Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/1995/VI1.13./, 21/1999/XII20./,15/2002/XII.20./, 9/2007./V.02./, 9/2009./IX.01./számú
rendeletekkel módosított, kiegészített 1992. évi 9.számú önkormányzati rendelete
A piacokról és vásárokról
/egységes szerkezetben/
A Községi Képviselő-testület - a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. tv. 1. §. /3/
bekezdésében biztosított jogkörben eljárva - önkormányzati rendeletben határozza meg a piac és a
vásártartás szabályait.
A rendelet hatálya
1.§
/1/ Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a község területén megtartásra kerülő:
a./ országos állat-és kirakodóvásárra, búcsúvásárra, alkalmi / ünnepi / vásárra, /autó vásárra /
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b./ heti kirakodóvásárra, napi élelmiszer - piacra / a továbbiakban együtt: piac /
/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra, az ezzel egy tekintet alá eső alkalmi
árusításra még akkor sem, ha ezt az eladó vásár elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi
engedéllyel közterületen folytatott árusításra.
A vásár és piac fenntartása
2.§
/1/ Vásár és piac e rendelet alapján tartható.
2.

/2/ A vásártartással és piac működtetésével, rendjének biztosításával kapcsolatos feladatokat a
Jegyző látja el.
Vásártartás, piactartás
3.§
/1/ Vásárt és piacot csak e rendeletben meghatározott helyen szabad tartani.
a./ Az állat - és kirakodóvásár, búcsúvásár helye: K e n g y e I, Ady Endre - Temető út sarkán
/a vásártéren /
b./ A piac helye: K e n g y e I, Rákóczi úton a Művelődési Ház mögött a bekerített területen.

1. Módosította a 12/1995./VII.13./ számú Önk. rendelet 1.§-a
2. Módosította a 12/1995./VII.13./ számú Önk. rendelet 7. §-a
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Vásár és a piac ideje
4.§
4.

/1/
/2/ Piactartás időpontja: kedd, péntek, szombat
Nyári időszakban / április 1-től szeptember 30-ig / az árúsítási idő 5 órától 12 óráig.
Téli időszakban / október 1-től március 31-ig/ 6 órától 12 óráig.
/3/ Az áruk felhozatala, ellenőrzése, a sátrak, asztalok felállítása az árusítási időtartam előtt,
szétszedése összecsomagolása pedig az árusítási időtartam után is megengedett.
1.

/4/ A búcsúvásár napja : a mindenkori Pünkösdöt követő harmadik vasárnap.
Helyhasználat engedélyezése
5.§
2

/1/ Az a személy, aki helyfoglalási engedélyt kap, köteles a piacnyitást követő 1 órán belül az
engedélyezett területet elfoglalni, ellenkező esetben az más személy által elfoglalható.
/2/ Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély ugyanazon a vásáron, illetve piacon csak egy
árusítóhely / sátor, bódé / felállítására jogosult.
/3/ A helyfoglalás a vásáron, piacon az érkezés sorrendjében történik a piacfelügyelő utasítása
szerint. Ennek során a használt - cikkeket árusítókat a többi árustól elkülönítve kell elhelyezni.
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/4/ Az állandó helyfoglalás legrövidebb időpontja 3 hónap, leghosszabb egy év.
A megállapított díjat a helykijelöléssel egyidőben 3 hónapra előre, a továbbiakban negyedévenként
előre kell megfizetni.
A díjfizetés elmaradása helyfoglalási engedély azonnali megszűnésével jár.
3.

/5/ Az állandó helyfoglalási engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, mely a
kérelmet 8 napon belül elbírálja, engedélyezés esetén ezt írásban rögzíti.
3.

/6/ A helyfoglalási engedélyt a határnap előtt 15 nappal a bérlő felmondhatja.

1.Kiegészítette a 12/1995./VII.13/ sz. Önk. rendelet 2.§-a
2.Beiktatta a 12/1995.VII.13./ sz. Önk. rendelet 3.§-a
3.Kiegészítette a 21/1999./XII.20./sz. Önk. rendelet 1§-a.
4. Hatályon kívül helyezte: 9/2007./V.02./ sz. Önk. rendelet 1. §-a
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6.§.
/1/ A vásárra és piacra árusítás céljára felvitt állatok, termények, termékek, valamint az azokat szállító
járművek után az e rendelet I/B számú melléklete szerint helyfoglalási helypénzt kell fizetni.
/2/ Helypénzt az elfoglalt terület nagysága után kell fizetni. A négyzetméterenként, vagy
folyóméterenként fizetendő díj szempontjából minden megkezdett négyzet -ill. folyóméter egésznek
számít. Akik a piacon járva - kelve árusítanak, szintén kötelesek helypénzt fizetni.
I3I Az állatok után fizetendő helypénzt a felhajtott állatok faja és száma szerint kell megfizetni.
/4/ A helypénzt érvényes díjszabását a piactéren, vásártéren jól látható helyen ki kell függeszteni
/5/ Vásári és piaci helypénzjegyként csak folyószámmal, értékjelzéssel és dátummal megjelölt
helypénzjegyet lehet felhasználni, melyet az árus köteles megőrizni és ellenőrzés során felmutatni.
/6/ Ha az árus a díj befizetéséről kapott helypénzjegyet bármilyen okból felmutatni nem tudja, a díjat
köteles újból megfizetni.
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/7/ A vásár területén alkalomszerűen megrendezett cirkusz, ünnepi vásár és búcsúvásár idején a
mutatványosok, körhintások, céllövöldések a rendelet melléklete szerint megállapított összeget
kötelesek az érkezés időpontjától és a rendezvény napján a helypénzt megfizetni.
1

/8/ Az a személy, aki a piac területén helyfoglalási engedélyt kap, az igényelt terület után köteles
minden hónap 1-én előre a megállapított helyfoglalási díjat befizetni és a piacon külön a helypénzt
megfizetni.
Piacok, vásárok rendje
7.§

/1/ Az elárusítóhelyek és a piac, vásár területének tisztántartása az üzemeltető feladata.
/2/ Árusítóhelyen csak érvényes hitelesítésű mérleg, súly és egyéb mérőeszköz használható.
/3/ Piacon és vásáron a közegészségügyi és köztisztasági, valamint az állategészségügyi szabályok
betartása kötelező.
Ennek során:
a./ a helyhasználó árusító köteles az árusítóhelyét tisztántartani , a szemetét, hulladékot és
egyéb szennyezőanyagot a kijelölt szeméttároló helyre helyezni, lerakni.
b./ a piac területén - beleértve a közlekedésre fenntartott helyet is - tilos gyümölcshulladékot,
zöldséget /magot/ elszórni, vagy a piac területét bármely más módon beszennyezni,
c./ közvetlen fogyasztásra szolgáló élelmiszert a szennyeződések megakadályozása
érdekében üveglappal, tiszta vászonnal, celofánnal, vagy tüllel letakarva szabad árusítani.
d./ tejet, tejfölt, túrót tartalmazó edényhez, merőkanálhoz a vevőnek nyúlni nem szabad.
A vevőnek megízlelésre átadott árút a többi árú közé visszatenni nem szabad.
e./ az árút mosni csak a kijelölt helyen szabad.

1. Kiegészítette a 12/1995./VII.13./ számú Önk. rendelet 4.§-a
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1.

f./ A mezőgazdasági kistermelő a saját termelésű tejet, tejterméket kizárólag sertéshúsból
előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és zsírt az állategészségügyi igazolás birtokában
hozhat forgalomba.
Hatósági állatorvos bélyegzőjével megjelölt bontatlan vágott baromfi árusítható. Baromfihús
daraboltan nem forgalmazható.
1.

g./ Gyűjtött gomba nem, szárított gomba az előállító által lezárt, előírásnak megfelelően jelölt
csomagolásban árusítható.
8.§

/1/ A piac és vásár területén jármű csak addig tartózkodhat, amíg az áru lerakása történik.
/2/ Az állatvásártérre csak olyan gép és fogatolt jármű hajthat be, amelyben eladás céljából állatot,
vagy terméket helyeznek el, illetve amiben ezeket kiszállítják.
Egyéb gép és fogatolt jármű a vásár körüli utcákban parkolhat.
/3/ A piactéren, vásártéren levő építményeket - ideértve az árusító - asztalokat és berendezési
tárgyakat is - bepiszkolni, helyéről eltávolítani tilos.
/4/ Az árukat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedést a kijelölt utakon ne akadályozza.
9.§

/1/ A vásáron és piacon hangoskodni, durva és sértő szavakat használni, botrányt okozni tilos!
/2/ Szerencsejáték a vásáron és piacon nem gyakorolható.
2.

/3/ A vásáron és piacon csak azok a személyek árusíthatnak, akiknek a jogszabály megengedi.

10.§

/1/ Az árusító köteles az ellenőrző közegnek az áru származása, minősége és ára tekintetében a
szükséges felvilágosítást megadni. Annak az árusítónak, akinek ezt hatályos jogszabály előírja, az
áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot kell magánál tartania /számla, jegyzék, stb./.
/2/ Akire nézve a hatályos jogszabály előírja piacon és vásáron egyaránt kötelesek a forgalomba
hozott áruk árát jól látható helyen feltüntetni az árusítás megkezdése előtt.

1. Kiegészítette a 21/1999./XII.20./számú Önk. rendelet 3.§-a
2. Kiegészítette a 12/1995./VII.13./ számú Önk. rendelet 5.§-a.
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11.§
1.

/1/ Élelmiszert csak kijelölt helyen, asztalon szabad árusítani, földes áru asztal hiányában ládából,
kosárból, zsákból is árusítható.
Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok forgalmazása a fedett terület főbejáratával szemben jobb
oldali 2. db. asztal sora biztosított.
/2/ Csak jó minőségű, fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő és romlatlan, hamisítatlan áru
hozható forgalomba.
/3/ Piacon kizárólag egészséges, az illetékes hatósági állatorvos által kiállított igazolvánnyal
bizonyított állatokról származó tejet, tejterméket szabad árusítani.
/4/ Élelmiszerek szállítása, tárolása, forgalomba hozatala során az egészségügyi szabályokat be kell
tartani.
2.

/5/ Azok a mezőgazdasági kistermelők, akik saját termelésű terményt árusítanak, kötelesek a
vegyszeres növényvédelemről kötelezően vezetett nyílvántartást az ellenőrzést végzőknek bemutatni
és a vizsgálathoz szükséges terménymintát rendelkezésre bocsátani.
2.

/6/ A vásáron és a piacon nem hozhatók forgalomba olyan termékek, amelyek forgalomba hozatala
jogszabályba ütközik.
2.

/7/ Jövedéki termékek forgalmazását a jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedő, üzletben
végezheti.
2.

/8/ Az állat-és kirakodóvásárra csak érvényes marhalevéllel rendelkező állat hajtható fel.
2.

/9/ Nyers zöldség-gyümölcs felvásárlásakor a termelő írásos nyilatkozatát kell beszerezni, melyben
igazolja, hogy az előírt élelmezés - egészségügyi várakozási időket betartotta. Az írásos nyilatkozatot
az árusítás helyén kell tartani.
2.

/10/ Nyers tej árusítása esetén a fogyasztást megelőző hőkezelés szükségességére "nyers tej,
fogyasztás előtt fel kell forralni" felirattal, kacsa és libatojás árusítása esetén "a tojás legalább 10
perces főzés után, vagy alaposan átmosva fogyasztható" felirattal kell felhívni a vevő figyelmét.

1. Kiegészítette a 21/1999./XII.20./ sz. Önk. rendlet 4.§ /1/ bekezdése.
2 .Kiegészítette a 12/1995./VII.13./ sz. Önk.rendelet 6.§-a, valamint a 21/1999./XII.20./ sz. Önk .rendelet 4.§-a /2/ bekezdése.
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12.§
Szabálysértési rendeletek
4.
2.
1.

13.§

A szabálysértés elbírálása a Képviselő-testület Településfejlesztési -, Környezet és Közrendvédelmi
Bizottsága hatáskörébe tartozik.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3.

A rendelet 2009. szeptember 01. napján lép hatályba

/: Korom Károlyné :/
alpolgármester

/: Szabó István :/
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2009. augusztus 31.
/: Szabó István :/
jegyző

4.Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.31.).Önk. rendelet 9. §-a
3.Módosította a 9/2009./IX.01./ sz.Önk. rendelet 2. §-a
2.Módosította a 21/1999./XII.20./ sz.Önk. rendelet 5. §-a
1.Hatályon kívül helyezte a 2/1993./II.4./.Önk. rendelet 3 §-a

6

7

1.

MELLÉKLET
a piacokról és a vásárokról szóló 12/1995/VII.13./, a 21/1999/XII.20./, a 15/2002./XII.20./,
9/2007./V.02./ számú rendeletekkel módosított, kiegészített
1992. évi 9. számú önkormányzati rendelethez.

Sátorban, bódéban, asztalon és földön árusításnál és szolgáltatásnál
Az elfoglalt minden m2 után asztalon
Fedett rész:
Nyitott rész:
Az elfoglalt minden m2 után földön:
Fedett rész:
Nyitott rész:
Tej:
Tejföl:
Túró, vaj, sajt:
Zsák egész:
Zsák kicsi:
Láda:
Vágott virág
Vödörből, egyébedényből:
Virág és palánta ládából, kosárból :
Koszorú árusítás:
(október 15- november 2.)
Vegyes
Büfé kocsi:
Körhintások, céllövöldések
Egyéb mutatványosok által
hely után az üzemeltetés napján /m2 /nap.
Körhintások, céllövöldések
Egyéb mutatványosok által
Elfoglalt hely után, kitelepülés,
szerelés idejére
100 m2 –ig naponta
100 m 2 –en felül naponta
Sátorban, bódéban ,asztalon és földön
Árusításnál és szolgáltatásnál m2 után
Mozgóárusok, akik a piacon, a vásáron
Fel és alá járva árusítanak naponként

40.-Ft
30.-Ft
30.-Ft
20.-Ft
5.-Ft/l
10.-Ft/l
15.-Ft/kg
20.-Ft
10.-Ft
30.-Ft
25.-Ft
50.-Ft
100.-Ft/m2

3.000.-Ft/nap
50.-Ft

2.000.-Ft
2.500.-Ft
50.-Ft
200.-Ft

Személy és áruszállító jármű tárolása
Tehergépkocsi /nap
Személygépkocsi
Utánfutó, kézi kocsi/nap

300.-Ft
200.-Ft
100.-Ft

Helyfoglalás
Piac területén állandó árusítóhely
Biztosítása esetén m2 /hó
Nyitott területen
Fedett területen

150.-Ft
200.-Ft
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1. Módosította a 9/2009./IX.01./ sz. Önk.rendelet 1.§-a

A piaci pavilonsorban levő üzlethelyiségek bérleti díja havi 6.000.-Ft
A szolgáltatási díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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