
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK  

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása

érdekében a helyi piac átmeneti szabályozásáról szóló

5/2020. (IV. 23.) önkormányzati

R E N D E L E T E



Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzat  Polgármestere  –a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése valamint a 95/2020 (IV. 9.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  14.  pontjában  meghatározott  feladatkörben
eljárva a következőket rendelem el:

1.  §  A  veszélyhelyzet  alatt  kizárólag  a  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata
Képviselő-testületének  a  vásárokról  és  piacokról  szóló  9/2012  (II.20)  sz.
önkormányzati  rendeletének   (továbbiakban:  R)  4.  §  (1)  bekezdése  szerinti
„HETI PIAC” tartható. 

2. §  (1) A heti  piac R. szerinti  nyitvatartási  ideje  a veszélyhelyzet  fennállása alatt
korlátozásra kerül keddi és pénteki napokon  06.00 órától 11.00 óráig.

(2)  A piacot a veszélyhelyzet ideje alatt 8.00 és 9.30 óra között kizárólag 65.
életévüket betöltött személyek látogathatják.

3. §  (1) A heti piac  a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény 2. § 5a.) pontjában meghatározott helyi termelői piacként
működik,  ahol  a  kistermelők  a  Békés  és  Csongrád  megyében,
Mezőkovácsháza  40  km-es  körzetében  működő  gazdaságukból  származó,
valamint  az  őstermelők  mezőgazdasági  és  élelmiszeripari  termékeiket
értékesíthetik. 
Egyéb termékek forgalmazása a piacon a veszélyhelyzet ideje alatt tilos.

(2)  A  piacon  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  az  (1)  bekezdés  alapján  értékesítő
személy a humánjárvány megelőzése érdekében köteles az alábbi biztonsági
előírásokat betartani:

     a.)  az  árusító  standok  egymástól  legalább  1,5  m  távolságban
helyezkedhetnek el,

     b.) az eladó kesztyűt és szájmaszkot köteles viselni,
     c.) az eladó köteles biztosítani, hogy az elárusító stand előtt a vásárlók

egymástól a 1,5 m-es távolságot megtartsák,
     d.)  a  termelő  köteles  az értékesíteni  kívánt  termékeket,  különösen az

emberi  fogyasztásra  szánt  élelmiszert,  a  szennyeződéstől  lehetőség
szerint védeni (pl. előre csomagolással, fóliával történő letakarással,
stb.)

      e.) a földről történő árusítás tilos.

4. §  E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mezőkovácsháza, 2020. április 20.
     

 Csepreghy Elemér                                                                        Dr. Szilbereisz Edit
    polgármester                                                                                         jegyző
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I N D O K O L Á S

a 5/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzat  Polgármestere  –a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése valamint a 95/2020 (IV. 9.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  14.  pontjában  meghatározott  feladatkörben
eljárva  vásárokról  és  piacokról  szóló  9/2012 (II.  20)  sz.  önkormányzati  rendeletben
szabályozott piac tartásának korlátozását tartja indokoltnak a veszélyhelyzet ideje alatt a
személyes találkozások és az áruforgalom csökkentésével.

A rendeletet 2020. április 23-én kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2020. április 23.

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző 
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