DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
2009. július 3-ai rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvi
kivonata
…………..../2009.
163/2009. (VII. 3.) Ö.h.
A Közgyűlés
a Hatósági Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. §
(1) bekezdése alapján, a 2005. évi CLXIV. törvény 2. § m) és s) pontjaira és az 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésére tekintettel
1./ a 72/2005. (III. 31.) Kh. határozatát
a) az alábbi b) és c) pontokba foglaltak kivételével, 2009. július 10. napjával,
b) a Tócóskert téri kirakodóvásárra vonatkozó határozati részt 2009. december 31.
napjával,
c) a Karácsonyi „Aranycsengő” Vásárra vonatkozó határozati részt az
önkormányzatnak a közterületek polgári jogi hasznosításáról szóló rendelete
hatályba lépése napjával
hatályon kívül helyezi.
2./ Egyidejűleg a melléklet szerint felsorolt módon elfogadja az 1./a) pont szerinti döntéssel
érintett piacok és vásárok helyének, szakjellegének és működése, illetve rendezése
időszakának meghatározását.
3./ Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy
a) a melléklet, valamint az 1./b) pont szerinti piacokra és vásárokra vonatkozó, a hatósági
nyilvántartáshoz szükséges bejelentéseket tegye meg.
Határidő: 2009. július 11., illetve folyamatos
Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője
b) felkéri továbbá, hogy egyidejűleg intézkedjen a kirakodó vásárok rendezésére,
egységes városképi megjelenésére, közterületi környezetének megóvására vonatkozó
szabályozás kialakítására és az ebben foglaltak következetes érvényesítésére.
Határidő: a szabályozás kialakítására: 2009. augusztus 15.
a kialakított szabályok érvényesítésére: folyamatos
Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője
Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző

Kósa Lajos sk.
polgármester

Melléklet
a Debreceni Közterület Felügyelet által fenntartott piacok és rendezett vásárok
meghatározásáról
I. A piacok alapadatai
1.) A piac elnevezése: Nagypiac
helye: Debrecen, Vár u. 3. szám,
ingatlanának helyrajzi száma: 8439/2.
működési időszaka és szakjellege: állandó napi élelmiszer- és napi cikk piac
2.) A piac elnevezése: Malomparki Kispiac
helye: Debrecen, Füredi u. 27. szám,
ingatlanának helyrajzi száma: 21.231
működési időszaka és szakjellege:állandó napi élelmiszer- és napi cikk piac
II. A vásárok alapadatai
1.) A vásár elnevezése: Debreceni Zsibvásár
helye: Debrecen, Vágóhíd u. 10-12. szám,
területének helyrajzi számai: 10.010., 10.011.
rendezési időszaka és szakjellege: helyi jellegű napi kirakodóvásár
2.) A vásár elnevezése: Virágvásár
helye: Debrecen, Csapó u. 5-17. és 4-18. számok közötti utcaszakasz,
területének helyrajzi száma: 8458.
rendezési időszaka és szakjellege: helyi jellegű napi kirakodó virágvásár
3.) A vásár elnevezései: Debreceni Tavaszi Országos Kirakodóvásár
Debreceni Őszi Országos Kirakodóvásár
helye: Debrecen, Böszörményi út Füredi út-Doberdó utca közötti szakasza, a Bólyai
utca Böszörményi út-Thomas Mann utca közötti szakasza, az Akadémia utca
Böszörményi út-Kertváros utca közötti szakasza
területének helyrajzi számai: 20.119/7, 21.450, 19.560
rendezési időszaka és szakjellege: időszaki országos kirakodóvásár
4.) A vásár ideiglenes elnevezése: Dobozikerti Kirakodóvásár
helye: Debrecen, Víztorony utca 13. szám
területének helyrajzi száma: 6183
rendezési időszaka és ideiglenes szakjellege: helyi jellegű napi kirakodóvásár
5.) A vásár ideiglenes elnevezése: Tócóskerti Kirakodóvásár
helye: Debrecen, Holló László sétány
területének helyrajzi száma: 15.855/110.
rendezési időszaka és ideiglenes szakjellege: helyi jellegű napi kirakodóvásár
6.) A vásár elnevezései: Nagyerdei Majális Kirakodóvásár
Nagyerdei Gyermeknapi Kirakodóvásár
Nagyerdei Szent István napi Kirakodóvásár
helye: Debrecen, Ady E. sgt., és a Pallagi útnak a Nagyerdei körút felé eső szakasza
területének helyrajzi számai: 22.293, 22.250
rendezési időszaka és szakjellege: helyi jellegű alkalmi kirakodóvásár.

