TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2002. (VIII.5.)ÖKT. számú
RENDELETE
a piacról
Tornyospálca község önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
valamint a vásárokról és piacokról szóló módosított 35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet alapján
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a.) napi élelmiszer piacra
b.) zöldség-gyümölcs piacra
c.) használtcikk piacra.
(2) A rendelet személyi hatálya a piacot fenntartóra, a piacon értékesítő tevékenységet
folytatókra, továbbá a piac területén tartózkodókra és a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra terjed ki.
A piac fenntartása
2. §.
(1) 1A piacot a Községi Önkormányzat tartja fenn.
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles a piac üzemeltetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek
és a piac használójának (a továbbiakban: helyhasználó) kijelölésével kapcsolatos feladatokat
ellátni.
A piac tér
3. §.
Piacot az Ady úton lévő piactéren szabad tartani.
A piac ideje
4. §.
(1)2 A piac vasárnap kivételével minden nap nyitva tart..
(2) Az árusítási idő:
január 1-étől február 28-ág 7,00-től 14,00 óráig,
március 1-étől szeptember 30-áig 6,00-tól 14,00 óráig
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Módosította a 12/2002. (XII.10.) rendelet 1. §-a, hatályos 2002. december 10-étől.
Módosította a 12/2002. (XII.10.) rendelet 2. §-a, hatályos 2002. december 10-étől
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október 1-étől december 31-éig 7,00-től 14,00 óráig.
Piacon forgalomba hozható áruk
5. §.
(1) Élelmiszer piac (ideértve a zöldség-gyümölcs piacot is) :
Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más
Ehető víziállat, élő és művirág, mezőgazdasági termékek, karácsonyi fenyőfa, virágföld.
állati eredetű nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad, vágott baromfi, nyúl és
más ehető víziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet
mellett árusítható.
(2) Használtcikk-piac:
Használt cikk (anyag). Új termék nem értékesíthető.
6. §.
(1) Piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával
áru- és termék értékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos,
valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.
(2) Piacon nem hozható forgalomba
a./ nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő,
b./ gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény,
c./ kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék,
d./ mérgező és veszélyes anyag,
e./ látást javító szemüveg, kontaktlencse,
f./3 fegyver, lőszer, robbanó –és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV., vagy V.
osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray,
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) Piacon csak működéi engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:
a./ fűszerpaprika-őrlemény,
b./ a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
1997. évi CIII. tv. szerint meghatározott jövedéki termék,
c./ növényvédő szer,
d./ barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű
ásványi társulás, ősmaradvány,
e./ gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető illetve
hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz)
és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és
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Módosította a 27/2004. (XII.23.) rendelet 1. §-a, hatályos 2005. január 1-jétől.
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áramvezető részek ).

7. §.
(1) 4Piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában
rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi
szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész é
fotóművész, valamint a – (3) bekezdésben foglaltak szerint – magánszemély árusíthat.
(2) A mezőgazdasági őstermelő igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a./ a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,
b./ a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő kezelt
savanyított terméket,
c./ 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 külön jogszabály szerint.
(3)5 Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő – az
Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező –
- egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a használtcikk- piacon
alkalomszerűen értékesítheti.
A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi
tevékenységet nem folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
Helyfoglalás
8. §.
(1) Piacon az árusok, illetőleg a szolgáltatások helyét a piacfenntartó jelöli ki.
(2) Az élelmiszert, virágot, használtcikk árusítókat elkülönítve kell elhelyezni.
(3) A helyfoglalás sorrendje a következő:
a./ helybeliek,
b./ környékbeliek,
c./ más helyről érkezők.
(4) Az az árus, vagy szolgáltató, aki a piac napi kezdő időpontja előtt legalább egy órával
helyfoglalásra nem jelentkezik, az érkezés sorrendjében foglalhat helyet.
(5) Helyhasználó az, aki a piacfenntartóval olyan szerződéses jogviszonyt létesít, amely
alkalmi (napi) helyhasználatra jogosít.
(6) Napi helyhasználattal kijelölt hely egy napon többször is kiadható, ha azt az előző
helyhasználó kiürítette. Ebben az esetben is teljes összegű napi jegyet kell váltani.
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Az (1) bekezdés első mondatát módosította a27/2004. (XII.23.) rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2005.
január 1-jétől.
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A helyjegy másra nem ruházható át.
A helyhasználat díja és megfizetése
9. §.
(1) A helyhasználatért díja kell fizetni, melynek mértékét a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
(2) A helyhasználat összegét készpénzben kell a helybeszedőnél kifizetni jegy ellenében.
A piac rendje
10. §.
(1) A piac területén az építményeket – ideértve az árusító asztalokat is – más létesítményeket,
a fákat, növényzetet stb. megrongálni tilos.
(2) Nem eladásra szánt állatot (különösen kutyát) a piac területére bevinni nem szabad.
(3) A piac területére csak a terméket szállító jármű mehet be, le- és felrakodás idejére.
A piac területén gépjárművel parkolni tilos! Ez alól kivétel a gépjárműről történő
értékesítés, az erre kijelölt helyen.
(4) Az eladó köteles az ellenőrzésre jogosult személyeknek az áru származása, illetve
minősége, mennyisége és az ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni.
Ahol jogszabály előírja a származás igazolását az eladónak alkalmas okirattal igazolnia
Kell azt.
(5) Árucikkek mérésénél csak hitelesített mérőeszközök használhatók. A termék jellegének (csomag, darab, kg, liter) megfelelően hozható forgalomba.
(6) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a piac területéről el kell szállítani.
(7) Tilalom alá eső szerencsejátékok a piacon nem űzhetőek.
(8) A piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos. A tűzrendészeti előírások betartása
mindenkire nézve kötelező.
(9) A helyhasználati díjat mindenkor a díjszabás szerint kell fizetni.
11. §.
(1) A piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak
megtartását – a jogszabályokban meghatározott szerveken kívül – a jegyző és a piacfelügyelő
végzi.
(2) Az árusításra, a piac rendjére vonatkozó szabályok megszegőivel szemben szabálysértési
ill. bűntető eljárásnak van helye.
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11/A. §6

Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.”

Záró rendelkezések
12. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Legény Miklós
polgármester

Kovács Miklósné
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2002. 08.05-én.
Kovács Miklósné
jegyző

Melléklet a 8/2002. (VIII.5.) rendelethez7

A helypénzek mértékéről
Földről történő árusítás esetén:

333.- Ft/nap

Asztalról történő árusítás esetén:

583.- Ft/nap

Kocsiról történő árusítás:

583.- Ft/nap

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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Beiktatta a 15/2009. (IX.24.) rendelet 7. §-a, hatályos 2009. október 1-jétől
Módosította a 24/2007. (XII.14.) rendelet 1. §-a, hatályos 2008. január 1-jétől
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