Mindszent Város Polgármestere
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Tel.: 62/527-010 Fax: 62/527-027
E-mail: mindszent@mindszent.hu
w w w. m i n d s z e n t . h u

Iktató szám:

MIN/7137-

Tárgy:

A vásárokról és piacokról szóló rendelet
módosítása

Az anyagot készítette:

/2020.

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória
jogi irodavezető
………………………………….

Az anyagot látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Végh Ibolya – jegyző

Az anyag előterjesztője:

……………………………………..
dr. Végh Ibolya – jegyző

Döntések:
2020. november 12.
1 rendelet-tervezet

Mindszent Város Jegyzőjétől
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Tel.: 62/527-013 Fax: 62/527-027
E-mail: jegyzo@mindszent.hu
w w w. m i n ds ze n t . h u

Ügyiratszám: MIN/7137- /2020.

Tárgy: A vásárokról és piacokról szóló rendelet
módosítása

MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd
a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről is rendelkezett.
Bár az utóbbi jogszabály nem tartalmaz a vásárok, piacok megtartására vonatkozó, a korábbi
szabályozástól eltérő előírásokat – kötelező maszkviselés és az 1,5 m-es védőtávolság betartása - a
lakosság egészségének megóvása és a járvány terjedésének lassítása érdekében javasolom a jelenleg
hatályos rendeletünk két pontban történő módosítását:
1. a piaccsarnok bezárása,
2. a piac területén egyidejűleg tartózkodó emberek létszámának 50 főben történő maximálása.

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

Mindszent, 2020. november 12.
Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./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 (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a piaccsarnokot zárva kell
tartani.
(5) A piac területén egyidejűleg tartózkodó vásárlók létszáma nem haladhatja meg az
50 főt.
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

M i n d s z e n t , 2020. november 12.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

dr. Végh Ibolya
jegyző
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____________________
jegyző

