
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. november 29-én  

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:  A piac működéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
Iktatószám:                          7779/2018.    
 
A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Riesz Virág ügyintéző 
  
 
Melléklet: 1. sz.: rendelettervezet 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság SZMSZ. 1. melléklet V. C) 4. pont 
Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ. 1. melléklet II. C) 12. pont 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 
- 
 
Rendeletet kapja: 
Bogyay László intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága – 
7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. 
Morber Zoltán  piacfelügyelő – Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága – 
7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 15/2016. (II. 18.) számú határozata 
alapján, 2016. árpilis 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.1.3-15 kódszámú, 
„Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra. A Közreműködő Szervezet 
2017. május 29-én kelt tájékoztatása alapján A Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését 
követően, a projekthez kapcsolódó előkészítői tevékenységek része a piac felújítási 
ideje alatt egy ideiglenes piac létrehozása. 
 
A tervezetek és a kivitelezővel kötött szerződés alapján az ideiglenes piac nyitása 
2019. január 7. napján várható, ezért e rendelettervezet hatálybalépése is ehhez a 
dátumhoz igazodik.  
 
Fontos kiemelni, hogy a rendeletmódosítás a korábbi szabályozást tekintve, a piac 
működését megváltoztató rendelkezést nem tartalmaz, annak célja csupán az 
áthelyezés miatt, a valós állapot rendeleti szabályozása.  
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indokolásaként is szolgál. 
 
Az előterjesztést Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények 
figyelembevételével fogadja el a mellékelt rendelettervezetet! 
 
 
Komló, 2018. november 14. 
 
 
 
 
                     dr. Vaskó Ernő  
 címzetes főjegyző 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

…/2018. (….)  
önkormányzati rendelete 

 
A piac működéséről szóló 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a piac működéséről szóló 9/2017. (III. 
10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
„(1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Komló város közigazgatási területén 3652/2 

helyrajzi szám alatt található épületre és a hozzá tartozó piac területre (a továbbiakban: 
piac). 

 
2. § 

 
Hatályát veszti a rendelet 1. § (3) bekezdése. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2019. január 7. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2018. november 29. 
 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
címzetes főjegyző      polgármester 


