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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. augusztus 26. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: egyes önkormányzati rendeltek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról
Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Technikai  deregulációs  folyamat  részeként  –  azaz  a  már  nem  alkalmazható  szabályok 
hatályon kívül helyezése, melynek jogalkalmazási típusú, a szabálytömeg csökkentésén túl 
relevanciája nincs – a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé.

A  pénzügyi  tárgyú  rendeletek  hatályon  kívül  helyezése,  annak  korlátozott  időbeli 
alkalmazhatósága miatt indokolt. Ugyanez a magyarázata a gazdasági programról szóló 
helyi jogszabály hatályon kívül helyezésének is.

A vásárokról  és  piacokról  szóló  helyi  rendeletet  a  Képviselő-testület  eredeti  jogalkotói 
jogkörében alkotta, de az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet teljes egészében meghatározta a 
vásárt és piacot üzemeltető feladatait, a piac, vásár rendjét, nyitva tartását, árusítható áruk 
körét stb. A hatályos kormányrendelet és az árak megállapításáról rendelkező jogszabály 
nem ad lehetőséget az önkormányzatok számára a vásárokon és piacokon helypénz és 
bérleti díj rendeletben történő megállapítására. Fentieken túlmenően az Alkotmánybíróság 
vásárokkal  és  piacokkal  kapcsolatban  meghozott  határozatában  kifejtette,  hogy  az 
önkormányzat  tulajdonosi  jogát  gyakorló  képviselő-testület  a  bérlővel  mellérendeltségi 
pozícióban álló jogalanyként vesz részt, azaz a hatályos szabályozás szerint a vásárokon és 
piacokon  lévő  helyiségek  és  napijegyes  asztalbérleti  díjak  szabad  áras  szolgáltatásnak 
minősülnek, a képviselő-testület azok rendelettel történő megállapítására nem rendelkezik 
hatáskörrel.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról 
szóló rendelet módosítása szintén technikai jellegű, mivel már az SZMSZ-ben is rögzített 
hatáskört pontosítja a bizottság részére.

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt rendelet-tervezet 
és határozati javaslat elfogadását. 

Enying, 2009. augusztus 18.

Mihályfi Gábor
      Aljegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009. (I. 30.) számú rendelete

egyes önkormányzati rendeltek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16 §. (1) bekezdésében foglalt, továbbá „a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi rendeleteket hatályon kívül helyezi:

a)A vásárokról  és piacokról  szóló 22/1999.  (XI.  24.)  rendelet,  valamint  az azt módosító 20/2004.  (IV.  27.) 
számú rendelet,
b)Az önkormányzat 2003-től 2006-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programjáról alkotott 4/2003. (II. 27.) 
számú rendelet,
c)A 2004. évi zárszámadásról szóló 4/2005. (V. 04.) számú rendelet,
d)A 2005. évi zárszámadásról szóló 11/2006. (IV. 20.) számú rendelet,
e)Enying  Város  Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2007.  (III.  05.)  számú  rendelet, 
valamint az azt módosító 9/2007. ((III. 30.) számú, 13/2007. (IV. 06.) számú, 16/2007. (VI. 01.) számú, 17/2007. 
(VI. 01.) számú, 19/2007. VI. 29.) számú, 20/2007. (VI. 29.) számú, 22/2007. (VIII. 31.) számú, 25/2007. (IX. 28.) 
számú, 27/2007. (XI. 30.) számú, 2/2008. (I. 31.) számú, 6/2008. (IV. 04.) számú rendelet,
f)A 2006. évi zárszámadásról szóló 15/2007. (V. 02.) számú rendelet és
g)A 2007. évi zárszámadásról szóló 7/2008. (IV. 30.) számú rendelet.

2. §

(1)A rendelet 2009. szeptember 01. napján lép hatályba. 

(2)Az  önkormányzat  tulajdonában  lévőlakások  és  helyiségek  bérleti  díjának  megállapításáról  szóló 
22/1994. (X. 27.) rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.  §  A  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  bérleti  díjának  összegét  a  piaci  viszonyoknak 
megfelelően – a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján – esetenként, 
egyedi bérleti  díj  megállapítással  határozza meg az önkormányzat.  A nem lakás  céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díja az összkomfortos lakás bérleti díjánál kevesebb nem lehet.”

(3)  A rendelet  a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. augusztus 26.

Dr. Lekes Ákos Mihályfi Gábor
 alpolgármester       aljegyző

Kihirdetve: Enying, 2009. szeptember 01.
Mihályfi Gábor
       aljegyző

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (VIII. 26.) számú határozata:



Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat közigazgatási 
területén  rendezett,  illetve  tartott  vásárra  és  piacra  bevitt  áruk  és  az  elfoglalt  terület  után  fizetendő 
díjtételeket  –  kivétel  a  külön  jogszabály  szerinti  közterületen  esetenként  engedélyezett  árusítás,  melyre 
közterület-használati engedélyt kell beszerezni – a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező díjszabás 
szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Melléklet Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (VIII. 26.) számú határozatához

A vásárra és piacra bevitt áruk és az elfoglalt terület után fizetendő díjtételek

 ÁLLATVÁSÁRON

h) Szarvasmarha és ló felnőtt 50 Ft/db

i) Szarvasmarha és ló növendék 40 Ft/db

j) Szopós borjú és csikó 30 Ft/db

k) Szamár és öszvér 40 Ft/db

l) Sertés 40 Ft/db

m) Süldő 30 Ft/db

n) Malac 20 Ft/db

o) Juh, kecske 15 Ft/db

p) Szopós bárány, kecskegida 15 Ft/db

q) Állatvásáron bentmaradó járművek után fizetendő helypénzek:

1. 1 tonnától nagyobb tehergépkocsi, vontató pótkocsival    500 Ft

2. 1 tonna alatti tehergépkocsi és lovas kocsi    300 Ft

3. szóló vagy utánfutóval ellátott személygépkocsi és kisgépek pótkocsival    200 Ft

4. kézikocsi    100 Ft

 PIACON

 Vállalkozási igazolvánnyal, üzleti bejelentéssel rendelkezők, továbbá bármely más címen a piac területén 
árusítók az általuk elfoglalt területért a következő díjakat kötelesek fizetni:

földön: 200 Ft/m2

piaci asztalon 300 Ft/m2

sátorból, lakókocsiból történő árusítás esetén 300 Ft/m2

 Határozott időre szóló helyhasználati és asztalbérleti engedély egységesen: 6.000 Ft/hó

 A vásáron és piacon bentmaradó járművek után fizetendő helypénz

(3)személygépkocsi esetében 400 Ft

(4)tehergépkocsi esetében 600 Ft
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