DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012.(XI.20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A piacról szóló 19/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Demecser
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A piacról szóló 19/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 4.§-a az alábbi (4) –
(5) bekezdéssekkel egészül ki:
4.§
(4) Ha az árusító a piaci hely igénybe vételére negyedévre szóló bérleti
szerződést köt és a piaci helyhasználati díj mértékét egy összegben
megfizeti, a piaci helyhasználati díjat 10%-al csökkenteni kell.
(5) Ha az árusító a piaci hely igénybe vételére félévre szóló bérleti szerződést
köt és a piaci helyhasználati díj mértékét egy összegben megfizeti, a piaci
helyhasználati díjat 15%-al csökkenteni kell.
2.§
A piacról szóló 19/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét
jelen rendelet 1. melléklete szerint módosítja.
3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kiss Gyula

Barabás Jánosné dr.

polgármester

jegyző

A rendeletet 2012. november 20. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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21/2012. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

HELYHASZNÁLATI DÍJAK (ÁRUSOK)
1. árusító terület: bruttó 200 Ft/m/alkalom
2. árusító asztal: bruttó 500 Ft/db/alkalom
(1db árustó asztal mértéke: 2 m2 (2x1 m).)
3. áruszállító járműről történő árusítás:
a)
b)
c)
d)
4.

személygépkocsi:
utánfutó:
mikrobusz, kisteherautó 3,5 t-ig:
tehergépjármű 3,5 t fölött:

bruttó
bruttó
bruttó
bruttó

1600
800
5000
8000

Ft
Ft
Ft
Ft

/
/
/
/

db
db
db
db

/
/
/
/

alkalom
alkalom
alkalom
alkalom

gépjárművek közterület foglalási díja:
a) utánfutó és 3,5 t alatti gépjárművek
b) mikrobusz, kisteherautó 3,5 t-ig:
c) tehergépjármű 3,5 t fölött:

bruttó 500 Ft/db/alkalom
bruttó 1500 Ft /db/alkalom
bruttó 3000 Ft/db/alkalom

feltéve ha az árusítás a piac területéről vagy az asztalról történik.
5. pótdíj: helyhasználati díj ötszöröse
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INDOKOLÁS

A piacról szóló önkormányzati rendelet módosításához
1.§-hoz
Kedvezővé kell tenni, hogy a piacon árulók hosszabb időtartamra
kössenek bérleti szerződést az önkormányzattal. Ezért a rendelettervezet 1.§-a a piaci helyhasználati díjak megfizetése során
negyedéves és féléves szerződések megkötése esetén 10%-15%
kedvezmény biztosítására tesz javaslatot.
2.§-hoz
A 2012. november 1. napján hatályba lépett piaci helyhasználati díjak
mértéke a gyakorlatban csökkentette a piacot igénybe vevők körét. A
lakosság körében népszerű a piacon történő vásárlás. A lakosság
körében továbbra is igény van a piaci szolgáltatásokra. A rendelet 1.
mellékletének módosítása egyes helyhasználati díjak mértékét
csökkentené, elősegítené a korábban kialakult „nyüzsgő” piac
visszaállítását.
3.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I.

TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacról szóló
19/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításának társadalmi hatása a
helyi közösségi igények kielégítése. Biztosítja a lakosság részére az olcsóbb
áruk megvételét.
II.

GAZDASÁGI HATÁSOK:

A piacon árusítók által fizetendő helypénz mértékének csökkentése lehetővé
teszi a piac nagyobb kihasználtságát, ezáltal növekszik az önkormányzat
bevétele.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Az önkormányzat bevételét növeli a piaci helypénz módosítása.
IV.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.
V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Nincs.
VII.

JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
JOGALKOTÁS ELMARADÁSNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A

A rendelet módosításának elmaradása esetén a piac üzemeltetője nem tudja
gazdaságosan üzemeltetni a piacot.
VIII. JOGSZABÁLY
ALKALMAZÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

SZEMÉLYI,

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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