
1. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében 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. 

 

A 2020. április 30-án kihirdetett, a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) 

Korm. rendelet alapján alábbi ügyben szükséges döntés meghozatala: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Termelői Piac 65 év feletti személyek által történő látogatási 

korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 1. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A termelői piacokra a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. 

rendelet szerint a települési önkormányzatoknak olyan látogatási idősávot kell 

megállapítani, amely idő alatt azokat kizárólag a 65. életévüket betöltött személyek 

látogathatják.  

 

Ezt az intézkedést a piac túlzsúfoltságának, ennek következtében a járvány gyors 

terjedésének elkerülése indokolja.  

 

A fokozottan veszélyeztetett korosztály részére a piaclátogatás rendjét – hasonlóan az 

élelmiszerüzletekre, drogériákra, illetve a gyógyszertárakra vonatkozó szabályokhoz – 

9.00 és 12.00 óra között javaslom meghatározni.  

 

Társadalmi hatás: 

A piac nagyságát és forgalmát figyelembe véve, társadalmi hatása csekély, 

illetve a magasabb jogszabályok által - egyes üzleteket érintően -, a már 

„megszokott” idősávval azonos időtartam az idős korosztály részére nem okoz 

jelentős életmódbeli változást. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

A rendeletnek nincs költségvetési hatása.  

 

Környezeti és egészségi következmények: 

Csökkenti a koronavírus terjedését a veszélyeztetett korosztály körében.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A bevezetésre kerülő intézkedés az adminisztrációs terheket kismértékben 

növeli.   

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi forrást.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A rendeletalkotást a veszélyhelyzet miatt kialakult megváltozott életviszonyok 

teszik szükségessé. 

 

 

        Pintér Szilárd 

        polgármester



 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

……/2020. (……) önkormányzati rendelete 

a Dombóvári Termelői Piac 65 év feletti személyek által történő látogatási 

korlátozásáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. 

március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a védelmi 

intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

(1) A 65. életévét betöltött személy a Dombóvári Termelői Piacot (a továbbiakban: 

piac) a 6.00 és 13.00 óra közötti nyitvatartási időn belül 9.00 és 12.00 óra között 

látogathatja.  

 

(2) A piacon az (1) bekezdésben meghatározott időben az ott foglalkoztatottakon és az 

árusokon kívül kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.  

 

(3) A piacon tartózkodni a magasabb szintű jogszabályban előírt feltételek betartásával 

lehet. 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon. 

 

 

 Pintér Szilárd      Dr. Szabó Péter 

 polgármester                jegyző 

 

  



Részletes indoklás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A Dombóvári Termelői Piac 65 év feletti személyek által történő látogatási 

korlátozásáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. 

 

A 2. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépésének és hatályvesztésének időpontját határozza meg.  

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


