SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelete
a helyi piac létesítéséről és fenntartásáról
Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról
szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy a piaci tevékenység szervezetten hozzájáruljon a lakosság
ellátásához, valamint biztosítsa a piaci rendet.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szászberek község közigazgatási területén található
helyi piac fenntartására, működtetésére és használatának rendjére.
(2) A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetője, a piacon
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet folytatókra, valamint a piac területén
tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a alkalmi árusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár
elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján a közterületen folytatott
árusításra.
3. § A rendelet hatálya alá tartozó piaci területen folytatott kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységnek meg kell felelni a jogszabályokban előírt kereskedelmi, építésügyi,
közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi,
növény-egészségügyi,
környezetvédelmi,
munkavédelmi
és
tűzvédelmi
követelményeknek.
4. § E rendelet alkalmazásában:
a.) árusítóhely: árusító vagy szolgáltató tevékenységre alkalmas a piac területén
elhelyezett árusító asztal, vagy az üzemeltető által kijelölt egyéb árusító hely
b.) helypénz: napijegy formájában megfizetendő térítési díj az árusítóhely használatáért
cserébe
A piac fenntartása és üzemeltetése
5. § (1) A piac fenntartója Szászberek Községi Önkormányzat, üzemeltetője az
önkormányzat által erre a feladatra megbízott személy.
(2) Szászberek Községi Önkormányzat a piac fenntartása körében:
a.) beszerzi az illetékes kereskedelmi hatóságtól a piac üzemeltetési engedélyét
b.) meghatározza a piac tartásának helyét és idejét, a helyhasználat rendjét
c.) gondoskodik a piac területének és a hozzá tartozó szociális helyiségnek (WC)
tisztántartásáról, a terület hó-. és síkosság-mentesítéséről

d.) meghatározza a piac tartására vonatkozó jogszabályokban és a jelen rendeletben
foglaltak alapján a piac működési rendjét
(3) Az üzemeltető feladatai:
a.) biztosítja a piac rendjét, az árusítás zavartalanságát
b.) kijelöli az árusítóhelyeket
c.) beszedi a helypénzt
d.) köteles a piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről az 55/2009.(III.13.)
Kormányrendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott módon és tartalommal
nyilvántartást vezetni.
A piac jellege, helye és ideje
6. § A piac állandó jelleggel a szászbereki 170/1. hrsz-on nyilvántartott természetben
Szászberek, Móricz Zsigmond utca 7. szám alatt működik.
7. § (1) A piac jellege: zöldség- gyümölcs és vegyes áru piac
(2) A piac nyitvatartási ideje: hétfőtől – szombatig 7 órától 16 óráig
vasárnap zárva!
A piacon forgalomba hozható áruk
8. § Az e rendelet hatálya alá tartozó piacon a piac jellegének megfelelő termék hozható
forgalomba, melynek forgalmazását jogszabály nem tiltja, illetve a forgalomba hozatal
jogszabályi előírásait a forgalmazó betartja.
A piac rendjének fenntartása
9. § (1) A piacon az árusítás kizárólag az üzemeltető által kijelölt helyen történhet. Az
üzemeltető a piac befogadóképességéig biztosít helyet az árusításra.
(2) A piacon az igénybevett terület után helypénzt kell fizetni, számla vagy nyugta
ellenében, készpénzben és előre.
A piac területén alkalmazandó díjak mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.
10. § A helypénzzel megváltott árusítóhely másra át nem ruházható. Az árusítás ideje alatt
a kereskedő köteles megőrizni és ellenőrzésre átadni az árusító helyről szóló számlát,
nyugtát. Amennyiben ezt bemutatni nem tudja, úgy köteles az elfoglalt terület után
ismételten helypénzt fizetni.
11. § A napi helyfoglalás a piac nyitvatartási idejének zárórájával, vagy akkor szűnik meg,
ha a helyfoglaló a nyitvatartási idő alatt a helyét végleges jelleggel elhagyja. Ebben az
esetben az üzemeltető a napi helypénz alkalmazásával azt ismételten használatba
adhatja.
12. § A piaci helyet használó köteles az árusító helyet a közegészségügyi rendelkezéseknek
megfelelően tisztán tartani. Minden hulladékot, szemetet a kijelölt szemétgyűjtőkben
köteles elhelyezni, és az árusítóhelyet tisztán elhagyni.
13. § A piac területén a nyitvatartási idő alatt csak gyalogos forgalom engedélyezett. Az
áru gépjárműből való kipakolása is a piachoz tartozó parkolóban való megállással

történhet. A piac nyitvatartási ideje alatt a piachoz tartozó parkoló ingyenesen vehető
igénybe.
14. § A piac rendjét és a forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályok betartását
a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.)
Kormányrendelet 9. §-ában meghatározott hatóságok ellenőrzik.
Záró rendelkezések
15. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és a szankciók tekintetében a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet, valamint a vásári,
piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999.(VI.8.) EüM
rendelet szabályozásai az irányadók.
16. § (1) E rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.
Kelt: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésén.

Alapi József
polgármester

Munkácsi György
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2014. november 27. napján kihirdetésre került.

Munkácsi György
jegyző

Melléklet a helyi piac létesítéséről és
fenntartásáról szóló 11/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelethez*

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
FENNTARTOTT PIACON ALKALMAZANDÓ
DÍJTÉTELEKRŐL

1.) Asztalnál történő árusítás
5 m2-ig
5 m2 fölött
2.) Gépjárműről
- kisbuszról áram fogyasztással
- kisbuszról, utánfutóról áram fogyasztás nélkül

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
*Módosította a 18/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelet

420,-Ft/alkalom
600,-Ft/alkalom

1.200,-Ft/alkalom
800,-Ft/alkalom

