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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021.(11.5.) önkormányzati rendelete
Maglód város belterületén egyes közterületeken és nyilvános helyeken
a maszkviselés kötelezővé tételéről
Maglód Város Önkormányzat Polgármestere - a katasztró favédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. CI. 29.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Korm. rendelet- ]) kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, Maglód Város Önkormányzat
Képvi sel ő -testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második ütemérő l szóló - a Korm. rendelet-] 4. § (1 ) bekezdés 2. pontj ával 202 1. február 8.
napjától újból hatályba léptetett - 484/2020. CXI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet-2)
1.§ (1) bekezdés b) pontjában és 27.§ a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontj ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1 ) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az új koronavírus-járvány terjedésének
lassítása és a város lakosságának egészségvédelme érdekében a következő ket rendelem el:

1. §
Maglód város belterületén a következőkben felsorolt közterületeken és nyilvános helyeken - a Korm.
rendelet-2 1. § (1) bekezdésében meghatározott személyek számára - kötel ező az orrot és a szájat
folyamatosan elfedő maszk viselése:

a) a Wodianer utcában a Dózsa György utca és a Baj csy-Zsilinszky utca között,
b) a

Fő

utcában a Baj csy-Zsilinszky utca és a Kinizsi utca között,

e) a Szent István téren,
d)

temetőkben ,

e) minden olyan közterületen és nyilvános helyen, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak,
f) egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, hivatalok, kereskedelmi és szolgáltatási egységek és
templomok 100 méteres körzetében.

Kihirdetési záradék
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A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 5.
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