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L étavértes Város Önkorm ányza t Képviselő-testületének

8/202 0. (V.05.) önkormányza ti rendelete
a vá r osi piac ny ítva- tart ás ának, működ és ének és a 65. életévüket betöltött személyek

ált a li látogatásának szabályai ról

Létavértes Váro s Polgánnestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről sz ól ó 40/2020. (III. 11.)
Konn. rendeletre tekintettel, a katasztr ó fav édelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXX VIlI. törvény 46 . § (4) bekezdésében, és a védelmi
intézkedésekről szól ó 168/2020. (IV .30.) Karm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a városi piac nyitva-tartásának, működésének és a 65. életévüket
betöltött személyek általi látogatásának szabályairól az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet célja, szemé lyi hatálya

1.§
(l) A rendelet célja a Létavértes , Gyár u. 25. szám alatt űzemelő Városi Piac nyitva-tartásának
és működésének szabályozása, valamint a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatá s
szabályainak meghatározása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Létavértes város közigazgatási területén tartózkodó valamennyi
tennészetes személyre.

2. A piac nyitva-ta r tás a
2.§

A piac csütörtökön 6 órától 12 óráig tart nyitva.
3. A piac működésének r endje

3.§

(l) A piacon árusítható termékkör vonatkoz ásában a vásárokró l, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (IlU 3.) Kormányrendeletben foglaltakon túlmenően

egyéb korlátozás nem áll fenn.

(2) A piacon az árusok egymástól legalább 4 méter távolságat kötelesek tartani. Az árusok
kötelesek egészségügyi védőmaszkot és gumikesztyűt viselni.
(3) A piacon a vásárlók kötelesek egymástól legalább 1,5 méter távolságat tartani.

(4) A piacot igénybe vevő valamennyi személy köteles a járványügyi megelőzés szabályainak
betartására. Ennek keretében egészségügyi védőmaszk, mas zk hiányában annak funkci óját
betöltő egyéb, arcot takaró textil használata kötelező.

(5) A piac területére be-, és onnan kilépni egy bejáraton lehet.

(6) A piac termetén tartózkodók létszám át a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
megbízása alapján a piacfe!ügyelő ellenőrzi, szükség esetén a vásárlók számát korlátozza.

4. A piac látogatásának szabályai
4. §

A piacot 65. életévüket betöltött személyek 9 és 12 óra között látogathatják, rajtuk kívül ezen
időtartam alatt a piac terület én kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
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5. Záró rendelkezések
5. §

(I) A rendelet 2020. má'us 6. napján lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát
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Bevezető rend elkezéshez:
A koronavírus járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet idején a képviselőtestület feladat és
hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester jár el. A Korm ány 2020. április 30-án
meghozott 168/2020. (IV.30.) Korm ányrendelet 10. §. (3) bekezdése felhatalmazást ad a
polgármesternek ana, hogy a településen működ ő piac nyitva-tartásának és a 65. életévüket
betöltött személyek általi látogatásának szabályait rendeletben határozza meg.

I. § -6. §-hoz
A piac üzemeltetési feltételinek meghatározásakor figyelembe kellett venni a Kormány
járványügyi intézkedéseit, mely szerint a 65. év felettiek piac látogatása vonatkozásában
szükséges rendelkezni oly m ódon, hogy időbeli elhatárolással lehetőséget kell biztositani
számukra a lehető legbiztonságosabb vásárláshoz. A rendelet a term ékkörre vonatkozóan
további korlátozást nem vezet be.

7. §.
A rendelet május 6. napjától a veszélyhelyzet alatt hatályos.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a városi piac nyitva-tartásának, működésének és a 65. életévüke t betö ltört személyek
általi látogatásának szabályairól szóló rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása a koronavírus elleni
összehangolt védekezés, amely csak a lakosság széles körének együttműködésével érhető

el.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A piac veszélyhelyzeti újraindít ásával az önkormányzat piac bezárása miatti bevétel
kiesése nem nő .
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3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4. Egészségügyi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása a koronavírus elleni
védekezés szabályainak betartásával tört ént ő üzemeltetés, az állampolgárok egészségnek
megőrzése, a járvány terjedésének visszaszorítása.
5. Adminisztratív terheket bcfolyásoló hatások
Az adminisztratív terhek növekedése nem várható.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
Amennyiben a rendelet nem kerül megalkotásra úgy a koronavírus elleni védekezés
szabályai, előírásaí sérülnek, így a járvány terjedésnek kockázata megn ő.

7. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szcrvezeti és pénzügyi
feltételek
A jo gszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.


