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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. június 25-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő- testület!  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2015. (V. 28.) 

határozatával döntött arról, hogy a Piac üzemeltetése és a Veszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, ártalmatlanítása kormányzati funkciókra tervezett feladatok ellátását 2015. július 

1. napjától az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. Az elfogadott döntésre tekintettel 

elkészítettük a piac működését szabályozó a piacokról, vásárokról szóló 9/2012. (II. 29.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának tervezetét, melyet az 

előterjesztéshez mellékleten csatoltunk.  

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései:  

„3. § (1) Az önkormányzat a vásár rendezésével és a piac fenntartásával kapcsolatos 

feladatait a piac üzemeletetője útján látja el. A piac üzemeltetője: Békés Város Polgármesteri 

Hivatala (a továbbiakban: üzemeltető).” 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdését a következők szerint javasoljuk módosítani: 

„3. § (1) A piac üzemeltetője: Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

üzemeltető).” 

 

A Rendelet 8. § (7) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései:  

„8. § (7) A helypénzkezelő köteles a beszedett összegről az üzemeltetőnek elszámolni, és a 

beszedett helypénzt a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára csekken befizetni.” 

 

A Rendelet 8. § (7) bekezdését a következők szerint javasoljuk módosítani: 

„8. § (7) A helypénzkezelő köteles a beszedett összegről az üzemeltetőnek elszámolni, és a 

beszedett helypénzt az Önkormányzat költségvetési számlájára csekken befizetni.” 

 

A Rendelet 11. § (2) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

„11. (2) Az üzletek vegyszeres, fertőtlenítőszeres felmosó és lemosó szennyvizeinek 

elhelyezését üzleten belül a csatornaszolgáltató, a Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség által meghatározott módon kialakított leürítő helyen kell 

megoldani.” 
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A Rendelet 11. § (2) bekezdését a következők szerint javasoljuk módosítani: 

„11. (2) Az üzletek vegyszeres, fertőtlenítőszeres felmosó és lemosó szennyvizeinek 

elhelyezését üzleten belül a csatornaszolgáltató, a Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által meghatározott módon kialakított leürítő helyen kell megoldani.” 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a tervezett 

rendeletmódosításával a piac működésével kapcsolatos feladatellátás biztosított, a norma 

pontosabbá válik, a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír 

majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nem jelentősek. A tervezet 

végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fent leírtak alapján a 

mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2015. június 17. 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL  

szóló 9/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(TERVEZET) 

 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában megállapított feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacokról, vásárokról szóló 

9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A vásár rendezésével és a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Békés Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: üzemeltető) látja el.” 

 

2. § A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (7) A helypénzkezelő köteles a beszedett összegről az üzemeltetőnek elszámolni, és a 

beszedett helypénzt az Önkormányzat költségvetési számlájára csekken befizetni.” 

 

3. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „11. (2) Az üzletek vegyszeres, fertőtlenítőszeres felmosó és lemosó szennyvizeinek 

elhelyezését üzleten belül a csatornaszolgáltató, a Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által meghatározott módon kialakított leürítő helyen kell megoldani.” 

 

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

B é k é s, 2015. június 25. 

 

   Izsó Gábor sk  Tárnok Lászlóné sk 

   polgármester                                                                             jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. június ……-én 

 

Tárnok Lászlóné sk 
   jegyző  
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