Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
8/2004. (IV. 26.) rendelete a vásárokról és piacokról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az Alkotmány 44.§./A.§. (2)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.
15.) Kormányrendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya azokra a vásárt, piacot rendezőkre, illetve piacot fenntartókra, valamint a
vásáron, piacon értékesítő tevékenységet folytatókra terjed ki, akik az Európai Gazdasági
Térség valamely tagállamában rendelkeznek lakóhellyel vagy székhellyel.
2.§.
Vásár és piac rendezése, fenntartása
(1) Vásár rendezésére, piac fenntartására az jogosult, akit az erre vonatkozó szabályok
szerint a jegyző hatósági nyilvántartásba vett.
(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő piacot és vásárt az Egyeki „Szöghatár” KHT.
(továbbiakban: üzemeltető) útján tart fenn.
(3) Az Önkormányzat által rendezett vásárok, piacok rendjének szabályozása, biztosítása, a
helypénzek, egyéb díjak beszedése az üzemeltető feladata.
3.§.
A vásárok, piacok helye, ideje
(1) A vásárok, piacok helye:
a.) országos kirakodóvásár helye: Egyek Csokonai úton lévő vásártér területe.
b.) búcsúvásár helye: Sportköz és sportpálya területe
c.) élelmiszerpiac helye: Tél úton lévő piac-csarnok, egyéb árúk esetén a Tél úton lévő
közterület.
(2) A vásár és piactartás ideje:
a.) országos kirakodóvásár időpontjai: január, április, augusztus, október hónapokban 20át megelőző hétfő
b.) búcsúvásár időpontja: május első vasárnapja.

(3) A vásár és piac nyitvatartási idejét az üzemeltető a piacüzemeltetési szabályzatban
állapítja meg.
4.§.
A vásáron, piacon folytatható tevékenységek
(1)

Vásáron, piacon a 35/1995.(IV.15.) Kormányrendelet 3.§.(1) bekezdésében
meghatározott tevékenységek folytathatóak.

(2)

Vásáron, piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható
forgalomba a 35/1995.(IV.15.) Kormányrendelet 3.§.(2) bekezdésében foglalt
termékek.

(3)

Vásáron, piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba
a 35/1995.(IV.15) Kormányrendelet 3.§.(3) bekezdésében foglalt termékek.

(4)

Vásáron, piacon csak az árusíthat, aki megfelel a 35/1995.(IV.15) Kormányrendelet
4.§-ában meghatározott feltételeknek.

(5)

A vásáron, piacon elhelyezett árú megőrzése, kezelése, tárolása a helyhasználó
feladata. Az árú megromlásáért, értékcsökkenéséért vagy elrontásáért a fenntartót,
üzemeltetőt nem terheli felelősség.
5.§.
Helyhasználat, helypénz

(1) A vásár-, illetve piactéren az árusok illetőleg a szolgáltatók helyét a piaci
helypénzszedő jelöli ki.
(2) Vásáron és piacon csak a helyhasználati engedély alapján szabad árusítani. A
helypénz beszedése a napi helyhasználati engedély megadását jelenti.
(3) A helyhasználati engedély a díjfizetés napján jogosít az elárusítóhely elfoglalására.
Amennyiben a helyhasználó az árusítóhelyet kiürítette és elhagyta, a terület újabb
helyhasználati díj ellenében, még ugyanazon a napon ismét használatba adható.
(4) Az engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységre helyhasználat csak az engedély
felmutatásával adható ki.
(5) Mindazon termékek árusítására, melynek vásáron-piacon történő árusítását jogszabály
tiltja, helyhasználati engedélyt az üzemeltető sem adhat ki.
(6) A vásárra, piacra árusítás céljából felvitt állatok, valamint az árusítás, illetve
szolgáltatás folytatása céljából elfoglalt terület után helypénzt kell fizetni.
(7) A helypénz beszedéséről az üzemeltető gondoskodik. A helypénz beszedésével
megbízott személy a beszedett díj összegéről értékjelzéssel és napi keltezéssel ellátott
helypénzjegyet köteles adni. Az az árus, aki az ellenőrzéskor érvényes jegyét nem
tudja felmutatni, köteles azt megváltani.

6.§.
Vásárok és piacok rendje
(1)
(2)
(3)
(4)

A vásárok és piacok rendjéért az üzemeltető felel.
A piac területére árusító eszközt elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével lehet.
A piacok közlekedési rendjének és tisztaságának fenntartása az üzemeltető feladata.
Az el nem adott árut és az árusítási eszközöket az árusítási idő befejezésével a piac
területéről el kell szállítani.
(5) A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző
személyre és az árusított termékre, állatra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi,
állategészségügyi, növényegészségügyi és köztisztasági előírásokat.
(6) A vásárok, piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályi
előírások megtartását a jegyző ellenőrzi akkor is, ha a vásár rendezője, vagy a piac
üzemeltetője nem az önkormányzat.
(7) A jegyző az ellenőrzés során az e rendeletben szabályozott, illetve a tárgykörben
kiadott jogszabályok megsértőivel szemben eljár.
7.§.
Tűzrendészeti előírások
(1) A vásár és piac területén tüzet rakni szigorúan tilos!
(2) Megfelelő tűzbiztonságot nyújtó sütő és fűtőberendezéseket az erre engedéllyel
rendelkező árusok használhatnak.
8.§.
Pótdíj, piacról való kitiltás
(1) A vásár illetve piac rendjét, a rendelkezéseket megszegőkkel szemben az
üzemeltetőnek pótdíjat kell kiszabnia.
(2) A kiszabható pótdíj mértéke az alapdíj háromszorosa.
(3) Az üzemeltető a vásári, piaci tevékenységet folytató olyan árusokat, akik az árusításra
vonatkozó szabályokat, vagy a piac rendjét ismételten megszegik, legfeljebb három
hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja.
9.§.

Jelen rendeletet a piac területén teljes terjedelmében, jól látható helyen az üzemeltetőnek ki
kell függesztenie.

10.§.
Záró rendelkezések
(1)

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 35/1995.(IV.15.) Kormányrendelet
és a végrehajtására kiadandó illetékes miniszterek által szabályozott
közegészségügyi szabályok az irányadóak.

(2)

Ezen rendelet 2004. május 1-én lép hatályba, egyidejűleg a vásárokról és piacokról
szóló 10/1995.(X.16.) rendelet, valamint a 12/2002.(IX.12.) rendelet hatályát veszti.
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