DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012.(IV. 02.) önkormányzati rendelete

a vásárok, piacok tartásáról
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Decs Nagyközség közigazgatási területén az
önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett helyi kirakodó vásárra és helyi piacra.
(2) A rendelet személyi hatálya alá tartoznak azok a természetes és jogi személyek,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek az Európai
Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkeznek lakhellyel, vagy székhellyel és az
önkormányzat által fenntartott piacon és vásáron eladnak, vásárolnak, kereskedelmi
tevékenységet folytatnak, illetve tartózkodnak.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az egyéb, a nagyközség közigazgatási területén
esetenként engedélyezett árusításra. Közterületen csak az végezhet árusítást, akinek a
polgármester közterület-használati engedélyt adott.
A vásárok, piacok üzemeltetése
2. § (1) A vásár, piac működtetéséről, a vonatkozó jogszabályok betartásáról az
üzemeltető gondoskodik.
(2) Az üzemeltető feladatai:
a) biztosítja a vásár és piac rendjét, az árusítás zavartalanságát,
b) kijelöli az árusítóhelyeket, gondoskodik a helyiségek hasznosításáról, beszedi a
helypénzeket,
c) megteszi a vásár és piac rendjére vonatkozó jogszabályokban és a jelen rendeletben
foglaltak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket.
(3) A piac és vásár üzemeltetését a fenntartó, vagy a fenntartóval, azaz Decs
Nagyközség Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az üzemeltető végzi.
A vásárok és piacok helye, ideje
3. § (1) A helyi kirakodóvásár
helye: Decs, 699 hrsz.-ú Piactér
ideje: január 1-től december 31-ig minden hónap valamely hétfőjén.
(2) A helyi piac
helye: Decs, 699 hrsz.-ú Piactér
Ideje: január 1-től december 31-ig minden héten pénteken.
(3) A piac nyitva tartása: 6 órától 12 óráig.

Forgalomba hozható áruk és az árusításra jogosultak köre
4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó vásáron és piacon olyan termék hozható
forgalomba, melynek forgalmazását jogszabály nem tiltja, illetve a forgalomba hozatal
jogszabályi előírásait a forgalmazó betartja.
(2) A vásáron és a piacon a kiskereskedelmi tevékenységre jogosult gazdálkodók,
egyéni és társas vállalkozók, egyéb gazdálkodó szervezetek, illetve termék előállítók,
gyártók az engedélyezett tevékenységi körüknek megfelelő termékeket hozhatnak
forgalomba. A népművész, a népi iparművész, az iparművész és a képzőművész a saját
előállítású alkotásait árusíthatja.
5. § (1) A piacon és vásáron csak az árusíthat, aki a jogszabályi feltételeknek
megfelel. Az árusítás csak az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján, a jelen
rendeletben foglalt rendelkezések betartása, az üzemeltető által meghatározott működési
rend szerint és a díjak megfizetése mellett végezhető.
Helyhasználat rendje
6. § (1) A vásáron és piacon az árusok és szolgáltatók helyét az üzemeltető jelöli ki. A
piactér szakosított árubeosztása az üzemeltető feladata és jogosultsága.
(2) Ha egyes termékek vagy termények árusításához hatósági engedély is
szükséges, az üzemeltető a helyfoglaláshoz kérheti az engedély felmutatását. Ha az árus
nem rendelkezik az engedéllyel, akkor az adott terméket nem árusíthatja.
(3) A vásáron, valamint a piacon érkezési sorrend szerint történik az árusító helyek
elfoglalása.
(4) A vásárban és a piacon csak az üzemeltetőnél megváltott napi helyjeggyel lehet
árusítani, melyért helyhasználati díjat kell fizetni. A díjtételeket a vásáron és a piacon jól
látható helyen ki kell függeszteni.
(5) A napi helyjegy a megváltása napján a nyitva tartás időtartamára érvényes, a
helyjegy másra nem ruházható át. Az elveszett helyjegy csak újabb jegy váltásával
pótolható.
(6) A helyjegyet az árus az árusítás egész ideje alatt köteles megőrizni és az
ellenőrzésre jogosult személy felhívására bemutatni.
Az árusítás rendje
7. § (1) A vásár és a piac közlekedési rendjének meghatározása az üzemeltető
feladata.
(2) Szállító járművek csak az áru le- és felrakása, illetve árusítás céljából - a piac
üzemeltetőjének engedélyével - várakozhatnak a piac területén.
(3) A vásáron és a piac területén lévő építményeket, árusító asztalokat és egyéb
berendezési tárgyakat megrongálni, helyükről eltávolítani tilos.
(4) A piacon, vásáron lévő árusítóhely helyfoglalója az általa, illetve a tevékenysége
által harmadik fél részére okozott kárért, balesetért (anyagi és személyi) felelősséggel
tartozik a polgári jog szabályai szerint.
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(5) A piac és vásár tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítésről az üzemeltető
gondoskodik.
(6) Az árusok az árusítóhelyet - annak elhagyásakor - a hulladéktól, mindennemű
szennyezéstől kötelesek megtisztítani, és a hulladékot a kijelölt szeméttárolóba helyezni. Az
árusok az árusítóhelyen kötelesek az árusítás ideje alatt is rendet tartani.
(7) A hulladékok tárolására szolgáló zsákok, tárolók biztosítása és a hulladék
elszállítása az üzemeltető feladata.
8. § (1) A piacon és a vásáron az üzemeltető köteles a szakhatóságok által előírt,
valamint a jogszabályokban meghatározott hatósági előírásokat és a működéssel
kapcsolatos szabályokat betartani és betartatni. Kiemelt figyelemmel az árusítóhelyre, az
árusítást végző személyre, az árusított termékre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi,
növény-egészségügyi, köztisztasági és tűzvédelmi előírásokra.
(2) Az üzemeltető a feladata ellátása során köteles a piaci rendet fenntartani,
melynek keretében:
a) A jelen rendeletben, illetve az üzemeltető által meghatározott működési rendre
vonatkozóan, a figyelemfelhívás ellenére együttműködést nem mutató ellenszegülőket
feljelentheti,
b) a közbotrányt okozókat, valamint a szabályokat rendszeresen megsértőket a piacok és
vásárok területéről – szükség esetén rendőrség igénybevételével – eltávolíthatja.
(3) Az üzemeltető az árusításra vonatkozó szabályok, jogszabályok, valamint a
vásáron és a piacon az árusítás rendjének megszegőit saját hatáskörben, legfeljebb három
hónap időtartamra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja, valamint a napi helypénz
tízszeresének megfelelő mértékű pótdíj megfizetésére kötelezheti.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2012. április 5. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Decs, 2012. március 28.

Biczó Ernő
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. április 2.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző
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