BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
16 /2001.(IV.27. )
rendelete
A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL
A módosításokkal egységes szerkezetben 2016. 02. 22.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló 35/1995.(IV.15.)
Korm. sz. rendelet 9. § (2) bekezdésében írtakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A RENDELET HATÁLYA
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Város közigazgatási területén rendezett illetve üzemeltetett és tartott piacra, vásárra:
- heti kirakodóvásárra,
- alkalmi (ünnepi) vásárra, piacra,
- élelmiszer piacra.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
- a város különböző pontjain, táblával megjelölt közterületen zöldség-gyümölcsvirágértékesítésre engedélyezett ún. kistermelői árusítóhelyekre,
- üzleti árusításra, még akkor sem, ha azt „vásár” elnevezéssel szervezik.
VÁSÁROK, PIACOK LÉTESÍTÉSE,
FENNTARTÁSA
2.§
(1) Vásár rendezésére és piac fenntartására az jogosult, akit Balatonboglár Város Jegyzője vásár illetve
piac fenntartójaként nyilvántartásba vett.
(2)1 Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott piac Balatonboglár, Dózsa u. 2581 Hrsz. alatt
található. Jellege szerint napi élelmiszerpiac, amelyen az árusítási idő naponta 600 - 1400 óráig tart. E területen kívül piaci, illetve vásározó tevékenység nem folytatható.
A VÁSÁRON ÉS A PIACON FORGALMAZHATÓ ÁRUCIKKEK KÖRE ÉS AZ ÁRUSÍTÁS
KÖZÖS SZABÁLYAI
3.§
(1) Jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá
vendéglátóipari, kölcsönző megőrző, valamint helyben végezhető szolgáltatás és javítóipari tevékenység
folytatható.
(2) 2
(3) Piaci tevékenység a vásár területén kívül nem történhet.
(4) A vásáron és a piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése, tárolása a helyhasználó feladata. Az áru
megrongálásáért, értékcsökkentéséért vagy elvesztéséért a fenntartót nem terheli felelősség.
(5)3 A vásáron és a piacon az eladó a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően nyugtát vagy
számlát köteles adni a vásárlónak.
(6) Az árusító helyen csak a megfelelő szakhatóság által hitelesített pénztárgépet, mérleget szabad
használni.
Szövegét megállapította a 13/2004. (IV.) 23. KT. számú rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.05.01-től.
2016 03 01 napjával hatályon kívül helyezte a 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §.
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(7) Az árusító köteles az ellenőrzésre jogosultaknak az áru származására, minőségére felvilágosítást
adni. Azoknak az árusítóknak, akikre nézve ezt hatályos jogszabály előírja, az áru származására vonatkozó okiratot maguknál kell tartani.
4.§
(1) A piacterek, a közös használatú helyiségek és berendezések karbantartásáról, tisztántartásáról, a
fenntartó köteles gondoskodni.
(2) A piacokon keletkezett és összegyűjtött szemét elszállításáról a fenntartó gondoskodik.
(3) Az árusító sátrakat, asztalokat és árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne
akadályozzák.
(4) A piacon árusítást végzőnek, a meghatározott mértékegység szerint megállapított eladási árakat jól
látható módon fel kell tüntetni.
(5) A sátrakat és asztalokat az árusítást befejezésével el kell távolítani. Ez nem vonatkozik az állandó
helyhasználattal rendelkezőkre.
(6) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a piac területéről el kell távolítani.
(7) Mutatványosok az élelmiszerpiacon nem működhetnek.
(8) A piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni TILOS! A tilalom nem vonatkozik a tevékenység gyakorlásához szükséges tűzrakásra, - a lángos és pecsenyesütő tevékenységet gyakorló egyéni vállalkozókra.
(9) A tűzrendészeti előírások betartása a piactéren mindenkire nézve kötelező.
A HELYHASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
5.§
(1) A helyhasználat történhet napijeggyel vagy bérlettel.
(2) A vásáron a fenntartó helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani.
(3) Az elfoglalt helyért helyhasználati díjat kell fizetni. A helyhasználati díjat a ténylegesen elfoglalt
terület négyzetméterben mért alapterületének nagysága alapján kell megállapítani, a vásárlók részére biztosított közlekedési úttal párhuzamosan mért hosszúságot és az árusító asztal (polc, árubemutató rekesz,
stb.) vásárlótér felőli szélétől számított legalább 2 méter szélességet figyelembe véve. Minden megkezdett
négyzetméter után az egész négyzetméterre vonatkozó díjat meg kell fizetni. A helyhasználati díj mértékét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
(4) A napi helyhasználat joga, a helyjegy megváltása napján a nyitástól zárásig tart.
(5) A helyhasználó az árusítóhelyeket önkényesen nem választhatja meg, a kijelölt helyeken kívül engedély nélkül nem árusíthat, illetve göngyöleget nem tárolhat.
(6) A helyhasználati engedély, bérlet, napijegy más személyre át nem ruházható. Indokolt esetben a
fenntartó engedélyezheti a helyhasználati engedély harmadik személy részére történő átruházását.
(7)4
(8) A helypénz szedésével megbízott személy, a befizetett helypénzről a megfelelő értékű, adószámmal, sorszámmal, dátummal, értékjelzéssel ellátott helypénzjegyet köteles adni, amelyet az árus, - mindaddig, amíg a helyét elfoglalva tartja – megőrizni és az ellenőrző személynek felmutatni köteles. Ha az
árus a fizetésért kapott helypénzjegyet bármely okból felmutatni nem tudja, a helyhasználati díjat ismételten meg kell fizetnie.
(9) A határozatlan időre megállapított díjat az első hónapra a kijelöléssel egyidejűleg, a továbbiakban
pedig minden hónap 5. napjáig kell befizetni.
A díjfizetés elmaradása a helyhasználat azonnali megszüntetésével jár. A határozatlan idejű helyhasználat
15 napos határidővel – közérdekből – írásban bármikor megszüntethető.
(10) A napi helyhasználó a díjfizetés után jogosult a piacfelelős által kijelölt ideiglenes árusítóhely elfoglalására.
Ha a helyhasználó az árusítóhelyet kiürítette és elhagyta, a hely a rendes díj befizetése ellenében még
ugyanazon a napon ismét használatba adható. A helyhasználó ettől függetlenül a helyhasználati díjat köteles megfizetni.
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AZ ÉLELMISZERPIACON TÖRTÉNŐ ÁRUSÍTÁS KÜLÖN SZABÁLYAI
6.§
(1) Az élelmiszerpiacon heti és napi jeggyel lehet árusítani. Az élelmiszerpiacon csak őstermelő vagy a
piac területén telephellyel rendelkező kereskedő árusíthat. A jogosultságot őstermelői igazolvánnyal vagy
vállalkozói igazolvánnyal köteles a piacfelügyelő előtt igazolni.
(2) A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
(3) Élelmiszerpiaci tevékenység csak a piac területén megengedett.
(4) Az élelmiszerpiacon élelmiszeren kívül eső árucikkek (iparcikk, háziipari termék, stb.) nem árusíthatók.
(5) Élelmiszerpiacon mezőgazdasági terméket (zöldség, gyümölcs) árusító őstermelők permetezési
naplót kötelesek vezetni, a kereskedő az áru eredetét igazoló számlával együtt a növény termesztése során
alkalmazott permetezések időpontját, az alkalmazott növényvédőszer megnevezését és élelmezésegészségügyi várakozási idő időtartamát, valamint az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát tartalmazó igazolást köteles a növény termesztőjétől beszerezni, piaci napokon magánál tartani és a vásárlók
vagy az ellenőrzésre jogosult személyek kérésére bemutatni. Az az őstermelő, aki a növénye vegyszeres
kezelését megbízás alapján mással végezteti, ezáltal permetezési naplót nem vezet, a vegyszeres kezelést
végző személy által kiállított igazolást köteles beszerezni és magánál tartani, amelynek a permetezési
naplóval megegyező adatokat és a vegyszeres kezelést végző személy adatait és aláírását tartalmaznia
kell.
(6) Hegyközségi tagok szőlőt csak a termesztés helye szerint illetékes hegybíró igazolása alapján árusíthatnak. Az igazolás adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az élelmiszerpiacon árusítani csak az élelmiszer-higiéniai kereskedelmi, állat- és növényegészségügyi, köztisztasági és közegészségügyi előírásoknak megfelelően szabad.
PIACRENDÉSZETI HATÓSÁGOK
7.§
(1) Az elsőfokú piacrendészeti hatóság a jegyző, másodfokú piacrendészeti hatóság a Somogy Megyei
Kormányhivatal5.
(2) A piacok üzemeltetésének rendjét a piacfelügyelő ellenőrzi és biztosítja, aki tevékenységében hivatalos személyként jár el.
(3)6 A piacfelügyelői feladatokat Balatonboglár Város Önkormányzat Közterület-fenntartó Szervezete
látja el.
A PIAC SZABÁLYTALAN HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
8.§
(1) A piacfelügyelő az árusításra vonatkozó szabályok megszegése, a helyhasználati engedélyen feltüntetettnél nagyobb terület elfoglalása, az árus számára kijelölt helyett más terület elfoglalása, valamint a
vásár, illetve piac rendjének megzavarása esetén a cselekmény elkövetőjével szemben az alábbi intézkedéseket foganatosítja:
a) pótdíj megfizetésére kötelezés,
b)7 eljárás kezdeményezése a rendőrségnél,
c) szabálysértési eljárás kezdeményezése.
(2) A pótdíj mértéke a napi helyhasználati díj:
a) elő- és utószezon esetén négyszeresének,
b) főszezon esetén nyolcszorosának,
c) az év többi része esetén kétszeresének megfelelő pénzösszeg.
Módosította a 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §. hatályos 2016 03.01-től
Beiktatta a 13/2004. (IV.) 23. KT. számú rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.05.01-től.
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(3)8
(4)9
(5)10 Ha a piac rendjének megzavarása olyan mértékű, hogy a piac zavartalan lefolyását veszélyezteti, a piacfelügyelő azonnali rendőrségi intézkedést kezdeményez, és annak megállapítása alapján az árust a piaci árusítástól a tárgynapra vonatkozóan kitiltja.
(6) A vásárról, illetve piacról kitiltott árus részére az általa befizetett helyhasználati díjból visszatérítés
nem jár.
(7) A piacfelügyelő intézkedése ellen a település jegyzőjéhez panasszal fordulhat az intézkedéssel érintett személy.
(8) A vásár, illetve piac területéről kitiltott árus köteles a felszerelését és az árukészletét a vásár, illetve
piac területéről haladéktalanul elszállítani. Ennek elmulasztása esetén a piacfelügyelő a rendőrség bevonásával az árus költségére és veszélyére az árus felszerelését és árukészletét elszállíttatja és gondoskodik
annak őrzéséről. Az elszállított dolgok csak a szállítás és tárolás költségének kifizetése után adhatók ki az
árus részére.
9.§11
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a vásárokról és piacokról szóló 9/1996.(V.1.)
számú rendelet, valamint az azt módosító 7/1999.(II.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
____________________________Sós Zoltán
polgármester

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2001. április 27.

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző

1.sz. melléklet a 16/2001.( IV.27. ) Kt. számú rendelethez
A HELYHASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE

Hatályon kívül helyezte a 13/2004. (IV.) 23. KT. számú rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01-től.
Hatályon kívül helyezte a 13/2004. (IV.) 23. KT. számú rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01-től.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL RENDEZETT
VÁSÁRON ÉS PIACON

Egy napi díj:

Netto Ft/m2

ÁFA

Brutto Ft/m2

Előszezonban:
(05.01. - 06.15.)
Főszezonban:
(06.16. - 08.20.)
Utószezonban:
(08.21. - 10.15.)

72.-

25 %

90.-

108.-

25 %

135.-

72.-

25 %

90.-

Az év többi időszakában:

48.-

25 %

60.-

1.320.-

25 %

1.650.-

A havi bérlet díja:

2. számú melléklet a 16/2001. (IV.27.) számú rendelethez
Igazolás
Alulírott .............................................................. hegybíró hivatalosan igazolom, hogy
..................................................... (név) .......................................... (település)
........................................ (utca) ........... szám alatti lakos .................................................
hegyközség területén ........................................................................ fajtájú szőlővel rendelkezik.
A szőlő utolsó vegyszeres növényvédelmi kezelése ......... év ........................... hónap ........ napján történt.
A felhasznált növényvédőszer(ek)
neve: ......................................................................................................................................................
élelmezésügyi várakozási idő
tartama: .............. nap.
lejárta: .............. év ............................. hónap .......... napja.

Kelt: ...............................................

...........................................
hegybíró

