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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület döntése értelmében az Ásotthalom 2/5 hrsz-ú Tölgyfa utcai vásárcsarnok
(továbbiakban: Piaccsarnok) üzemeltetését a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat látja
el.
A vásárokról és piacokról szóló 35/1995.(IV.5.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a vásárt
rendezőkre, illetve a piacot fenntartókra, valamint a vásáron, illetve piacon értékesítő
tevékenységet folytatókra. A Korm. rendelet részletesen tartalmazza mely termékek nem
forgalmazhatóak még működési engedéllyel sem, mely termékek azok, amelyek csak
működési engedéllyel rendelkező üzletben hozhatóak forgalomba.
A Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint: „A vásár, illetve piac rendjét a vásár rendezője,
illetve a piac fenntartója határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben
tájékoztatja az árusokat és a vásárlókat…”
A Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint: „A vásár rendezője, illetve a piac fenntartója az
árusítást helypénz, a piaci árusító helyiségek (pavilon stb.) rendelkezésre bocsátása esetén
bérleti díj fizetéséhez kötheti. Ezek mértékét a rendező (fenntartó) határozza meg.”
A Korm. rendelet 7.§ -a szerint: „A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékek,
valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, önkormányzati rendeletben
hatósági joggal felruházott piacfelügyelő, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint
tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák végzik. A hatósági ellenőrzésre – eltérő
szabályozás hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni.”
Fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészítettem a helyi vásárok és piacok
rendjéről szóló helyi rendeletünket, melyben a búcsúvásár és a Piaccsarnokban tartott heti
piac tartásának szabályait, a helypénz mértékét és a piacfelügyelő feladatait szabályoztam.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet szíveskedjen megvitatni, és a helyi
vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendeletét szíveskedjék megalkotni.
Ásotthalom, 2008. szeptember
Dr. Karsai Éva
jegyző
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete
a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről
___________________________________________________________________________
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a helyi vásár – és piactartás rendjéről a következő rendeletet alkotja
_________________________________________________________________________
1. §.
E Rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a község közigazgatási területén rendezett
és fenntartott vásárokra és piacokra, illetőleg a vásáron és piacon értékesítési tevékenységet
folytatókra.
2. §.
A 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.

3. §.
(1) Az Önkormányzat
a) búcsúvásárt rendez a Pünkösd vasárnapot követő harmadik vasárnap az Ásotthalom
788 hrsz.-ú ingatlan területén,
b) piacot rendez az Ásotthalom 2/5 hrsz-ú Tölgyfa utcai vásárcsarnokban (továbbiakban:
Piaccsarnok).
(2) A Piaccsarnok nyitvatartási ideje:
a) nyári időszakban (május 01. napjától – szeptember 30. napjáig) szerda és szombati
napokon 600 órától 1100 óráig,
b) téli időszakban (október 01. napjától – április 30. napjáig) szombati napokon 700 órától
1100 óráig.
(3) A Piaccsarnok, a piac- és búcsúvásártér üzemeletetését a Településüzemeltetési és
Műszaki Szolgálat végzi.
(4) A Piaccsarnok, a piac- és búcsúvásártér üzemeltetése során gondoskodni kell:
a) az árusok elhelyezéséről, a helyfoglalásról,
b) a helypénz beszedéséről és a beszedett helypénz elszámolásáról,
c) a Piaccsarnok, a piac- és búcsúvásártér és a közös helyiségek tisztántartásáról, a
megfelelő számú szeméttároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, a szemét
elszállíttatásáról,
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d) a Piaccsarnok, a piac- és búcsúvásártér rendjének fenntartásáról valamint a jogszabályi
rendelkezések megtartásának folyamatos ellenőrzéséről, az előírások megsértése esetén
eljárást kell kezdeményezni.
4. §.
(1) A vásárok és piacok ideje alatt a vásárokról és piacokról szóló rendelkezések betartásáért a
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat munkatársa (továbbiakban: piacfelügyelő) a
felelős.
(2) A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban
foglaltak megtartását az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik
tekintetében a területi gazdasági kamarák is ellenőrzik.
(3) A hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.
5. §.
(1) A vásáron, piacon történő árusításért helypénzt kell fizetni.
(2) A helypénzt a piacfelügyelő szedi be az árusítás megkezdésekor.
(3) A helypénz alapja az elfoglalt terület nagysága.
(4) A helypénz napi vagy havi időtartamra vonatkozóan kerül megállapításra. A helypénz
mértékét a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(5) A piacfelügyelő a megfizetett helypénzről megfelelő alakisággal ellátott készpénzfizetési
számlát köteles adni.

6. §.
(1) A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusítóhelyre, az árusítást végző
személyre és az árusított termékekre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi,
növényegészségügyi, köztisztasági és egyéb jogszabályi előírásokat, így különösen:
a) csak a vásár, piac céljára kijelölt területen, épületben szabad árusítani,
b) a piacfelügyelő jogszerű utasításait végre kell hajtani,
c) az árusító köteles az árusítói jogosultságot igazoló iratot magánál tartani és kérésre azt
felmutatni,
d) az árusító köteles az elárusítóhelyet tisztán tartani, a keletkezett szemetet az árusítás
ideje alatt is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt szeméttárolóban elhelyezni,
e) az árusító köteles az el nem adott árut az árusítási idő lejárta után elszállítani,
f) az árusítóasztalokat és más berendezési tárgyakat csak a piacfelügyelő engedélyével
szabad elmozdítani,
g) a közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerek árusítása csak asztalról történhet,
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h) romlott vagy romlásnak indult árut a Piaccsarnok, a piac- és búcsúvásártér területére
bevinni tilos.
(2) Aki a vásári, piaci árusításra vonatkozó (1) bekezdés szerinti szabályokat megszegi
szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

7. §.
(1) A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell
alkalmazni.
(2) E Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vásárokról és piacokról szóló
35/1995.(IV.5.) Korm. Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ásotthalom, 2008. szeptember

Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző
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____/2008.(IX.17.) rendelet-tervezet 1. számú melléklete

A helypénz mértéke

1.) Kirakodóvásárok és alkalmi piaci árusok esetében:
a.) Napi ....................................................................... 50,-Ft/m2,
b.) Havi .................................................................... 250,-Ft/m2.

2.) Ideiglenes sátor, elárusító pavilon, állvány esetében:
a.) Napi ..................................................................... 125,-Ft/m2,
b.) Havi ..................................................................... 800,-Ft/m2.

