
Balmazújváros Város Polgármesterének 19/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete az 
egészségügyi maszk használatáról 

Balmazújváros Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. A rendelet személyi hatálya 

i § 
A rendelet személyi hatálya kiterjed Balmazújváros Város közigazgatási területén tartózkodó, 
valamennyi természetes személyre. 

2. Az egészségügyi maszk használatának szabályai 

2-§ 

(1) A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orrot és szájat 
folyamatosan eltakaró maszkot viselni 
a) nyitvatartási időben a Városi Piac (Balmazújváros, Vasút sor 1.) teljes területén, 
b) a Városi Piac nyitvatartási idejében a Vasút sor Böszörmény út és Vörösmarty út közötti 
szakaszán, valamint a Zrínyi Miklós utca Vasút sor és Zrínyi Miklós utca 2. szám közötti 
szakaszán, 
c) a Penny (Balmazújváros, Kastélykert u. 1-3.) és a Lidi (Balmazújváros, Böszörményi u. 1.) 
parkolójának területén az üzletek nyitvatartási idejében, 
d) a Balmazújváros, Veres Péter utca. 5. szám alatti COOP mögött található parkoló területén, 
az üzletek nyitvatartási idejében, 
e) a Kossuth téren a Városháza mögötti parkolóban, a Mentőállomás területén, valamint a 
Dózsa György utcán a Posta, a gyógyszertár és az orvosi rendelők megközelítésére szolgáló 
gyalogutak, járdák, és parkolók területén az üzletek nyitvatartási idejében, 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő maszk használata kötelező 
a) az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény valamennyi telephelye, 
b) a Balmazújvárosi Általános Iskola valamennyi tagintézménye, 
c) a Református Általános Iskola és Óvoda, 
d) a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző 
Intézet 
bejáratainak 30 m-es körzetén belül 07:00 órától 08:30 óráig, valamint 15:00 órától 17:00 óráig. 

3. Jogkövetkezméyek 

3-§ 

(1) E rendelet végrehajtását a rendőrség ellenőrzi. 
(2) A rendelet szabályainak megszegése a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. §-ában 
foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után. 



4. Értelmező rendelkezések 

4.§ 
E rendelet értelmében 

a. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 2. § 11. pontja szerinti földterület, 

b. nyilvános hely: közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely, 
c. maszk: orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült 

maszk. 

5. Záró rendelkezések 

5-8 

A rendelet 2020. november 12. napján 06:00 órakor lép hatályba, és a veszélyhelyzet 
megszűnésével hatályát veszti. 

Záradék: 
Kihirdetve: 2020. november ?.(.- napján H. 

DrV Hajdú Miklós 
jegyző 


