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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. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
A Dombóvári Termelői Piac működési rendjének és a helypénz összegének 
felülvizsgálata 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános  
 
 
 

 
 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
A városi piac 2018 májusi nyitását megelőzően a képviselő-testület a piac működési 
rendjének meghatározását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalta. A 
Bizottság a 122/2018. (IV. 25.) határozatával elfogadta a piac működési rendjét, azóta 
az abban foglaltak, többek között a bérleti díjak, nyitvatartás felülvizsgálata nem 
szerepelt a Bizottság napirendjén.  
A januári, illetve februári fogadóórámon több árus is megkeresett azzal a kéréssel, hogy 
módosítsuk a működési rendet, többek között csökkentsük a díjakat, illetve a 
nyitvatartási időt igazítsuk a lakosság igényeihez.  
A hivatal munkatársaival az eddigi tapasztalatokat áttekintve, a kérést mindenképpen 
támogathatónak tartom.    
Az utóbbi időben sajnos a dombóváriak érzékelhették, hogy egyre kevesebb az árus, a 
választék, ennek következményeként pedig a vásárlók száma is fokozatosan csökkent. 
Ez annak ellenére alakult így, hogy megnőtt az igény a helyben termelt, egészséges 
élelmiszerek iránt. Ahhoz, hogy más kisvárosokhoz hasonlóan, Dombóváron is 
létrejöhessen egy jól működő városi piac, szükségesnek látom kedvezmények 
nyújtásával ösztönözni a kistermelőket. Bízom benne, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a 
termelői piac régi rangjának visszaállításához. Javaslatom bevezetésének – a 
kistermelők mellett – legfőbb nyertesei a helyi lakosok, hiszen egy piac nemcsak az 
árubeszerzést szolgálja, hanem sajátos közösségi térként is szolgál, egyfajta találkozási 
pontként szerepel a helyiek életében. 
A fentiek mellett egyéb okok is indokolják a működési rend módosítását, így például 6 
db árusító faház elhelyezése a piac területén, aminek a bérleti díját meg kell állapítani.  
 
A leírtak megvalósulása érdekében fontosnak tartom még a piac komfortosítását is – 
például árnyékolóval, szélfogóval –, ami még vonzóbbá teheti mind az árusok, mind a 
vásárlók számára.  
 
Indítványozom továbbá, hogy a veszélyhelyzet időtartamára az árusok mentesüljenek 
mindenfajta díjfizetési kötelezettség alól, kivéve az áramvételi lehetőség szolgáltatási 
díját, mely továbbra is 1.000,- Ft/áramvételi hely/alkalom. 
 
Javaslataimat az alábbiakban foglalom össze: 
 

- Egész évben azonos időtartamú nyitva tartás – 6:00-13:00 óráig. (A 
korábbiakban: eltért a főszezon, a főszezonon kívüli, valamint a téli időszak 
nyitvatartása.) 

- A helypénz 400,-Ft/alkalomról 200,-Ft/alkalomra, 
a pavilon 700,-Ft/alkalomról 400,-Ft/alkalomra, 
külön díj az ugyanazon a helyen történő árusításra 3.000,- Ft/hó helyett 1.000,-
Ft/hó összegre csökken. 

- A működési rend kiegészül az árusító faház 600,-Ft/nap, illetve 9.000,- Ft/hó 
bérleti díjjal azzal, hogy december hónapban az adventi vásár helyszínén vehetők 
bérbe. 

 



 
 

Határozati javaslat 
 a Dombóvári Termelői Piac működési rendjének elfogadásáról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 
hatáskörének gyakorlása során – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 
hatáskörét magához vonva – a Dombóvári Termelői Piac működési rendjét a melléklet 
szerint jóváhagyja.  

 
Határid ő: 2020. április 1. – a működési rend közzétételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
 
         Pintér Szilárd 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


