
Dévaványa Város Polgármesterének 

9/2020.(V.4.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi termelői piac veszélyhelyzetben történő nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött 

személyek általi látogatásáról  

 

Dévaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a védelmi intézkedésekről szóló 

168/2020.(IV.30.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

 

A rendelet célja és hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet célja Dévaványa város közigazgatási területén a helyi termelői piac (a 

továbbiakban: piac) veszélyhelyzetben történő nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött 

személyek általi látogatásának szabályozása. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Dévaványa, Bethlen utca 1834 helyrajzi számú 3970 m2 

alapterületű ingatlanon található piac területére, személyi hatálya pedig a piac fenntartójára, 

üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac 

területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra. 

 

A piac nyitva tartása és látogatásának szabályai 

2. § 

 

(1) A piac nyitvatartási ideje minden kedden és pénteken 5.00 órától 13.00 óráig.  

(2) A piacot a 65. életévüket betöltött személyek 9.00 óra és 12.00 óra között látogathatják, rajtuk 

kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak 

tartózkodhatnak. 

(3) A piac területén mindenki köteles a másik embertől – kivétel közös háztartásban élő 

személyek – legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani. 

(4) A piac területén a kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatók kötelesek orrot és 

szájat eltakaró eszközt viselni. A piacot látogatókat, vásárlókat a Polgármester arra kéri, hogy 

lehetőség szerint viseljenek orrot és szájat eltakaró eszközt. 

(5) A meghatározott rendszeres piaci napokon túli alkalmi árusítás csak az üzemeltető által előre 

egyeztetett időpontban lehetséges, betartva e rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat.   

 

Záró rendelkezés 

3. § 

 

(1) A rendelet 2020. május 5. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti.  

 

 

Dévaványa, 2020. május 4. 

 

 Valánszki Róbert  Szarka Andrea 

 polgármester aljegyző 

 

Záradék: 

 

A rendeletet 2020. május 4. napján kihirdettem. 

 

Dévaványa, 2020. május 4.     

 

 

 Szarka Andrea 

  aljegyző 


