Zákányszék Község Képviselő-testülete
19/2003. (IX. 23.) Ör. számú rendelete
a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról

2013. március 29-i módosítást követően
Egységes szerkezetben
Zákányszék Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16. §.
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.)
Korm. sz. rendelet alapján a helyi vásár-és piactartás rendjéről a következő rendeletet alkotja:

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/ Az Önkormányzat állatvásárt, vásárt és helyi élelmiszerpiacot tart fenn az erre kijelölt vásárilletve piactereken.
/2/ Hatályon kívül helyezte a 14/2009.(XI.20.) Kt. rendelet. Hatálytalan a kihirdetése napjától.
3. §
/1/ Az állatvásár az állatfelvásárló telepen (Zákányszék, 018/23. HRSZ) – december hónap
kivételével – minden hónap második vasárnapján kerül megtartásra.
/2/ A vásár (kirakodó-vásár) (Zákányszék 279/168. HRSZ)
/3/ A napi élelmiszerpiac (kispiac) Zákányszék, Lengyel tér 1. számú ingatlanon működik.
/4/ A vásárok és piac nyitvatartási ideje a következő:
– Az állatvásár és kirakóvásár márciustól októberig 6.00 órától - 13.00 óráig, novembertől
februárig 7.00 órától - 13 óráig,
– Az élelmiszer piac nyitvatartási ideje április 01- től szeptember 30-ig 5.30 órától - 9.00 óráig,
október 01-től március 31-ig 6.30 órától - 10 óráig tart keddtől szombatig.
4. §
/1/ Az Önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik:
a./ az állatvásár, a vásártér és a piactér, az ezek területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,
megfelelő számú szeméttároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, a szemét
elszállításáról, a vásár-és piac rendjének fenntartásáról,
b./ a vásártér megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,
c./ a helypénz beszedéséről,

d./ a beszedett helypénz elszámolásáról,
e./ a vásár és piac rendjének, valamint a jogszabályi rendelkezések - különösen a jelen
rendeletben foglaltak megtartásának - folyamatos ellenőrzéséről, az előírások megsértése esetén
eljárás kezdeményezéséről.
/2/ A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban
foglaltak megtartását az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a
területi gazdasági kamarák is ellenőrzik.

5. §
/1/ Vásár illetve piac, továbbá a vásártér és a piactér létesítése, áthelyezése, jellegének
megváltoztatása és megszüntetése előtt ki kell kérni az illetékes szakhatóságoknak a
jogszabályokban előírt közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, állategészségügyi, növényegészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményekre vonatkozó
véleményét.
/2/1 A vásár-illetve piactéren az árusítás bérelt helyen, vagy az önkormányzat által megbízott
személy által kijelölt helyen történhet. Az ezután szabadon maradó helyek az érkezés
sorrendjében, önállóan elfoglalhatók. Vitás esetben az önkormányzat által megbízott személy
döntése az irányadó.
/3/ A vásárok és piacok ideje alatt az önkormányzat által megbízott személy felelős a vásárokról
és piacokról szóló rendelkezések betartásáért. A vásározók kötelesek az önkormányzat által
megbízott személy jogszerű utasításait betartani. A rendelkezések megsértőivel szemben a 13. §.
meghatározott szankció alkalmazható.

6. §
/1/ A helyi állatvásáron - a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával bármely élőállat forgalomba hozható (tenyész- és gazdasági célú háziállat, illetve vadfajok,
veszélytelen hobbiállatok) kivéve a 7. §. /3/ bekezdésben foglaltakat. A vásáron bármely áru
forgalomba hozható – figyelembe véve a jogszabályi rendelkezéseket.
/2/ A helyi állatvásáron élőállat, továbbá a bognár, kocsigyártó, köteles és szíjgyártó ipar köréhez
tartozó termékek árusíthatók. Forgalomba hozhatók továbbá a kialakult helyi szokások
figyelembevételével a lakatos ipar tevékenységi körébe tartozó önetetők, önitatók.
/3/ Napi élelmiszerpiacon (kispiac) élelmiszer, nyersélelmiszer, élelmiszer-nyersanyag,
élőbaromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő-és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi
fenyőfa, virágföld is forgalomba hozható.
/4/ Állati eredetű nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad, vágott baromfi, nyúl, hal és
más ehető víziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet mellett
árusítható.
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7. §
/1/A vásáron, illetve a piacon az áru-és termékértékesítésen kívül - az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezések és hatósági előírások megtartásával - vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző,
mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység is folytatható.
/2/ A vásár- illetve piactéren állandó telephellyel rendelkező kereskedésben, vendéglátó
egységben, a vásár illetve piac idején is forgalomba hozható a kereskedő szakmájának
üzletköréhez tartozó termék a vásár, illetve piac jellegétől függetlenül.
/3/ Sem az állat, sem a vásáron, sem a napi élelmiszerpiacon 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 pszichotróp- anyagnak minősülő termék,
d./ mérgező és veszélyes anyag, növényvédő szer,
e./ látást javító szemüveg és kontaktlencse,
f./ fegyver, lőszer, robbanó-és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray,
g./ "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási
tüzelőolaj,
h./ kulturális javak,
i./ védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény
illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,
j./ barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű
ásványi társulás, ősmaradvány,
k./ olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez
kötött, s ez az engedély nem áll rendelkezésre, vagy amelynek forgalomba hozatala jogszabályba
ütközik,
l./ A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.
évi CIII. tv-ben meghatározott jövedéki termék, kivéve, ha annak forgalmazását működési
engedéllyel rendelkező kereskedő üzletben végzi,
m./ hálózatról üzemeltethető elektromos készülék, gázüzemű készülék.

8. §
/1/2 Vásáron és piacon az Európai Unió tagállamainak állampolgárain túl az árusíthat, aki a
devizajogszabályok szempontjából belföldinek minősül. Az árus ezen tényt az ellenőrzést
végzőnek, illetve az önkormányzat által megbízott személy felhívására igazolni köteles.
/2/ Egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő - belföldinek
tekintendő, valamint az Európai Unió tagállamainak állampolgára - egyéb magánszemély a
tulajdonát képező vagyontárgyakat a vásáron és piacon csak alkalomszerűen értékesítheti. A
vállalkozói engedéllyel nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet
nem folytathat, további eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
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/3/ A mezőgazdasági kistermelő kizárólag a Lengyel tér 1. számú napi élelmiszer piacon, a maga
termelte zöldséget, gyümölcsöt, a maga termelte mezőgazdasági termékből előállított nem
hőkezelt, savanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet (lépes mézet) virágot, saját tenyésztésű,
nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást, valamint vágott baromfit, továbbá csak
sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt árusíthat.

9. §
/1/ Az árusítóhelyek jellegétől függően a helyhasználat határozatlan időre szóló, vagy napi
helyhasználat lehet.
/2/ Határozatlan idejű helyhasználat csak az árusításra jogosult gazdálkodó szervezet, társadalmi
szervezet, egyéni vállalkozó részére engedélyezhető.
/3/ Vásár-illetve piactéren árusító pavilont létesíteni csak az I. fokú építésügyi hatóság
engedélyével, fenntartani pedig működési engedély, illetve vállalkozói igazolvány alapján lehet.
/4/ Napi helyhasználat esetén az árus a helyhasználatra jogosultságot a helypénzjegy
megváltásával szerez.
10. §
/1/ Árusítás csak az 5. §. /2/ bekezdésben megjelölt helyen történhet. A helyhasználó a kijelölt
helyet rendeltetésszerűen köteles használni.
/2/ Tilos a vásártér, piactér közlekedési útjain csoportosulni, az utakat göngyöleggel, áruval
eltorlaszolni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni.
/3/ A vásártérre és piactérre csak vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végző
járművel hajthatnak be, más jármű behajtása vagy átmenő forgalma tilos !
/4/ Élelmiszerek szállításánál, tárolásánál és forgalomba hozatalánál a közegészségügyi
szabályok betartására fokozott gondot kell fordítani.
/5/ A helyhasználó köteles a szemetet, állati vagy növényi hulladékot az árusítás ideje alatt is
folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóban elhelyezni.
/6/ A közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerek árusítása csak asztalról történhet.
/7/ Romlott, vagy romlásnak indult anyagot a vásár, illetve a piac területére bevinni tilos!

11. §
A helypénz és a gépjármű parkolási díj mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.
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12. §
/1/ A határozatlan időre szóló helyhasználat esetén az elfoglalt terület után kell a helypénzt
megfizetni. A helyfoglalás csak a kiszabott díj előre történt megfizetése után lehetséges.
/2/ A napi helyhasználati díj kiszabásának alapja az elfoglalt terület nagysága, vagy az állatok és
járművek darabszáma.
/3/3 Az önkormányzat által megbízott személy a megfizetett helypénzről megfelelő értékű,
folyószámmal, értékjelzéssel és napi keltezéssel ellátott bizonylatot, kérésre pedig megfelelő
alakiságokkal ellátott készpénzfizetési számlát (számlát) köteles adni.
13. §
/1/ Azt aki a vásár, piac rendjét megsérti, illetve veszélyezteti, a helypénzen felül 50 % pótdíj
megfizetésére kell kötelezni.
14. §
Vegyes rendelkezések
/1/ Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a helyi piactartás rendjérõl 14/2002. (VIII.30.) Ör. sz. rendelet.
/2/* E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Dr. Kovács József sk.
Polgármester

Dr. Papp Róbert sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kifüggesztésének kezdő napja: 2003. szeptember 23.
Utolsó napja: 2003. október 23.
A rendelet az SZMSZ 42. §-a értelmében 30 napra községi és hivatali hirdetőtáblán
kifüggesztésre került.
Z á k á n y s z é k, 2003 szeptember 23.
Dr. Papp Róbert sk.
Jegyző

* Módosította a 14/2009.(XI.20.) Kt. rendelet. Hatályos a kihirdetése napjától.
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Melléklet a 19/2003.(IX. 23.) Ör. rendelethez4

Napi helypénz és járműparkolási díjak

Állatvásár helydíjai
Vásártérre bevitt járművek utáni helypénz:
1./ Tehergépkocsi pótkocsival
2./ Tehergépkocsi
3./ Mezőgazdasági vontató, pótkocsival
4./ Személygépkocsi utánfutóval
5./ Személygépkocsi, motoros háztáji kocsi, lovas kocsi
6./ Kézikocsi, oldalkocsis motorkerékpár

300 Ft/db
200 Ft/db
200 Ft/db
160 Ft/db
80 Ft/db
50 Ft/db

Vásár helydíjai
A./ Elfoglalt terület után:
1./ Az elfoglalt terület fm-e után
B./ Sátorban, bódéban, asztalon történő árusításnál:
1./ Pecsenyesütők, falatozók, italmérő által elfoglalt hely fm-e után
2./ Egyéb kereskedelmi és ipari tevékenység által elfoglalt hely fm-e után

300 Ft/fm
500 Ft/fm
500 Ft/fm

Gépjármű parkolási díj a kijelölt parkolóban
1./ Személygépkocsi, háztáji kocsi, kistehergépjármű, traktor
2./ Tehergépkocsi pótkocsival
3./ Tehergépkocsi, traktor pótkocsival
4./ Személygépkocsi utánfutóval

200 Ft
400 Ft
400 Ft
300 Ft

Az élelmiszer Kispiac helydíja
Elfoglalt terület folyómétere után

200 Ft/fm

E mellékletben megállapított díjak összegei a hatályos jogszabályban előírt mértékű általános
forgalmi adót tartalmaznak.
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