Nagyecsed Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/1995. (IX.29.) KT. számú
rendelete
A vásárokról és piacokról
(egységes szerkezetben a 24/1996. (IX.5.) KT. számú és az 5/2000. (II.22.
KT. számú
rendelettel)
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nagyecsed város közigazgatási területén
a) az országos állat- és kirakodó vásárra,
b) a heti kirakó vásárra,
c) az élelmiszer-, zöldség-, és virágpiacra (továbbiakban: élelmiszerpiac)
A vásárok helye, ideje
2.§
(1) 1 Nagyecsed Város Önkormányzata e rendelet szerint piacot és vásárokat
tart fenn.
(2) 2 Az önkormányzat országos állat- és kirakodó vásárt tart március,
május, június, augusztus, október és december első keddi napján a
Vásártér úton lévő vásártéren. A vásártér üzemeltetését a fenntartóval
jogviszonyban álló jogi vagy természetes személy /továbbiakban:
üzemeltető/ látja el e rendeletben valamint a szerződésben foglalt
feltételek szerint.
(3) 3 Az önkormányzat heti kirakó vásárt tart minden kedden és pénteken a
Vásártér úton lévő vásártéren. Ennek üzemeltetésére a (2)
bekezdésben foglaltak irányadóak.
(4) Az önkormányzat élelmiszerpiacot tart minden hétfőn, szerdán és
szombaton a Hunyadi úton lévő piactéren.
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(5) A vásárok és piacok helyéről, idejéről, valamint ezek megváltoztatásáról
a lakosságot hirdetmény útján megfelelő időben tájékoztatni kell.
1-3

Módosította: a 24/1996.(IX.05.) KT. számú rendelet
Vásárok és piacok árusítási ideje
3.§

A vásáron, ill. piacon az árusítási idő március 01-jétől október 31-ig terjedő
időszakban: 5.00 órától 14.oo óráig, november 01-től február 28-áig terjedő
időszakban 6.oo órától 14.oo óráig tart.
Vásárokon és piacokon forgalomba hozható áruk
4.§
(1) Vásáron és piacon forgalomba hozható minden termék, termény, állat,
áruféleség, amit egyébként jogszabály nem tilt.
(2) Az egyes állatfajták, termékek, termények, áruféleségek forgalomba
hozatala csak az áru jellege szerint kijelölt vásáron, piacon, ezeken belül az
üzemeltető által kijelölt területen történhet.
5.§
(1) Vásáron és piacon csak fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő és
hamisítatlan élelmiszer hozható forgalomba a közegészségügyi és
járványügyi, az állategészségügyi és élelmezésügyi előírásokban foglaltak
szerint.
(2) A termelőnek permetezési naplót kell vezetnie és azt az ellenőrzést
végző szerv részére fel kell mutatnia az árusítás helyén. Az áru forgalombahozatalához az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása kötelező.
(3) Gombát árusítani csak az arra kijelölt helyen szabad. A gombát árusítás
előtt átvizsgálás és az árusítás engedélyezése végett gombavizsgáló
szakellenőrnek kell bemutatni. A gombavizsgáló szakellenőr által adott
igazolást az árus az árusítás időtartalma alatt jól látható helyen köteles
tartani. A gombaárusítás csak azon a piacon történhet, ahol a
gombavizsgálatot végezték és az engedélyt kiadták.
(4) A mezőgazdasági kistermelő kizárólag a maga termelte zöldséget,
gyümölcsöt, a maga termelte mezőgazdasági termékből előállított nem
hőkezelt, savanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet (lépesmézet),
virágot saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket,
tojást, valamint vágott baromfit, továbbá csak sertéshúsból előállított füstölt
húst, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt árusíthat.
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6.§
(1) Az állatforgalomra az országos rendelkezések irányadóak.
(2) Vásáron és piacon csak vészmentes helyről hozott, marhalevéllel
rendelkező, állategészségügyi szempontból kifogástalan állat árusítható.
(3) Az elhullott állatot a tulajdonos azonnal köteles a vásár, ill. piac
területéről eltávolítani.
7.§
(1) A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a
fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.
(2) Az egyéni vállalkozónak, ill. mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő
– a devizajogszabályok szempontjából belföldinek tekintendő – egyéb
magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakó vásáron
alkalomszerűen értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező
magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat,
továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. Az értékesítés akkor
alkalomszerű, ha az havonta legfeljebb két ízben történik.
8.§
E rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek
az egyes termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg.
Vásárokra és piacokra vonatkozó közös rendelkezések
9.§
(1)
Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és
hatósági előírások megtartásával áru-, és termékértékesítés, továbbá
vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben
végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.
(2) A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusítóhelyre, az
árusítást végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó
kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi és
köztisztasági előírásokat.
10.§
(1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki a devizajogszabályok
szempontjából belföldinek minősül. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet,
alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi
iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint – a 7. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint – magánszemély árusíthat.
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(2) Vásáron és piacon terméket az hozhat forgalomba, ill. a 9.§ (1)
bekezdésében meghatározott tevékenységet csak az folytathat, aki a termék
forgalombahozására, illetőleg a tevékenység folytatására egyébként
jogosult.
Helyfoglalás
11.§
(1) Vásáron és piacon az árusok, ill. a szolgáltatók helyét szakmák szerint az
üzemeltető jelöli ki.
(2) Az üzemeltető külön helyet jelölhet ki az egyes termék és
terményféleségek árusítására a közegészségügyi és állategészségügyi
előírások figyelembevételével.
(3) Vásárokon és piacokon helyfoglalás sorrendje a következő:
a) helybéliek,
b) környékiek,
c) megyebéliek,
d) megyén kívüliek.
A piaci helyrendezés, új árusítók helyének kijelölése, az üzemeltető feladata.
A gépkocsi soron helyfoglalás kizárólag gépkocsival történhet. Árusítani
gépkocsiról, illetve a gépkocsi előtt legfeljebb 2 m2 területen lehet.
(4) A helyhasználók a zárást követően egy órán belül kötelesek az elfoglalt
helyet kiüríteni, árujukat, felszerelésüket elszállítani és az általuk elfoglalt
helyet tisztán elhagyni. Az árusok, szolgáltatók napközben is kötelesek az
általuk igénybevett területet tisztán tartani.
Helypénz, helyhasználati díj
12.§
(1)
Napi helyhasználatra helypénz jogosít. A helypénzjegy egymásra nem
ruházható át. Ha a napi helyhasználatra jogosult a számára kijelölt helyet
kiürítette, úgy azt az üzemeltető újra kiadhatja.
(2)
A helypénz összegét az árusítóhely elfoglalásakor azonnal, a helyjegy
ellenében készpénzben kell kifizetni.
(3) Helyhasználati díj kiszámítása szempontjából minden megkezdett m2
egésznek számít.
(4)
Helypénzt kell fizetni a vásárra, piacra vitt valamennyi áru, az
áruszállító jármű, az élelmiszerpiac területén lévő üres ládák, kosarak és
minden olyan tárgy után, amit az árus helyez el, illetőleg használatban tart.
Helypénzt kell fizetni továbbá a piacon és vásáron a mozgóárusoknak is.
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(5)
Az árus a fizetésnél kapott helypénz jegyet bármilyen okból felmutatni
nem tudja, a
szabályszerű díjat ismételten köteles megfizetni.
(6) Asztalbérleti, illetve sátorbérleti engedély határozott időre adható.
(7)
A büfékocsik üzemeltetőivel külön megállapodást kell kötni, amely a
helyfoglalás feltételeit tartalmazza.
(8)
Minden engedély azonnali hatállyal visszavonható, ha a jogosult az
engedélyben, a
rendeletben, illetve a szerződésben előírt feltételeket, szabályokat megszegi
vagy az engedéllyel bármely módon visszaél.
(9)
A büfékocsik, sátrak, asztalok és egyéb bérelt helyek díjait minden
hónap 5-éig egyösszegben kell megfizetni.
(10) A fizetendő díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

Rendészeti intézkedések
13.§
(1)
A piac és vásár területén lévő építményeket, berendezési tárgyakat,
felszereléseket, valamint fákat, növényeket rongálni tilos.
(2) Nem eladásra szánt állatot a piac és vásár területére bevinni tilos.
(3)
A vásár, ill. piac területére csak árut szállító jármű mehet be. A
járműveket az áru le-, és felrakása után a piac és vásár területéről azonnal
el kell vinni, kivéve a kocsisorról történő
árusítást.
(4)
A piac és vásár területén tilos a forgalmat akadályozni, a közlekedési
utakat eltorlaszolni, hangoskodni, mások alkudozásaiba beleszólni, azt
megzavarni.
(5)
Az árusító köteles az ellenőrző személynek a szükséges felvilágosítást
megadni. Annak az árusítónak, akire nézve a jogszabály előírja az áru
eredetének bizonyítását, a bizonyításra
alkalmas okiratot magánál kell tartani, és azt felszólításra fel kell mutatni.
Engedély nélkül, ill. a nem kijelölt helyen történő árusítás megszüntetésére
az üzemeltető a helyszínen azonnali
hatállyal intézkedhet.
(6) Az áruk mérésénél
használhatók.
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(7)
A vásár illetőleg a piac területén tilos a szerencsejáték és minden
olyan tevékenység, amely az emberek megtévesztésére, félrevezetésére
irányul.
(8)
A piac és vásár területén az üzemeltető és az árusítók a
közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, állategészségügyi, környezetvédelmi,
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat kötelesek betartani.
(9)
A vásárokon és piacokon az üzemeltető kitilthatja az árust, ha
figyelmeztetés és egyszeri helyszíni bírságolást követően:
a) nem az üzemeltető által kijelölt helyet foglalja el, vagy nem a
szakosításnak megfelelő helyen árusít,
b) a piac rendjét, fegyelmét magatartásával zavarja, az üzemeltető
engedélye nélkül a piacon bármilyen átalakítást, változtatást végez,
c) a helypénz megfizetését megtagadja.
A kitiltás időtartama 3 hónap.
(10) Az árusítóhelyet használaton kívüli göngyöleggel és más egyéb oda
nem tartozó
dologgal elfoglalni nem szabad.
(11)Vásáron és piacon elhelyezett áruk megőrzése, kezelése és tárolása
helyhasználó
kötelessége.
Szabálysértés
14.§
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Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e
rendelet 11.§-ában és 13. § (1)—(5) és (10) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket megszegi.
Hatálybalépés
15.§
(1) Ez a rendelet 1995. október 01-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a
Nagyecsed
Nagyközségi Közös Tanács vásárokról és piacokról szóló 1981. évi 2.sz.
rendelete hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) E rendeletet a vásáron és piacon jól látható helyen ki kell függeszteni.
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Szűcs Gusztáv s.k.
polgármester
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Dr. Bölcsik István s.k.
jegyző

Módosította: az 5/2000.(II.22.) KT. számú rendelet

