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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8/2020.(IV.27.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacról szóló 19/2012.(X.25.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

Demecser Város Önkormányzat Polgármestere a vásárokról, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) 

Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében –– a következőket rendeli el:  

 

 

1.§ 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacról szóló 19/2012.(X.25.) 

önkormányzati rendelete 1. mellékletének 1. és 2. pontjait az alábbiak szerint módosítja:  

 

 

„1. melléklet a 19/2012.(X.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Helyhasználati díjak (árusítók részére) 

 

1. árusító terület: bruttó 200 Ft/m/alkalom 

2. árusító asztal: bruttó 500 Ft/db/alkalom 

(1 db árusító asztal mértéke 2m2 (2x1 m)” 

 

 

2. § 

 

(1)   Ez a rendelet 2020. április 28. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

  

 

 

 

Rátkai Sándor   sk.            Bötykös Katalin sk. 

polgármester             jegyző  

               

         

 
A rendeletet 2020. április 27. napján kihirdettem. 

 Bötykös Katalin sk. 

jegyző  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacról szóló 19/2012.(X.25.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon 

kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell.  

 

A jogszabály társadalmi, gazdasági hatásai.  

  Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacról szóló 19/2012.(X.25.) 

önkormányzati rendelete módosítására széles körű társadalmi igény miatt volt szükség. A 

piacon árusítók, valamint a lakosság részéről – helyi őstermelők, helyi vállalkozók – is jelentős 

igény volt arra, hogy a helyhasználati díjakat korrigáljuk, kis mértékben csökkentsük. 

 A jogszabály megalkotásának gazdasági hatásai között említhető, hogy a jelenlegi nehéz 

helyzetben indokolt a helyhasználati díjak csökkentése, figyelembe véve a piacon fennálló 

infrasturkturális körülményeket.  

 

A jogszabály költségvetési hatásai:  

 A jogszabály megalkotásának nincsenek jelentős költségvetési hatásai. 

 

A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

 Nincs környezeti, egészségi következménye.  

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 A jogszabály megalkotásának nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

 A piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet 8.§ (1) 

bekezdése ad felhatalmazást az üzemeltető részére a szabályozásra. 

 A fentebb említett társadalmi szükséglet alapján létező, széleskörű igény, jelenség.  

 

A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

 A társadalmi szükséglet alapján létező, széleskörű jelenség szabályainak hiányából fakadó 

kockázat.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek: 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek biztosítottak. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek:  

 A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek biztosítottak.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek:  

 A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek:  

 A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak.  

 

 

Demecser, 2020. április 27. 

 

Rátkai Sándor   sk.           Bötykös Katalin sk. 

Polgármester          jegyző    
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INDOKOLÁS 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacról szóló 19/2012.(X.25.) 

önkormányzati rendelete módosításához 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a 

veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, mely az alábbiak 

szerint rendelkezik:  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacról szóló 19/2012.(X.25.) 

önkormányzati rendelete módosítására széles körű társadalmi igény miatt volt szükség. A piacon 

árusítók, valamint a lakosság részéről – helyi őstermelők, helyi vállalkozók – is jelentős igény volt arra, 

hogy a helyhasználati díjakat korrigáljuk, kis mértékben csökkentsük. Az 1. melléklet 1. és 2. pontjai 

kerültek módosításra,  

 

1. árusító terület: bruttó 300 Ft/m/alkalomról 200 Ft/m/alkalomra 

2. árusító asztal: bruttó 600 Ft/m/alkalomról 500 Ft/db/alkalomra. 

 

A jogszabály megalkotásának gazdasági hatásai között említhető, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben 

indokolt a helyhasználati díjak csökkentése, figyelembe véve a piacon fennálló infrasturkturális 

körülményeket.  

 

 

 

Demecser, 2020. április 27. 

 

 

Rátkai Sándor  sk.            Bötykös Katalin sk. 

Polgármester          jegyző    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


