7. melléklet

Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok
és piacok tartásáról

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendeletben, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi
szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendeletben foglalt kötelezettségekre
figyelemmel a vásár és piactartás szabályairól a következı rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a Füzesabony Város közigazgatási területén
rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, valamint a vásárokon, piacokon
folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki.
A vásárok rendezése, piac fenntartása

2. § (1) Füzesabony Város Önkormányzata a lakosság jobb ellátása érdekében
piacot tart fenn, és alkalmi ünnepi vásárokat rendez.
(2) Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.
(továbbiakban üzemeltetı) útján piacot tart fenn a tulajdonában lévı Arany
János úti 1640/17, 1640/19 hrsz-ú ingatlanán.
(3) Ünnepi (búcsú) vásár a 2268/1 helyrajzi számú Közpark területén valamint a
Szabadság út és az Úttörı út sarkán tartható.
Árusításra jogosultak
3. § (1) Vásáron és piacon csak az a magánszemély, illetve szervezet árusíthat,
amely megfelel az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet elıírásainak.
(2) Az árusok csak az árusított cikkek szerint kijelölt részen árusíthatnak.
(3) Mozgóárusként piacon csak jegyzıi engedéllyel rendelkezı személy1
árusíthat.
1

Magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

Vásárok és piacok rendje
4. § (1) Vásár engedélyezését, piac tartását jegyzı engedélyezi.
(2) Vásárokon a Polgármesteri Hivatal hatáskörrel rendelkezı Irodája
elıkészítésével a Polgármester köti meg a bérleti szerzıdést a vásártartásra
jogosulttal, a piacon az üzemeltetı jelöli ki az elárusítóhelyet.
(3) A piacon és a vásárokon be kell tartani közegészségügyi, élelmiszerláncbiztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi
vonatkozó jogszabályokat.
(4) Ezek betartásáért az üzemeltetı felelıs.

A piac nyitvatartási rendje
5. § (1) A piac hétfıtıl-szombatig minden nap nyitva tart.
(2) A nyitva tartás idejét a rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
(3) A nyitva tartás idejét az üzemeltetınek a piacon jól látható helyen ki kell
függeszteni.
(4) A nyitva tartás alatt a piacfelügyelınek a piacon kell tartózkodnia.

Az árusítható cikkek köre
6. § (1) A piacon a 4.§ (3) bekezdése betartásával árusíthatók zöldség-gyümölcs
termékek, élelmiszer, kistermelıi áruk, használtcikkek, ruhanemők.
(2) Búcsúkon azok jellegéhez kapcsolódó termékek árusíthatók.
(3) Piacon győjtött, szedett gomba árusítása tilos.
(4) Mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezık kizárólag saját
termékeiket árusíthatják.
Helyhasználat szabályai
7. § (1) A piacon és a vásárokon a helyhasználat engedélyhez és díjfizetéshez
kötött.
(2) Engedélyt a piac üzemeltetıje, illetve a vásárt engedélyezı ad.
(3) A helyhasználati engedély lehet eseti, illetve tartós. Tartós helyhasználatnak
minısül a maximum 1 éves, vagy minimum 1 hónapra adott engedély.
8. § A helyhasználati díjak mértékét ezen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.

Ellenırzési jogosultság
9. § (1) A vásár, illetve piac területén az 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben
felhatalmazottakon kívül a vásár rendezıje, a piac fenntartója illetve
üzemeltetıje, valamint az általuk megbízottak jogosultak ellenırzésre.

Záró rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a vásárokról és piacokról szóló
többször módosított 4/1991 (V.6.) önkormányzati rendelet, 3/1993.(III.9.)
önkormányzati rendelet, 19/1995.(VII.18.), 9/1998.(III.17.) önkormányzati
rendelet, 19/1999.(VII.27.) önkormányzati rendelet, 27/2000 (XI.21.)
önkormányzati rendelet, 3/2006. (I.26.) rendelet, 20/2007./VI.27./ 1. sz. mell.
hatályát veszti.

Füzesabony, 2009. április 29.

Laminé Antal Éva
polgármester

Dr. Kovács Csaba
jegyzı

1. számú melléklet

Városi Piac nyitvatartási rendje

2009. május 1-tıl alkalmazott árak a következık:

Füzesabony, Arany János út 2.
Nyitvatartási idı:
Hétköznap:

06:30 – 17 óráig

Szombaton:

06:30 – 12 óráig

Vasárnap:

Zárva

2. számú melléklet

Város Piacon fizetendı díjak
Fizetendı díjak:
Árusító asztal helyfoglalás:

1.000 Ft/m/hó vagy 9000 Ft/m/év

Helypénz:

200 Ft/m2/nap

A piac területén fizetendı parkolási díj mértéke (gépjármőbıl való árusítás esetén):
Gépjármőnként:

A díjak az ÁFÁ-át tartalmazzák, az ÁFA tartalom 20%.

500 Ft/nap

