Pápa Város Önkormányzata Polgármesterének
28/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete
a közterületen és nyilvános helyen történő maszkviselés szabályairól
Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti
hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A rendelet alkalmazásában
1. kereskedelmi üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pontja
szerinti bevásárlóközpont és 2. § 27. pontja szerinti üzlet,
2. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdése a) pontja szerinti terület,
3. nyilvános hely: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 24. § c) pontja szerinti terület,
4. piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 19. pontja szerinti épület,
épületegyüttes vagy terület.

2. §
(1)

Közterületen, nyilvános helyen a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint kötelező
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot
(a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje.

(2)

A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni
a) kereskedelmi üzlet parkolójában,
b) piac nyitvatartási idejében annak teljes területén,
c) nyílt vagy részben fedett területen, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak.

(3)

A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni, ha
a) bölcsőde,
b) óvoda,
c) közoktatási intézmény,
d) posta,
e) gyógyszertár,
f) pénzintézet,
g) egészségügyi intézmény
bejárata előtt várakozik.
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3. §
(1) Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. december 11-én 24.00 órakor hatályát veszti.
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