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TISZTELT KÖZGYŰLÉS!
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 163/2009. (VII. 3.) Ö.h. határozatának (a
továbbiakban: Határozat) melléklete tartalmazza a Debreceni Közterület Felügyelet (a
továbbiakban: Felügyelet) által fenntartott piacok és rendezett vásárok meghatározását. Ezen
vásárokkal és piacokkal kapcsolatban az alábbi módosításokat javaslom:
1. A Határozat melléklete II. 4.) pontja szerinti ideiglenes elnevezésű Dobozikerti
Kirakodóvásár területének (Debrecen, Víztorony utca 13. szám) rekonstrukciója az Új
Főnix Terv Zöld város programjának keretében befejeződött és 2017. december 6-án
átadták azt a vásárlóközönség számára. A felújítás során kicserélték a
tetőbevilágítókat, üvegtetőkkel lefedték az átriumokat, elkészült a kirakodóvásár
feletti lapostető szigetelése is, valamint új elárusító asztalok kerültek kialakításra. A
területen felújították a közműveket, új térkőburkolatot kapott a kispiac, melybe
akadálymentes vezetősávok is beépítésre kerültek. A homlokzatok és a mennyezet
javítása és festése is elkészült, ezen felül az árusok részére külön vizesblokk került
kialakításra, mely eddig nem állt rendelkezésre. Térfigyelő kamerákat telepítettek,
valamint a teljes elektromos hálózat is felújításra került.
A terület végleges elnevezése Dobozi Kispiac lenne, azzal, hogy a jövőben is
vásárként funkcionálna.
2. Ebben az évben megszűnt a Nagyerdei Köztemető területén történő virágárusítás. A
Felügyelethez benyújtott árusítói igényeknek való megfelelés érdekében a Felügyelet a
2018. évtől kezdődően a Nagyerdei Köztemető II. kapujánál évente - új vásárként Mindenszentek Virágvásárt szervezne, ahol pavilonokból történne a virágárusítás.
3. A Határozat melléklete II. 6.) pontjában meghatározott vásárok (Nagyerdei Majális
Kirakodóvásár, Nagyerdei Gyermeknapi Kirakodóvásár és Nagyerdei Szent István
napi Kirakodóvásár) már évek óta nem kerülnek megrendezésre, ezért indokolt ezen
vásárok megszüntetése.
A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2), (5) (5a) és (7) bekezdése alapján az új vásár
üzemeltetését engedélyeztetni kell. Az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt és annak
fenntartóját – és a vásár Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti adatait – a települési
jegyző nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vett adatokban történő változást be kell
jelenteni. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban
foglaltakról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
a Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) és
(7) bekezdése alapján
1./ Módosítja a Debreceni Közterület Felügyelet által fenntartott piacok és vásárok
meghatározásáról szóló 163/2009. (VII. 3.) Ö.h. határozat melléklete
a) II. pont 4.) alpontját az alábbiak szerint:
„4.) A vásár elnevezése: Dobozi Kispiac
helye: Debrecen, Víztorony utca 13. szám
területének helyrajzi száma: 6183
rendezési időszaka és szakjellege: helyi jellegű napi kirakodóvásár”
b) II. pont 6.) alpontját az alábbiak szerint:
„6.) A vásár elnevezése: Mindenszentek Virágvásár
helye: Nagyerdei Köztemető II. kapu
területének helyrajzi száma: 22275
rendezési időszaka és szakjellege: helyi jellegű alkalmi virágvásár”
2./ Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltakra
tekintettel a vásárokra vonatkozó hatósági nyilvántartásba vételhez, illetve a nyilvántartott
adatok változásának bejelentéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
3./ Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltakról a
bérlőket, kereskedőket és őstermelőket tájékoztassa és ennek megfelelően módosítsa a
hatályban lévő szerződéseket, illetve kösse meg az új szerződéseket.
Felelős:
a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője
Határidő:
a nyilvántartásba vételhez szükséges
intézkedésekre: azonnal
a szerződések módosítására, megkötésére: 2018. január 01., illetve
folyamatosan
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. december 06.
Pacza Gergely
főosztályvezető

