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Rendelet szövege
Barabás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2012.(II. 10.)
rendelete
A piacról és vásárokról
Barabás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. évi CXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján – figyelemmel a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet
szabályaira a piacokról és vásárokról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
I.
Bevezető rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Barabás Község Önkormányzat közigazgatási területén rendezett,
illetve tartott vásárokra, piacokra, valamint a vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi
tevékenységre továbbá a piac területén tartózkodókra terjed ki.
II.
Általános rendelkezések
2. §
Vásár rendezésére és piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkezik az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára
az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján – a szabad
mozgás és tartózkodás joga, továbbá a naptári évenként 90 munkanapot meg nem haladó
szolgáltatásnyújtás joga tekintetében – az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt
EGT-állam). Vásárt, illetve piacot a helyi önkormányzat, továbbá gazdálkodó szervezet és
gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy rendezhet, illetve tarthat fenn, ha a
vásár, illetve a piac kistérségi székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője
(továbbiakban: jegyző) a vásár rendezője, illetve a piac fenntartóját nyilvántartásba vette.
3. §
(1) Üzemeltető feladatai:
a.) biztosítja a vásár és piac rendjét, az árusítás zavartalanságát,
b.) kijelöli az árusítóhelyeket, gondoskodik a helyiségek hasznosításáról, beszedi a
helypénzt.
c.) megteszi a vásárok és piacok rendjére vonatkozó jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket.
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(2) Az önkormányzat által fenntartott piacon az 1. számú mellékletben felsorolt napokon és
időpontban tart nyitva.
4. §
(1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki valamely EGT- államban rendelkezik lakhellyel
vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi
szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész és
fotóművész – (3) bekezdésben foglaltak szerint – magánszemély árusíthat.
(2) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a.) a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot
b.) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt
savanyított terméket,
c.) mézet (lépes mézet), saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket,
tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból
előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsír árusíthat az
élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.
(3) Gomba csak ott árusítható, ahol a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és árusítási engedély
kiadására a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működik.
(4) A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját
előállítású alkotásait árusíthatja.
(5) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő- valamely
EGK- államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező - egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és használtcikk-piacon alkalomszerűen
értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű
kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem
értékesíthet.
III.
Helypénz megállapítása
5.§
(1) A községi piacon való árusításra helypénzt az önkormányzat nem szed.
IV.
Árusítás rendje
6. §
(1) A vásárokban és a piacon a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban
foglaltak megtartását, tűzrendészeti, közegészségügyi, közbiztonsági, valamint az állategészségügyi, környezetvédelmi szabályokat be kell tartani és azt az üzemeltető, illetve
a jegyző, vagy a hatósági joggal felruházott piacfelügyelő, az ellenőrzésre jogosult más
hatóságok folyamatosan ellenőrzik. A hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
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(2) Helyfoglaló az általa okozott kárért, balesetért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel
tartozik.
(3) A piac, vásárok rendjének és tisztaságának fenntartása az üzemeltető feladata.
(4) A helyhasználó az árusítóhelyén köteles a keletkezett szemetet és hulladékot az árusítás
ideje alatt és befejeztével összetakarítani, a kijelölt tárolóba tenni.
(5) A vásáron és a piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező
üzletben forgalmazhatók:
a.) veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények,
b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. Törvény (továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki
termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt. 110.§ (11) bekezdésében
meghatározottak szerint.
c.) számítógépes játékszoftver, videojátékgép,
d.) gyermekjáték, - játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron,
e.) állatgyógyászati termék, növényvédő szer,
f.) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi (ünnepi)
vásáron,
g.) látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék,
h.) barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű
ásványi társulás, ősmaradvány,
i.) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető,
illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép,
készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolata hozható alkatrészei
(villamos csatlakozások és áramvezető részek),
j.) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázsprey,
k.) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
l.) külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú
élelmiszerek.
6.) Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék az élelmiszer, a takarmány, az
élvezeti cikk.
V.
Rendészeti szabályok
7. §
(1) A vásár, illetve a piac területén az építményeket, más létesítményeket, a fákat a
növényzetet, valamint az útburkolatot megrongálni tilos.
(2) A piac területére állatot bevinni tilos.
(3) A vásár, illetve a piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni szigorúan tilos.
A tűzrendészeti rendelkezések betartása mindenkire nézve kötelező.
(4) Tilos a vásár, piac területén dohányozni, hangoskodni és botrányos magatartást tanúsítani.
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VI.
Hatálybalépés
8. §
E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Barabás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(III.04.) rendelete.

Barabás, 2012. január 19.

Daróczi Gábor sk.
polgármester

Dr. Baka Istvánné sk.
körjegyző
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