
MAKÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 

8/2020. (XI.11.) SZÁMÚ PM RENDELETE 
 

Makó város közterületein történő maszkviselés szabályairól 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében 
eljáró Makó Város Polgármestere, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 
27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az új koronavírus-járvány terjedésének lassítása 
és a város lakosságának egészségvédelme érdekében a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
(1) Makó város teljes belterületén található közterületeken, illetve nyilvános helyeken a 
Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
1. § (1) bekezdésében meghatározott személyek számára és meghatározott módon, a Korm. 
rendelet 1. § (1) b) pontjában foglaltak szerint az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk 
viselése kötelező. 
(2) Sporttevékenység során, parkokban illetve zöldterületeken, valamint egyéni kerékpáros 
közlekedés során a maszk viselése nem kötelező. 
 

2. § 
 
Jelen Rendelet 2020. november 12. napján 00:00 órakor lép hatályba, és rendelkezéseit 2020. 
december 11. napjáig kell alkalmazni. 
 
 
 
 
    Farkas Éva Erzsébet s.k.               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k. 
          polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
Záradék:   
A polgármester a rendeletet 2020. november 11-én alkotta meg. 
A rendelet 2020. november 11-től hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2020. november 11. 
 
 
 

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.  
jegyző 

 
 



 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
Az új koronavírus-járvány terjedésének lassítása és a kerület lakosságának egészségvédelme 
érdekében – a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Makó Város 
Önkormányzat Polgármestere Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Makó város 
területén történő maszkviselés szabályait rendezi, elsődlegesen az itt élő lakosok biztonságának 
és egészségének védelme érdekében. 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. §-hoz 
A maszkviselés elrendelését tartalmazza. 
 

2. §-hoz 
A Rendelet hatályáról rendelkezik. 
 


