
Pomaz Varos Polgarmesterének

5/2020.(1V.17.) 6nkormanyzati rendelete*

a termeloipiac kijarasi korlatozasalatti miikiédésénekegyes szabalyair6l

Pomaz Varos Onkormanyzatanak polgdrmestere, mint a Pomaz Véros Onkormanyzata
Képviselé-testiilete jogkérének a katasztrofavédelemrél és a hozza kapcsol6dé egyes
torvéenyek modositasdr6l sz6l6 2011. évi CXXVIII. térvény 46.§ (4) bekezdése szerinti
gyakorldja a kijarasi korlatozds meghosszabbitasarol sz616 95/2020. (IV.09.) kormanyrendelet
6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan a Képviselé-testiiletnek a Magyarorszag
helyi 6nkormanyzatairél sz616 2011. évi CLXXXIX. térveny 13. § (1) bekezdés 14. pontjaban
meghatarozott feladatkérében eljarva a kévetkezdket rendeli el:

1.§

(1) A varosi termeldi piac nyitvatartasi ideje szombaton 7 6ratol 11 oraig tart.

(2) A varosi termeléipiacot nyitvatartasi idején beliil a 10 oratél 11 Ordig terjedé idésavban
kizardlag a 65. életéviiket betéltétt személyek latogathatjak.

2.§

(1) E rendelet a kihirdetését kéveté napon lép hatalyba.

(2) Hatalyat veszti a kijards korlatozasarél, a termeldi piac mtikédésér6l és védett Svezetek
kialakitasarél sz616 4/2020.(IV. 10.) 6nkormanyzati rendelet.
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* A rendelet szamozasa pontositasra keriilt: 2020. IV.21.
( A pontositast megelézé sorszam: 3/2020.([V.01.)
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Tajékoztaté az elézetes hatasvizsgalat eredmeéenyér6l

a termeldi piac kijarasi korlatozas alattimtikédésének egyes szabalyairdl sz6l6
polgarmesteri rendelet tervezetéhez

1. Jogszabaly megalkotasanak sztikségessége : Tekintettel arra, hogy az idések szamara a

termeldi piac teriilete akar tarsadalmi k6zdsségi térként is haszndlatosnak tekintheté, a
vasarlasi idét meghaladé tartozkodas korlatozasa céljab6l indokolt a termeldéi piac 65.
életéviiket betéltdtt személyekaltali hasznalatat sztikiteni.

2. A szabalyozas varhaté kévetkezményei

Tarsadalmi, gazdasagi, kdltségvetési hatasai: nem mérheté
Kérnyezeti és egészségi kévetkezményei: veszélyhelyzetben a virus terjedésének

lassitasa érhetd el
Adminisztrativ terheket befolydsol6é hatasok: nincs

3. Jogszabaly alkalmazasahoz sztikséges személyi, szervezeti targyi és pénztigyi feltételek:
Személyi feltételek: tébbletet nem igényel
Szervezeti feltételek: valtoztatas nem igényel
Targyi feltételek: valtoztatast nem igényel
Pénziigyi feltételek: tsbbletet nem igényel

4, Az eléterjesztés szerint tervezett adatkezelési mtiveletek adatvédelmi hatasvizsgalatanak
eredménye: jogszabaly szerinti adatkezelésen kivtil egyéb adatkezelés nem térténik.

5. Egyéb hatasok: nem mérheté

Indokolas

a termel6i piac kijarasi korlatozas alatti mikédésének egyes szabalyairdl sz616
polgarmesteri rendelet tervezetéhez

ALTALANOS INDOKOLAS

A katasztrofavédelemrél és a hozza kapcsoléd6é egyes térvények mddositasardl szd6l6 2011.

évi CXXVIII. torvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a telepiilési
énkormanyzat képviseld-testiiletének feladat- és hatask6rét a polgarmester gyakorolja. Ennek

keretében nem foglalhat allast 6nkormanyzati intézmény atszervezésérél, megsztintetésérdl,
ellatasi, szolgaltatasi kérzeteirél, ha a szolgaltatas a telepitilést is érinti. Az Alaptérvény 53.

cikk (1) bekezdése alapjan a Kormany a veszélyhelyzet kihirdetésérél sz616 40/2020. (IIL. 11.)
Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteté tsmeges megbetegedést okozé

humanjarvany megel6ézése, illetve kévetkezményeinek elharitasa, a magyar allampolgdérok
egészségének és életének megévasa érdekében veszélyhelyzetet rendelt el, amelyet a 2020.

méarcius 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel dsszefiiggé rendkivtili intézkedések hatalyanak

meghosszabbitasarél sz6l6 73/2020.(I. 31.) Korm. rendelettel meghosszabbitott.



A veszélyhelyzetre figyelemmel a polgarmester a képviseld-testtilet feladat- és hataskérében

rendeletet alkothat.

A kijardsi korldtozas meghosszabbitasarol sz6l6 95/2020.(IV.9.) Kormdanyrendelet (a
tovabbiakban: Rendelet) 2. $-sdban foglalt azon rendelkezésre tekintettel, amely szerint a

mUlikédé piac nyitva tartasanak rendjérél és a piacnak a 65. életéviiket betoltétt személyek

altali latogatasanak rendjérél a telepiilési 6nkormanyzat a Rendeletben foglaltaktél eltérden

rendelkezhet, a Pomaz Varos Onkormanyzatanak polgdrmestere a piac latogatdsdt a 65.
életéviiket betéltétt személyek vonatkozasaban szombatonként 10.006ratdl 11.00 ordig terjedé

idésavban rendeliel.

RESZLETES INDOKOLAS
1. § - hoz
A varosi termeldéi piac nyitva tartasanak szabalyozasa térténik azzal a kikdtéssel, hogy 10
6ratol 11 oraig terjedé iddsavbana piacot kizardlag 65. életéviiket betdltdtt személyek

latogathatjak.

2. § - hoz
Megiallapitja a rendelet hatalybalépésének iddépontjat.


