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Tisztelt Bizottság!
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Debreceni Közterület Felügyelet Vezetője – Főosztályunkkal
közösen – elkészítette Debrecen város piacain és vásárain 2017. január 1-től alkalmazni kívánt díjak
módosítására vonatkozó javaslatát.
2015. novemberében a Debrecen város piacain és vásárain alkalmazni kívánt díjak módosítására vonatkozó
bizottsági előterjesztés és annak mellékletét képező díjtáblázat úgy került elfogadásra, hogy az alkalmazandó
díjak a 2016. évre vonatkoztak. A Magyar Nemzeti Bank inflációs előrejelzéseit figyelembe véve a 2017.

évre vonatkozóan nem javasoljuk a díjak emelését, továbbra is fenntartjuk azokat, ennek ellenére a díjakat
összefoglaló táblázat módosítása szükséges olyan módon, hogy az 2017. január 1-től a következő indokolt
díjemelésig legyen érvényes.
Javasoljuk tehát az adminisztrációs terhek csökkentése céljából a díjtételeket tartalmazó táblázatok
módosítását, mivel ha a tárgyévet követő évben nem történik változás a díjtételekben, nem indokolt csak a
táblázat oszlopainak elnevezése céljából, csupán technikai okból módosítani a díjtételekről szóló mellékletet.
A fenitek alapján a mellékelt javaslatban a 2017. év január 1-től a következő indokolt díjemelésig alkalmazni
kívánt díjtételek az alábbiak szerint kerültek kidolgozásra:
•

Bérelhető kereskedelmi és vendéglátó pavilonok díjtételei

•

Ingatlanok bérleti díjai, szerződött asztalok bérleti díjai

•

Napi helypénzdíjak

•

Debreceni vásárokon érvényes díjszabások

•

Malomparki üzletekre, kispiacra alkalmazandó díjak

A piacokon és vásárokon alkalmazott díjakra vonatkozó javaslatokat megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara részére véleményezés céljából.
A piac árusítóhelyekre vonatkozó helypénz, illetve bérleti díjak megállapítására, módosítására vonatkozó
előterjesztés véleményezése a 1/2013. (I.24.) Ör. rendelet 59.§ (2) bekezdés 8. pontja alapján a
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik, valamint a rendelet 62.§ (2) bekezdés
13. pontja alapján az árak és díjak megállapítására vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
véleményezi, ezért kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek figyelembevételével döntését hozza meg.

Határozati javaslat:
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a Városfejlesztési
Főosztály Vezetőjének előterjesztésére a módosított 1./2013. (I.24.) Ör. 59.§ (2) bekezdés 8. pontja és 62.§
(2) bekezdés 13. pontja alapján eljárva

1. egyetért a Debrecen városban működő piacokon és vásárokon 2017. január 01-jétől a következő
indokolt díjemelésig alkalmazandó díjakkal, a melléklet szerint.
2. felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet Vezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározottakról bérlőket,
kereskedőket és őstermelőket tájékoztassa és a szerződéseket ennek megfelelően módosítsa.
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