
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2010. április 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő városnak a városi piac működési rendjéről szóló 2000. évi 26. (XI.
15.) számú önkormányzati rendeletének és az ezt módosító 31/2008. (X. 27.) számú
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő városban a városi piac működési rendjét a 31/2008. (X. 27.) sz. önkormányzati
rendelettel módosított 2000. évi 26. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.

Ezen önkormányzati rendelet a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Kormányrendeletben foglalt országos szabályokat figyelembe véve született. E
Kormányrendeletnek a hatálya a vásárt rendezőkre, illetve piacot fenntartókra, valamint a
vásáron, illetve piacon értékesítő tevékenységet folytatókra terjedt ki. A Kormányrendelet 5. §
(1) bekezdése szerint a vásár, illetve piac rendjét a vásár rendezője, illetve a piac fenntartója
határozza meg. E rendelkezést figyelembe véve hozta meg Gödöllő Város Önkormányzata a
városi piac működési rendjéről szóló 2000. évi 26. (XI. 15.) számú önkormányzati rendeletét,
melynek 1. § (4) bekezdése kimondja, hogy a piac fenntartója az önkormányzat által alapított
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Az önkormányzati
rendelet a „Piaci rend szabályai” között a 7. – 10. §-aiban szabályozza a fenntartóra
vonatkozó kötelezettségeket.

A Kormány 2009. március 13. napján a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról új
Kormányrendeletet alkotott, mely a kihirdetését követő 30. napon lépett hatályba, és ezzel
egyidejűleg hatályát vesztette a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet.

Az új jogszabály, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.
13.) Korm. rendelet, értelmező rendelkezései között már különbséget tesz a piac
fenntartójának és üzemeltetőjének személye között. E rendelet 1. § (2) bekezdésének

 e) pontja értelmében fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül
szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron,
piacon, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a
helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi
tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység
folytatásáért felelős;

f) pontja értelmében üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár,
piac, illetve a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos
feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.

Az új Kormányrendelet fenti fogalom-meghatározását figyelembe véve és azt követve
a Gödöllő Városi Piac fenntartója Gödöllő Város Önkormányzata, míg üzemeltetője a
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az új Kormányrendelet fogalom-meghatározására építve külön határozza meg a fenntartó,
illetőleg az üzemeltető feladatait. A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a vásár, a piac,
illetve a bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg.



A Kormányrendelet e szabályának alkalmazása Gödöllő város helyi viszonyára, sajátosságára
vetítve azt jelenti, hogy a városi piac működési rendjét a Gödöllői Piac Üzemeltető és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Gödöllő Városi Piac üzemeltetője köteles
meghatározni. Gödöllő Város Önkormányzata, mint a Gödöllő Városi Piac fenntartója erre
hatáskör hiányában nem jogosult.

Az országos jogszabályi változás azzal, hogy külön választotta a fenntartó és az üzemeltető
személyét, valamint kötelezettségeiket a piac fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan,
olyan lényeges módosítást jelent, amely elengedhetetlenül indokolttá és szükségessé teszi az
előterjesztésben meghatározott önkormányzati rendeletnek és 2008. évi módosításának
hatályon kívül helyezését.

A fenti indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy helyezze hatályon kívül a
városi piac működési rendjéről szóló 2000. évi 26. (XI. 15.) számú önkormányzati rendeletét
és az ezt módosító 31/2008. (X. 27.) számú önkormányzati rendeletét.

Gödöllő, 2010. április „  22     ”

                                                                                       Dr. Gémesi György
                                                                                             polgármester



......./2010. (……..) számú önkormányzati rendelet
A VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

szóló 2000. évi 26. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 31/2008.
(X. 27.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.)
Korm. rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület a városi piac működési rendjéről szóló 2000. évi 26. (XI. 15.) számú
önkormányzati rendeletét és az ezt módosító 31/2008. (X. 27.) számú önkormányzati
rendeletét hatályon kívül helyezi.

2. §

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gödöllő, 2010. április „…….”

……………………………………….                         ………………………………………….
          Dr. Gémesi György sk.                                                       Dr. Nánási Éva sk.
                polgármester                                                                 címzetes főjegyző

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
                                                    szervezési vezető-tanácsos


