelkezésben 

utal az egészségügyi maszk viselésének kötelezettségére. 

A (2) bekezdéshez: 

A rendelet személyi hatályát a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) alapján 

kihirdetett kijárási korlátozás alatt a lakóhelyüket, tartózkodási helyüket, vagy 

magánlakásukat a R. 4. § (1) bekezdés f) - u) pontjában meghatározott alapos indokkal 

elhagyó természetes személyek körében határozza meg. A R. 4. § (1) bekezdés f) - u) pontjára 

hivatkozással egyértelműen meghatározható azok köre, akikre az Ör. személyi hatálya 

kiterjed. 

A (3) bekezdéshez: 

Meghatározza, hogy mely helyiségekben, milyen időtartamban kötelező a maszk viselése. 

  

A 2. § -hoz 

 

Rögzíti, hogy a rendelet céljának elérése érdekében az önkormányzat biztosítja (korlátozott 

mennyiségben) az egészségügyi maszkot. 

 

A 3. – 4. §-hoz 

 

Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott körben előírt kötelezettség mellett  további, nem 

kötelező jelleggel fogalmaz ajánlásokat a maszk viselésre. 

 

Az 5. §-hoz 

 

Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség be nem tartásának szankciójaként 

közigazgatási bírság alkalmazásának lehetőségéről, az alkalmazás hatásköri, és eljárási 

szabályairól rendelkezik 
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A 6. §-hoz 

 

Az (1) bekezdéshez: A rendelet rendelkezései 2020. április 2.-ától történő alkalmazásáról 

rendelkezik.    

A (2) bekezdéshez: Az Ör. hatályon kívül helyezésének időpontjaként a veszélyhelyzet 

megszűnésének kihirdetését jelöli meg.  

 

 

Siófok, 2020. március 31. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Sárközy László s.k.  

jegyző 

 


