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Tirgy: Javaslat a Sashalmi Piac litogatiis6nak
eltdrd szabilyai6l sz6l6 rendelet
megalkot6s6ra

Tiszteh Kdpvise16 AssTony !
Tsztelt Kdpvise16 Ur!

A koronavirus-jrirvriny miatt a Magyar Kormdny a 4012020. @I.11.) Korm. rendelet alapj6n
veszdlyhelyzetet hirdetett ki Magyarorsz6g eg6sz tertilet6re. A vesz6lyhelyzetet az Orsz6ggyrilds
2020. m6rcius 30. napj6n meghosszbbitotta.

A Magyar Kormirry a kijdrdsi korldtozds meghosszabittisdrdl sz6lo 9512020. (IV. 9.) Korm. rendelet
6. $ (l) bekezd6s6ben felhatalmazrist adott a keriileti <inkormdnyzat polgrirmester6nek arra, hogy
6nkormiinyzati rendeletben hatirozza meg a telepiil6sen mtikcjd6 piac nyitvatartSs6nak 6s a 65.
6let6viiket betdltdtt szem6lyek dltali ldtogat6srlnak a kijdrdsi korldtozdsrdl sz6l6 7112020. (111.27.)

Korm. rendeletben foglaltakt6l elt6r6 szabiilyait.

Az eltdro szab6lyok bevezetdse el6tt megkeresttik a Sashalmi Piac 6rusait egy k6rd6iv kiktild6sdvel,
k6rve 6ket arra, hogy szayazzanak arr6l, hogy a korl6toziisok szabiiyait m6dositsuk-e, 6s ha igen,
milyen mdrt6kben 6s form6ban.

A kdrdtiivre adott vdlaszokat dsszesitve meg6llapitottam, hogy az iirusok trilnyom6 tdbbsdge - saj6t

tapasztalataik alapjdn - arra szavazoll,bogy a65. 6let6viiket betdltdtt szem6lyek a szombati napokon
nem 9-12, hanem csak 10 - 12 6ra kdzcjtti id6szakban liitogathass6k a piacot.

A Jat. 17. $-6ban foglalt el6zetes hat6svizsg6lat dsszefoglal6sa:

Tarsadalmi, gazdas6gi hat6sa: A Rendelet hozz6jitrul ahhoz, hogy a Sashalmi Piac 6letkori
szempontok szerinti liitogatotts6ga optim6lisabb legyen.

Kcilts6gvet6si hat6s: K<ilts6gvet6si hatasa nincs.

Eg6szs6giigyi, k<irnyezeti hat6sa: Nem m6rhet6.

Adminisztrativ terheket befolyriso16 hatiisa: Nem jelent tcibbletet az eddigiekhez k6pest.

A jogszabiily megalkotrisrinak sziiks6gess6ge, a jogalkot5s elmarad6srinak varhat6 ktivetkezm6nyei:

A Rendelet megalkot6s6t a Sashalmi Piac l6togatotts6g6nak optimaliz6l6sa indokolja.

A jogszabrily alkalmazdsiltoz sziiks6ges szemdlyi, szeryezeli, targyi 6s pdnztigyi feltdtelek: A
jogszab6ly alkalmaz6sShoz sztiksdges felt6telek rendelkez6sre 6llnak.

A Rendelet-tervezet ennek fi gyelembev6tel6vel k6sziilt.



Kdrem a tisztelt K6pviselS Asszonyt i K6pvisel6 Urat, hogy a jelen el6terjesztds melldklet6ben
szerepl6 rendelettervezetet 2020. dnrilis 21. napidn 12 tir:lie ig6ny szerint dszrevdtelezni, ds

v6lem6ny6t a kovacspeter@bp 16.hu e-mail cimre megkiildeni sziveskedjen.

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest F6viiros XVL kertileti dnkormrinyzat Polgdrmestere - a

katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositris6r6l
sz6l6 2011. dvi CXXVII. tdrtdny 46. $ (4) bekezddse alapjan - megalkotja a
Budapest XVI. kertilet6ben miikdd6 Sashalmi Piac l6togat6s6nak eltdr6
szab6lyair6l szol,6 1 5 /2020. 0V. 23.) <inkormrinyzati rendelet6t

Budapest, 2020. 6prilis 20.
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l. szdm melldklet

Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
1512020. (IY. 23.) tinkorminyzati rendelete

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkorm6nyzat Polgdrmestere - a katasztr6fav6del emrol 6s a hozzb
kapcsol6d6 egyes t<irv6nyek m6dosit6s6r6l szolo 2011.6vi CXXVIII. torvdny 46. $ (4) bekezd6se

alapjitn, a kij6r6si korkitoz6s meghosszabbit6srir6l sz6l6 9512020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. $ (1)

bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s 6s a 2. $ rendelkezdseire figyelemmel a kdvetkez<iket rendeli el:

1.S

(1) A 65. 6letdvdt betdlttttt szem6ly Budapest F6varos XVI. kertilete ktizigazgatAsi teriilet6n mrikdd6
Sashalmi Piacot (1 163 Budapest, Sashalmi t6r 1., a tov6bbiakban: Piac) szombati napokon 10.00 6s

12.00 6ra kriz<itti id6ben l6togathatja.

(2) A Piacon szombati napokon 10.00 - 12.00 6ra kdz<ltti id6ben az ott foglalkoaatottak kiv6tel6vel

kizarclag az (1) bekezd6s szerinti szemdly tart6zkodhat.

2.S

A szombati napok kiv6tel6vel a 65. 6letdvdt betdlt6tt szem6ly a Piacot - a kijar6si korldtozrisr6l sz6l6

7112020. (111.27.) Korm. rendelet 6. $ (1) bekezd6se alapjan - 9.00 - 12.00 &a kdzdtti id6ben

kitogathatja.

3.S

Ez a rendelet a kihirdet6st kdvet6 napon l6p hat6lyba.

Kovrics P6ter

polg6,rmester

Dr. Csomor Ervin
jegyzo
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a Budapest XVI. keriilet6ben miiktid6 Sashalmi Piac litogatis6nak elt6r6
szabilyai16l


