Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (IV.14.) rendelete
a termelői piac nyitvatartási és látogatási rendjéről a kijárási korlátozás időtartama alatt
Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésére, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.)
Kormányrendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján Jánossomorja Város Önkormányzata
képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jánossomorja Város közigazgatási területén működő helyi termelői piac (Jánossomorja,
Óvári út 4.) pénteki napokon 7.00 órától 12.00 óráig tart nyitva.
2. § A termelői piac nyitvatartási ideje alatt a 65. életévüket betöltött személyek a helyi termelői
piacot kizárólag 10.00 órától 12.00 óráig látogathatják. E látogatási idősávban 65. életévét
be nem töltött személy – a Kormány rendeletében meghatározott személyeket kivéve – nem
tartózkodhat a helyi termelői piac területén.
3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
4. § Jelen rendelet a kijárási korlátozás megszűnésével hatályát veszti.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Kihirdetve: Jánossomorja, 2020. április 14.
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HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
Társadalmi hatása: A rendelet a kijárási korlátozásokat a piac tekintetében a helyben felmerülő
igényekhez igazítja, tekintettel a Kormány felhatalmazására.
Gazdasági, költségvetési hatása: A termelői piac működése folyamatos, így negatív gazdasági
hatás nem várható.
Környezeti, egészségügyi hatása: A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, továbbá kijárási korlátozásokat vezetett be.
Felhatalmazta a helyi önkormányzatokat, hogy helyi önkormányzati rendeletben a piacok
tekintetében a kijárási korlátozások szabályaitól eltérjenek. Így igazodva Jánossomorja Városban
jelentkező igényekhez, a hatékonyabb járványügyi védekezéshez az eltérés indokolt.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei:
A járványhelyzet hatékonyabb kezeléséhez feltétlenül szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok
adottak.
Indoklás
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
veszélyhelyzetet hirdetett ki. Kijárási korlátozásra vonatkozó szabályokat vezetett be 2020. április
11-ig, melyet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.)
Kormányrendelettel meghosszabbított. E jogszabály 2. §-ában felhatalmazta a települési
önkormányzatokat, hogy a piacra vonatkozóan eltérő nyitvatartási rendet, illetve a 65.
életévüket betöltött személyek számára látogatási idősávot állapítsanak meg. Jánossomorja
Városban a felmerült igények, továbbá a hatékony járványügyi védekezés miatt eltérő
szabályok megalkotása szükségessé vált.
Részletes indoklás
1. §: Jánossomorja Város közigazgatási területén tartott termelői piac nyitvatartási idejét
határozza meg.
2. §: A termelői piac nyitvatartási rendjében idősávot határoz meg a 65. életévüket betöltött
személyeknek a piac látogatása céljából.
3. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
4. §: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
Jánossomorja, 2020. április 14.
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