ZÁHONY VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2004. /IV.1./
Önkormányzati rendelete
A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 20/2005. /X.17./, a 19/2009. /XII.22./, 14/2012.
/V.31./ Önkormányzati rendelettel
Záhony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló az 1990. évi LXV. Tv.
16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
11. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Záhony város területén üzemeltett valamennyi piacra,
alkalmi vásárra, illetve az ezeken értékesítő tevékenységet folytatókra.

(2)

E rendelet alkalmazásában:
a.) vásár: országos vagy helyi jelentőségű, nem rendszeres, általában időszaki
vagy szakjellegű adásvételi lehetőség, ahol az árukat az erre kijelölt helyen
– nyílt területen- kirakodással mutatják be. /A vásárok és piacokról szóló
35/1995.(IV.5.) Korm. Rendelet, (továbbiakban: R) 1. §. (3) bekezdés a.,
pontja/
b.) piac: napi rendszerességű szabadtéri adásvételi lehetőség, ahol elsősorban
élelmiszereket, napi cikkeket árusítanak,
c.) használtcikk piac: helyi jellegű, időszaki rendszerességű szabadtéri
adásvételi lehetőség, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen
használható termékeket (használt cikk) árusítanak,
d.) alkalmi ünnepi vásár: ünnepekhez, helyi rendezvényekhez, eseményekhez
kapcsolódó alkalomszerű, a jegyző által meghatározott ideig tartó és
nyilvántartásba vett vásár, /R. 1 §. (3) bekezdés e., pontja/
e.) devizabelföldi:
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természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által
kiadott, érvényes személyigazolványa, 14 éven aluliak esetében
pedig személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van,
- az a vállalkozás és szervezet, amelyiknek székhelye belföldön van,
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
- a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása.
f.) tulajdonos: Záhony Város Önkormányzata,
g.) üzemeltető: az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy
amely a tulajdonossal –meghatározott feltételek mellett – üzemeltetési
szerződést köt,
h.) jövedéki termékek: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben meghatározott
termékek.
-

II.
Általános szabályok
2. §
(1)

Bármilyen, külön jogszabályba nem ütköző termék rendszeres szabadtéri árusítása
csak a Városi Piac (Záhony, Széchényi út) területén folytatható. Alkalmi árusítás
esetén közterületen is folytatható értékesítés, amennyiben az árusítást végző, Záhony
Város polgármesterétől közterület-használati engedélyt kapott, illetve Záhony Város
Önkormányzatával közterület-bérleti szerződést kötött.

(2)

A piac területén létesített üzlet működésére, az annak üzletkörébe tartozó áruk
forgalmazására – ideértve a jövedéki termékek árusítását is – a vonatkozó
jogszabályok az irányadóak.

(3)

Vásár, ünnepi vásár rendezésére csak azon szervezetek kaphatnak jogosítványt, akik
a hatályos devizajogszabályok szerint belföldinek minősülnek.

(4)

A piacon csak a hatályos devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő
természetes és jogi személy árusíthatnak.

(5)

Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások
megtartásával áru- és termékértékesítés folytatható.
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3. §
A jegyző hatásköre
(1)

Záhony Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozik a piacot fenntartó, vásárt rendező
nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétel szabályaira a piacokról szóló
mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak az irányadóak.

(2)

A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a
jogszabályban foglaltak megtartását – ennek ellenőrzésére feljogosított hatóságokon,
szervezeteken túl – Záhony Város Jegyzője, valamint hatósági jogkörrel felruházott
piacfelügyelője ellenőrzi.

(3)

* A hatósági ellenőrzésre – más jogszabály hiányában – a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény
szabályait kell alkalmazni.
4. §
Az üzemeltető hatásköre, feladatai

(1)

Piacot az tarthat fent, vásárt az rendezhet, akit a jegyző nyilvántartásba vett és akivel
a tulajdonos szerződést kötött.

(2)

A vásár rendezője, illetve a piac fenntartója /továbbiakban: üzemeltető/
tevékenységét csak a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése
után kezdheti meg.

(3)

Az üzemeltető feladata a rend fenntartása, az árusítóhelyek kijelölése, a pénzdíjak
beszedése és minden egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladat ellátása.

(4)

Az üzemeltető jogosult és köteles a piacokra, vásárokra vonatkozó jogszabályok és
egyéb hatósági előírások végrehajtásának folyamatos ellenőrzésére, és szükség
esetén eljárás kezdeményezésére.

(5)

A piacon, vásáron forgalomba nem hozható termékekről az üzemeltetőnek jól
látható helyen kifüggesztett hirdetményben kell az árusokat és vásárlókat
tájékoztatni.

*Módosította a 20/2005. /X.17./ Ör., 2005. november 1. napján lép hatályba
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(6)

A nyitva tartás rendjét – a tulajdonossal egyeztetett módon- az üzemeltető határozza
meg a hatályos jogszabályok és a lakossági igényeknek megfelelően 05 és 20 óra
között. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének
kikérésével a jegyző engedélyezheti.

(7)

A piac területén működő vállalkozók a saját nyitvatartási rendjüket önállóan
állapítják meg a piac nyitvatartási rendjén belül, és azt tudomásul vétel céljából,
előzetesen írásban bejelentik az üzemeltetőnek, illetve üzletük bejáratára
kifüggesztik.

(8)

A piacon alkalmazott díjakat a piac üzemeltetője – a tulajdonos előzetes
hozzájárulásával – saját hatáskörében határozza meg. A díjakat az üzemeltetési
szerződés mellékletében kell rögzíteni. A díjtáblázatot a piac területén jól látható
helyen kell kifüggeszteni.

(9)

A piac területén bármilyen jellegű bővítéshez, fejlesztéshez (építés, bontás,
átalakítás, műszaki berendezés létesítése, stb.) a tulajdonos előzetes hozzájárulása és
hatósági engedélyek szükségesek.

(10) A vásáron és piacon az árusok helyét az üzemeltető jelöli ki.
(11) A piac és a vásár rendjét az üzemeltető határozza meg és arról látható helyen
közzétett hírdetményben tájékoztatja az árusítókat és a vásárlókat.
(12) Az üzemeltetésre vonatkozó részletes szabályokat az üzemeltető és a tulajdonos
között létrejövő szerződésben kell meghatározni.
5. §
Az árusító kötelezettsége
(1)

A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, gazdasági társaságok,
illetőleg egyéb szerveztek, vagy megbízottjaik árusító tevékenységük helyén jól
látható módon kötelesek kihelyezni a cégük azonosítására alkalmas táblát, feliratot.
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(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt személyek kötelesek a piac, vásár rendjét ellenőrző
szervek (személyek) felszólítására személyazonosságukat és megbízási minőségüket
igazolni.

(3)

A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó árusítóhelyét köteles kiüríteni,
tisztán, rendezett állapotban, berendezéseivel és eszközeivel az üzemeltetőnek
átadni.

(4)

A helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik
felelősséggel az üzemeltetőnek.
6. §
Forgalomba hozható termékek

(1)

Piacon és vásáron csak olyan növényi és állati terméket szabad forgalomba hozni,
amely emberi fogyasztásra nem ártalmas és megfelel a mindenkori közegészségügyi,
állategészségügyi, élelmezés-egészségügyi előírásoknak.

(2)

A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag:

(a)
(b)

saját gazdaságában előállított zöldséget, virágot, gyümölcsöt,
saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt,
savanyított terméket,
mézet, (lépes mézet) saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejterméket,
tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból
előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott zsírt árusíthat, az élelmiszerek
előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.
/R. 4. §. (2) bekezdés/

(c)

(3)

Szabadon termő gomba csak a gombavizsgáló szakellenőr engedélye alapján
hozható forgalomba, ha a gombavizsgálat a teljes nyitvatartási időn belül biztosítva
van. Termesztett gomba csak termesztési igazolással hozható forgalomba. Ennek
hiányában csak szakellenőr engedélyével árusítható.

(4)

A népművész, iparművész, népi iparművész, képzőművész, alkotóművész és
fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja. /R. 4. §. (4) bekezdés/
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(5)

Használtcikk piacon – a mindenkori hatályos jogszabályok által tiltott termékek
kivételével- mindenfajta saját tulajdont képező, nem viszonteladás céljára beszerzett
cikk értékesíthető.
7. §
Forgalomba nem hozható termékek

(1)

A piacon és vásáron nem hozhatók forgalomba olyan termékek, melyek forgalomba
hozatala jogszabályba ütközik.

(2)

Vendéglátói tevékenység csak üzletben folytatható.

(3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(4)
a)
b)
c)
d)

Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható
forgalomba:
nemesfém és abból készült ékszer és drágakő,
gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint
állatgyógyászati készítmény,
kábítószernek és pszichotróp anyagnak minősülő termék,
mérgező és veszélyes anyag,
látást javító szemüveg, kontaktlencse,
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV., vagy
V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray,
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
kulturális javak,
védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó
növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, származéka, preparátuma,
olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb
engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.
/R. 3. §. (2) bekezdés/
Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozhatók
forgalomba:
fűszerpaprika- őrlemény,
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
törvényi szerint meghatározott jövedéki termék,
növényvédő szer,
barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő
jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány,
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e) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózattal üzemeltethető,
illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép,
készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei.
(Villamos csatlakozások és áramvezető részek),
f) külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.
/R. 3. §. (3) bekezdés/.
8. §
A piaci helyhasználat szabályai

(1)

A piaci helyhasználat kijelölése történhet határozott és határozatlan időre.

(2)

A határozott és határozatlan időre szóló helyhasználati engedélyt az üzemeltető
írásban adja ki. A helyhasználat feltételeit az engedély tartalmazza.

(3)

A napi helyhasználatra és a gépkocsival történő tartózkodásra a piac nyitásától
zárásáig helypénzjegy, parkolójegy jogosít.

(4)

Sem a határozott, sem a határozatlan időre szóló helyhasználati engedély másra nem
ruházható át, az elárusítóhelyet önkényesen megváltoztatni nem lehet.

(5)

Ha a helyhasználati engedéllyel, vagy a helypénzzel kiadott árusítóhely napközben
megüresedett, úgy azt az üzemeltető másnak, és többször is kiadhatja. Ilyen esetben
függetlenül a helyhasználat időtartamától az egész napra meghatározott díjat kell
megfizetni.

(6)

A határozott időre szóló engedéllyel igénybe vett terület helypénzdíjas területként is
kiadható, ha az árus a piac nyitását követő 1 órán belül nem foglalja el helyét.
III.
9. §
Vegyes rendelkezések

(1)

E rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek az egyes
termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg.
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(2)

Munkavédelmi, tűzvédelmi és árusítási okok miatt tilos a piac közlekedési útjait
gépkocsi parkolásra használni, áruval, göngyöleggel eltorlaszolni.

(3)

A vásári és piaci árusítás során be kell tartani az árusítást végző személyre és az
árusított termékre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi,
növényegészségügyi és köztisztasági előírásokat.

(4)

***
10. §
Záró rendelkezések

(1)

E rendelet 2004. május 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 10/2003.(II.28.)
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
11. §. **
Jogharmonizációs záradék

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK számú irányelvével harmonizál, annak előírásaival ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.
Záhony, 2004. március 30.
Háda Imre
sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

**Módosította a 19/2009./XII.22./ Ör., kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetése napját követő napon hatályát
veszti
*** Hatályát veszti a 14/2012. /V.31./ Ör., június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
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