EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
27/2001. (VIII.24.) számú
RENDELETE
A vásárokról és piacokról
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
1

Edelény Város Önkormányzata a helyi Önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. tv. 16. §.
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a város sajátosságait figyelembe véve – a
vásárokról és piacokról a következő rendeletet alkotja:
1.§.

/1./

A rendelet hatálya kiterjed Edelény város közigazgatási területén a vásárt rendez őkre,
illetve a piacot fenntartókra, az üzemeltetőkre, valamint a vásáron és a piacon
értékesítő tevékenységet folytatókra.

/2./

A vásár és piac területén létesített üzlet működésére – ide érteve a jövedéki termékek
árusítását is - a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
2.§.

2

/1./

/2./

Edelény Város Önkormányzata Edelény városban Országos Állat- és Kirakodóvásárt
tart fenn.
Üzemeltetője: 3 Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. /továbbiakban: üzemeltető/.
Az üzemeltető feladata a rend fenntartása, az árusítóhelyek kijelölése, az áruszállítás
személyi feltételeinek ellenőrzése, és minden egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladat
végrehajtása
3.§.

/1./

Az Országos Állat és Kirakodóvásár helye: Edelény Vásártér /finkei városrész/
4.§.

/1./

1

Az Országos Állat és Kirakodóvásár időpontja: minden hónap harmadik csütörtöke.
Amennyiben az /1./ bekezdésben meghatározott időpont munkaszüneti napra esik, a
vásár megtartására a hónap második csütörtökén kerül sor.

14/2009.(X.30.) Ök. számú rendelet 1.§. (1) bekezdésével módosított szöveg, hatályos 2009. november 1.
napjától.
2
24/2004. (IV.26.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2004. július 1. napjától.
3
14/2009.(X.30.) Ök. számú rendelet 1.§ (2) bekezdésével módosított szöveg hatályos 2009. november 1.
napjától.
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5.§.
/1./

Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, és hatósági előírások
megtartásával árú és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, mutatványos,
valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység
folytatható.

/2./

Vásáron és piacon még működési engedéllyel működő üzletben sem hozható
forgalomba:
a. nemesfém és az abból készült ékszer drágakő,
b. gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag, és készítmény,
valamint állat gyógyászati készítmény,
c. kábítószernek, pszihotrop anyagnak minősülő termék,
d. mérgező és veszélyes anyag,
e. látásjavító szemüveg és kontaktlencse,
f. polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz és riasztófegyver, robbanó
és robbantószer /ide értve a petárdát is/, gázspré
g. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
h. kulturális javak,
i. védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó
növény, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,
j. olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes, vagy
egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba
ütközik.

/3./

Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható
forgalomba:
a. fűszerpaprika-őrlemény,
b. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának külön szabályozásáról
szóló 1997.évi CIII.tv. szerint meghatározott jövedéki termék,
c. növényvédőszer,
d. barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő
jelentőségű ásványtani társulás, ősmaradvány,
e. gáz üzemeltetésű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról
üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termek
/berendezés, gép, készülék, eszköz,/ és ezek elektromos árammal kapcsolatba
hozható alkatrészei /villamos csatlakozások és áramvezető részek/.

/4./

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

/5./

Az üzemeltető jogosult és köteles a vásárokra és piacokra vonatkozó jogszabályok és
egyéb hatósági előírások végrehajtásának ellenőrzésére, és annak megsértése esetén a
szükséges eljárás kezdeményezésére.
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6.§.
4

/1./

/2./

A vásáron és piacon árusításra jogosultak körének meghatározására, a vásárokról és
piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag:
a./
b./
c./

/3./
5

a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt és virágot,
a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó nem
hőkezelt, savanyított termékek
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
étkezési zsírt árusíthat, az élelmiszerek előállítására és forgalmazására
vonatkozó szabály szerint.

A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész, a
saját előállítású alkotásait árusíthatja.

/4./

/5./

A vásáron és piacon forgalomba nem hozható termékekről hirdetésben kell az árusokat
és a vásárlókat tájékoztatni és jól látható helyen ki kell függeszteni.

/6./

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

7.§.
/1./

Gomba csak ott árusítható ahol a piaci gombaárusítás ellenőrzésére, az árusítási
engedély kiadására a piac területén teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működik.

/2./

Az árusításra szánt háziállat vészmentes helyről, a
állategészségügyi rendelkezések szerint hozhatók forgalomba.

/3./

A vásár és piac rendjét a vásár rendezője, illetőleg a piac fenntartója határozza meg, és
arról jól látható helyen közzétett hirdetményen tájékoztatja az árusokat és a
vásárlókat.

mindenkor

hatályos

8.§.
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14/2009.(X.30.) Ök. számú rendelet 1.§ (3) bekezdésével módosított szöveg, hatályos 2009. november 1.
napjától.
5
14/2009.(X.30.) Ök. számú rendelet 1.§ (4) bekezdésével hatályon kívül helyezve 2009. november 1. napjától.
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/1./

A vásárra és piacra árusításra hozott termékek, termények állatok és egyéb árucikkek,
valamint azokat szállító járművek, illetve a gépkocsi parkírozóban
elhelyezett
gépjárművek után az 1.sz. melléklet szerinti helypénzt kell fizetni.

/2./

Helypénzt kell fizetni valamennyi vásárra , piacra vitt áru után, továbbá az árut szállító
jármű, az áru elhelyezésére szolgáló göngyöleg, /láda, zsák, doboz, stb./ és minden
olyan tárgy után, amit ott az árus helyezett el, illetőleg
használatban tart, illetőleg a
parkírozóban elhelyezett gépjárművek után.
9.§.

/1./

A helypénz összegét helypénzjegy ellenében kézpénzben a helyszínen kell a piac
ellenőrének megfizetni.

/2./

Határozott, vagy határozatlan időre bérleti, illetőleg helyfoglalási szerződés esetén, a
helyfoglalási díjat havonta előre, a tárgyhónapot megelőzően kell megfizetni.

/3./

A szerződésben meghatározott területnél egyes piaci napokon az árus nagyobb
területet vesz igénybe, a többletterület után helypénzt köteles megfizetni.

/4./

A helypénzszedő a befizetett helypénzről megfelelő értékű sorszámmal , értékjelzéssel
és napi kelettel ellátott helypénzjegyet köteles adni, amelyet az árus addig köteles
megőrizni, amíg helyét elfoglalva tartja.

Ha az árusító az ellenőrzés során a helyszínjegyet bármely okból felmutatni nem tudja, a
helypénzt újból köteles megfizetni, a pótdíj egyösszegű megfizetésével. A helypénzszedő a
helypénz szedését a nyitvatartást követően köteles megkezdeni és a nyitvatartás ideje alatt
folyamatosan végezni.
10.§.
/1./

A helyfoglaló szerződés alapján az árusítóhely határozott, vagy határozatlan időre
biztosítható.

/2./

Amennyiben az állandó árusítóhellyel rendelkező szerv /személy/ az árusítást
alapos indok, vagy engedély nélkül két hétnél tovább szünetelteti, elveszti a jogot az
állandó árusítóhely használatára.

/3./

A határozott időre szóló helyfoglalás legrövidebb időtartama 1 hónap, leghosszabb
időtartama 1 év.

/4./

Határozatlan időre szóló helyfoglalás esetén a helyváltoztatás jogát az üzemeltető
fenntartja.
11.§.

/1./

Az üzemeltető a vásár, piac befogadóképességeinek határáig mindazok számára
köteles lehetővé tenni az árusítást, akik részére ezt jogszabály megengedi.

/2./

Az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni a vásár , piac rendjét, valamint az
árusításra vonatkozó jogszabályok és rendelkezések megtartását
A rendelkezések megszegőivel szemben az üzemeltető pótdíjat szabhat ki.
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/3./

Aki a vásár, piac rendjét ismételten megszegi, azt a vásár illetve piac fenntartó
legfeljebb 3 hónapra kitilthatja.
12.§.

/1./

A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, gazdasági társaságok,
illetőleg egyéb szervezetek vagy megbízottjaik az árusítóhelyen jól látható módon
kötelesek kihelyezni a vállalkozásuk cégük azonosítására alkalmas táblát, feliratot.

/2./

Az árusító köteles az ellenőrzést végző hatóságnak az áru származására illetőleg
minőségére, mennyiségére és árára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni.

/3./

Az árucikkek mérésénél csak hitelesített mérőeszközök használhatók.

/4./

Az árusító köteles a statisztikai összeírást végző árufelírónak a felhalmozott
árumennyiségére vonatkozóan a valóságnak megfelelő felvilágosítást megadni.

/5./

Az árusok kötelesek a vásártartó és piacellenőr utasításait, a feliratok eligazító táblák
rendelkezéseit betartani, az ellenőrző szervek /személyek/ felszólítására
személyazonosságukat és megbízási minőségüket igazolni.
13.§.

/1/

A vásár és piac területén tilos a forgalmat akadályozni, a közlekedési utakat
eltorlaszolni, hangoskodni.

/2/

A vásár és piac területén tüzet rakni tilos!
A tűzrendészeti szabályok betartása mindenkire nézve kötelező.

/3/

A vásár és piac területén – beleértve a közlekedésre fenntartott helyeket is – a
gyümölcshulladékot, zöldséget vagy bármely más hulladékot elszórni, vagy ezeket a
területeket bármilyen módon szennyezni tilos!

/4/

A helyhasználók kötelesek az árusítóhelyeket a közegészségügyi rendelkezéseknek
megfelelően tisztán tartani, az árusítás alkalmával az ezzel kapcsolatos egészségügyi
rendelkezéseket betartani.

/5/

Az árusítási idő befejezésével a piac területének takarításáról az üzemeltető azonnal
gondoskodik.

/6/

A vásár és piac területére kutyát bevinni tilos!

/7/

A piac területén a hóeltakarításnak, a csúszásmentesítésnek a piac nyitvatartás előtt
meg kell történnie, amelyről az üzemeltető gondoskodik.
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(8)

A vásáron a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

6

38/2007. (XII.15.) Ök. számú rendelettel megállapított bekezdés hatályos 2008. január 1-től.
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7

(9)

8

(10) Amennyiben az árusítás járműről történik, a kísérő járműveket a parkolóban kell
elhelyezni.

9

(11) Ugyanaz a hely 1 vásári napon többször is kiadható, amennyiben azt az előző használó
kiürítette.
Az új helyhasználó helypénzt köteles fizetni.

Ha több címen állapítható meg helypénz az árusítóval szemben, a magasabb tarifát kell
érvényesíteni.

14.§10
15.§
Ez a rendelet 2001. augusztus hó 27. napján lép hatályba
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Edelény Város Önkormányzatának
a Vásárokról és Piacokról szóló 4/1996. /II.29/.sz. rendelete.
11

16.§

Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Molnár Oszkár sk.
polgármester

Záradék:
A 14/2009.(X.30.) sz. módosító rendelet 2009. október 30.-án kihirdetésre került. A rendelet
hatályba lépésének napja: 2009. november 1.
A 15/2012.(IV.26.) módosító önkormányzati rendelet 2012. április 26.-án kihirdetésre került.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. május 1.
Edelény, 2012. április 26.
Vártás József
jegyző
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38/2007. (XII.15.) Ök. számú rendelettel megállapított bekezdés hatályos 2008. január 1-től.
38/2007. (XII.15.) Ök. számú rendelettel megállapított bekezdés hatályos 2008. január 1-től.
9
38/2007. (XII.15.) Ök. számú rendelettel megállapított bekezdés hatályos 2008. január 1-től.
10
Hatályon kívül helyezi a 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7.§ 13. pontja, hatályos 2012. május 1-től.
11
14/2009.(X.30.) Ök. számú rendelet 1.§ (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2009. november 1.
napjától.
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1.sz. melléklet
Az önkormányzat által üzemeltetett vásáron a helypénzek mértéke a következő:
a.) Állatok után fizetendő helypénz Ft/db/nap:
- ló, szarvasmarha
- sertés, juh, kecske
- szárnyas

416,-Ft + ÁFA
248,-Ft + ÁFA
40,- Ft + ÁFA

Járműről (tehergépkocsi, személygépkocsi, utánfutó, mezőgazdasági vontató, fogatos jármű)
történő árusítás esetén a fenti díjon felül járművenként az alábbi díjat kell még fizetni:
- személygépkocsi:
- személygépkocsi utánfutóval:
- tehergépkocsi:
- tehergépkocsi pótkocsival:
- egyéb jármű:

128,-Ft + ÁFA
208,-Ft + ÁFA
248,-Ft + ÁFA
336,-Ft + ÁFA
88,-Ft + ÁFA

b.) Földön és sátorban való árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett
négyzetmétere után
416,-Ft + ÁFA
c.) Asztalon történő árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett folyómétere
után
416,-Ft + ÁFA
d.) Azon járművek, ahol az árusítás járműről történik az alábbi helyfoglalási díj
fizetendő:
- tehergépkocsi
- személygépkocsi, egy vagy két fogatú jármű
- kézikocsi és motorkerékpár
- utánfutó

2.560,-Ft + ÁFA
880,-Ft + ÁFA
584,-Ft + ÁFA
1.120,-Ft + ÁFA

e.) Sátorban történő árusítás esetén – amennyiben a gépkocsi a sátor mellett parkol a
168,-Ft + ÁFA
gépkocsi parkolásáért a fizetendő díjon túl +
f.) A vásárhoz tartozó parkolóhelyen elhelyezett gépjárművek után az alábbi összegeket
kell megfizetni:
- tehergépkocsi
- személygépkocsi, egy vagy két fogatú jármű
- motorkerékpár
g.) WC használati díj:

416,-Ft + ÁFA
168,-Ft + ÁFA
88,-Ft + ÁFA
88,-Ft + ÁFA

h.) A használati engedéllyel rendelkezők a napra megállapított díjak kétszeresét fizetik
meg előzetesen.
i.) A pótdíjak összege: (9. § (4), 11. § (2) bekezdés) 2.560,-Ft + ÁFA

1

13/2009. (IX.16.) Ök. számú rendelettel módosított 1. sz. melléklet hatályos 2009. szeptember 17-től.

