BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (IV. 6.) számú
rendelete
A vásárokról, piacokról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdésének e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel a vásár és piactartás szabályairól a következő rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a község közigazgatási területén rendezett
és fenntartott vásárokra és piacokra, illetőleg a vásáron és piacon értékesítési tevékenységet
folytatókra.
2. §
(1) Vásár rendezésére és piac tartására jogosult a gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó
szervezetnek nem minősülő jogi személy, külföldi székhelyű vállakózások magyarországi
fióktelepe, továbbá aki lakóhellyel és székhellyel rendelkezik az EU tagállamában vagy az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban vagy olyan
államban, amelynek állampolgára az Euróai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi
szerződés alapján – a szabad mozgás és tartózkodás joga, továbbá naptári évenként
90munkanapot meg nem haladó szolgáltatásnyújtás joga tekintetében – az EGT- állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.
(2) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki valamely EGT-államban rendelkezik lakóhellyel
vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet,
mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és
fotóművész, valamint a - (4) bekezdésben foglaltak szerint - magánszemély árusíthat.
Vásár, piac rendezése és fenntartása
3. §
(1) Az Önkormányzat a vásár és piac üzemeltetését, szervezését a Bököny Nonprofit Kft. –vel
kötött üzemeltetési szerződés alapján (továbbiakban: Üzemeltető) biztosítja.
(2) Az üzemeltető a vásár illetve piac üzemeltetőjeként köteles betartani az 55/2009.(III.13.)
Kormány rendelet 7.§ -ban foglaltakat.
(3) Vásárt és piacot, Bököny Község Önkormányzatának a tulajdonában lévő 269/1 hrsz.
területen lehet tartani.
A piacok és vásárok időpontja és időtartama
4. §
(1) A piac minden héten munkanapokon az alábbi időpontokban jelzett nyitva tartás szerint
működik:

április 1-től szeptember 30-ig 5-16 óráig
október 1-től március 31-ig 6-16 óráig.
(2) Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac területén
tartózkodni, a rendet folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokat, valamint a hatóságok
határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket
megtenni.
(3) Az eladásra szánt áruk gépjárművekkel történő beszállítása, és azok elhelyezése a vásár és
piac kezdő időpontját megelőzően egy órával kezdődhet meg. Az árusító személyek a piac
területét 13 óráig kötelesek elhagyni az árusításra felhasznált mobil szerkezetek (sátorvas,
asztal, stb.) elszállításával együtt.
(4) Vásáron és piacon az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások
betartásával áru- és termékértékesítés, kölcsönző, megőrző, valamint helyben végezhető
szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.
(5) A nyitva tartási idején túl, a piac és vásár területét az Üzemeltetőnek zárva kell tartani.
Helyfoglalás
5. §
(1) A vásári és piaci állandó árusítóhelyekért az árusoknak területhasználati díjat vagy napi
helypénzt kell fizetni.
(2) Egy elárusító által igénybe vehető terület nagysága legfeljebb 3 fm alapterület lehet.
(3) Az elárusító helyeket a nyitás előtt 1 órával lehet elfoglalni. A nyitást követő 1 órával el
nem foglalt helyek aznap szabadon értékesíthetők.
Területhasználati díj
6. §
(1) A vásári és piaci állandó árusítóhelyekért az árusoknak területhasználati díjat kell fizetni.
A területhasználati díj mértékét a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az éves területhasználati díjat két részletben január 15. és július 15. napjáig kell
megfizetni.
(3) A területhasználati szerződéssel rendelkező és területhasználati díjat fizető személyek e
díjon felül heti kirakodóvásári napokon napi helypénz megfizetésére nem kötelezhetők.
Helypénz
7. §
(1) A vásári és piaci napokon történő értékesítői tevékenység után az e rendelet 6. §-ában
meghatározott területhasználati díjat nem fizető árusok részére 1. sz. mellékletében
megállapított napi díjtételeket kell fizetni.
(2) A piacon az őstermelő igazolvánnyal árusítók a 1. számú mellékletben meghatározott
kedvezményes napi díjtételt kötelesek fizetni.
(3) Helypénzt a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után kell megfizetni, minden
megkezdett fm egésznek számít.
(4) A helypénzt az árusításra kijelölt és igénybe vett terület elfoglalásakor kell megfizetni,
melynek érvényessége a megváltás napján nyitástól-zárásig tart.
(5) A helypénzt befizető részére helyjegyet kell adni, amely a megváltás napjára szól, másra
át nem ruházható. A helyjegyet az ellenőrzés alkalmával be kell mutatni. Aki hely- jegyét
felmutatni nem tudja, köteles újat váltani.

(6) Az, aki a megfizetett helypénz szerinti területnél nagyobbat foglal el, vagy áruját
eltitkolja, a különbözeti díj ötszörösét tartozik megfizetni.
(7) A helypénz beszedésére, a helypénzszedésre megbízottak jogosultak.
Vásárok és piacok működési rendje
8. §
(1) Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység,
vagy tiltott termékértékesítés történik.
(2) A vásárok és piacok az 55/2009.(III.13.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek
meglétét a jegyző ellenőrzi, illetve a rendelet 9.§ (4) bekezdésében meghatározottak
fennállása esetén az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot bezáratja.
(3) Az árusok az általuk árusított termékek eredetét, minőségét, mennyiségét az egyéb
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelesek igazolni a helyszínen tartott bizonylattal,
tanúsítvánnyal, az ellenőrzésre jogosultaknak.
(4) Az üzemeltető az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, illetve piac rendjének
megszegőit legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja.
9. §
(1) Bérleti szerződés alapján árusítók 5-7 óra közötti időben foglalhatják el helyüket.
(2) A napi helyhasználat esetén az árusok az árusított cikkek szerint kijelölt helyen az érkezés
sorrendjében választhatnak helyet..
(3) Az árusok egymás tevékenységét nem akadályozhatják, és nem zavarhatják.
(4) A piac nyitvatartási idejét követően az árusok, áruszállítók gépkocsiijaikkal, utánfutóikkal
csak ki- és berakodás ideje alatt (max. 30 perc) tartózkodhatnak az árusításra fenntartott
területen. A piac közlekedési útjait, valamint a piac parkolójának közlekedési útjait
gépjárművel, utánfutóval, göngyöleggel, áruval eltorlaszolni nem lehet.
(5) Az árusítás befejezése legkorábban 10.30 órától kezdődhet meg, de rendkívüli időjárási
viszonyok esetén az időpont megváltoztatható. (6) Nyitvatartási időn túl a piacon árusítani
tilos!
(7) A városi piacon önkényesen területet elfoglalók esetében a piacról történő időleges kitiltás
szabályait kell alkalmazni.
(8) Az árusítási hely használatára jogosult személyek a "helyüket" áruba nem bocsáthatják,
azt másnak nem adhatják át térítés nélkül sem, az ilyen ügyletben résztvevő személyek az
árusításból kizárásra kerülnek.
(9) Azok a személyek, akik nem a területbiztosítási szerződésben rögzített helyen folytatnak
kereskedelmi tevékenységet, a piacról időlegesen kitiltásra kerülnek. Az így időlegesen
felszabadult árusítóhelyek kiadása - napijegy alapján - az Üzemeltetőn keresztül történik.
10. §
(1) A piac területének folyamatos tisztántartásáról, takarításáról, a szemét és hulladék
anyagok tárolására alkalmas gyűjtő edényzetek, műanyagzsákok elszállításáról, hó
eltakarításáról az Üzemeltető gondoskodik.
(2) A helyhasználó az árusító helyen és annak közvetlen környékén köteles az általa
keletkezett minden szemetet és hulladékot összetakarítani és műanyagzsákba elhelyezni. Az
árusítás befejezése után a zsákot bekötve a helyszínen kell hagyni. A papírgöngyöleget
összekötve az árusítóhelyen kell tárolni az elszállításáig.

(3) A piac területét - beleértve az árusító asztalokat, berendezési tárgyakat - beszennyezni,
zöldség-gyümölcs hulladékot, egyéb szemetet elszórni tilos.
Állatforgalmi és egészségügyi rendelkezések
11. §
(1) A piac területén csak vészmentes helyről származó, állategészségügyi szempontból
kifogástalan állat árusítható.
(2) A piac területére állatot bevinni és árusítani csak állatorvosi vizsgálat után szabad. (3) Az
elhullott állatot a tulajdonos köteles azonnal a vásár területéről eltávolítani.
(4) Kényszervágás csak az üzemeltető által kijelölt és engedélyezett helyen végezhető.
Rendészeti intézkedések
12. §
(1) A piac területén a rendészeti, tűzrendészeti, közlekedésrendészeti, közegészségügyi és
köztisztasági, valamint az állategészségügyi szabályokat be kell tartani.
(2) A piac területén lévő építményeket - ideértve az elárusító asztalokat is - a burkolatot
megrongálni tilos.
(3) A piac területén tilos a forgalmat akadályozni, a közlekedési utakat eltorlaszolni,
hangoskodni, mások alkudozásába beleszólni, azt megzavarni.
(4) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a vásártér területéről el kell szállítani.
Hatálybalépés
13. §
(1) E rendelet 2017. április 7. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló
16/2009. (VI. 1.) számú rendelet.

1. számú melléklet a 12/2017. (IV. 06.) számú önkormányzati rendelethez
A VÁSÁRI ÉS PIACI NAPI HELYHASZNÁLAT DÍJTÉTELEI
(a díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
1./ Sátorba, bódéban való árusításnál az elfoglalt folyóméter után
Éves bérlet esetén

175 ft/m
145 ft/m

2./ Pecsenyesütők, italmérők, cukrászok sátra esetén az elfoglalt folyóméter után
Éves bérlet esetén

175 ft/m
145 ft/m

3./ Padon állványon, földön árusítás métere után
Éves bérlet esetén

175 ft/m
145 ft/m

4./ Járműről és jármű mellől történő értékesítés esetén, csak jármű után:
- teherautó, munkagép, vontató
- lovaskocsi
- személykocsi
- személykocsi+utánfutó
5./ Őstermelői igazolvánnyal árusítás esetén

175ft/db+m
200ft/db+m
175ft/db+m
225ft/gépkocsi
70 ft/m

