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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Fentiekre figyelemmel, városunk lakosainak egészségét féltve és védve javasolom, hogy a
mindszenti piac területén újra vezessük be az arcot és orrot egyaránt eltakaró maszk kötelező
viselését mind az eladók, mind a vásárlók részére.

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy előterjesztésem alapján a rendelet módosításáról dönteni szíveskedjen.

Mindszent, 2020. november 4.
Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző

Mindszent Város Polgármesterének
…./2020. (……) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló
28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 14. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A vásárokról és piacokról szóló 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 7/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével a piacon való tartózkodása
során mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más
anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje.
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

M i n d s z e n t , 2020. november 4.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

dr. Végh Ibolya
jegyző

Kihirdetve: 20 .. …………………………..

____________________
jegyző

