Iktatószám: SZ/79/18/2011.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról
Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján figyelemmel a 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 a
helyi sajátosságokra is figyelemmel a következıket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott piacra és az Önkormányzat
által rendezett alkalmi (ünnepi) vásárokra
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott piacon, vásáron vagy
ünnepi vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatókra.

A piac fenntartása, az ünnepi vásár rendezése
2. §

(1) Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében piacot tart fenn, és alkalmi ünnepi vásárokat
rendez.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott piac helye: a Baross utcai piactér (19/7. hrsz).
(2) Az Önkormányzat által rendezett ünnepi vásár helyét a polgármester alkalmanként határozza meg.
3. §
(1) A piac nyitva tartása Hétfı- Szombat:
a) április 1-jétıl szeptember 30-ig: 6 órától 14 óráig,
b) október 1-jétıl március 31-ig: 7 órától 14 óráig.
(2) Az ünnepi vásár az üzemeltetı által meghatározott ideig tart.

A helyhasználat szabályai a piacon
4. §
(1) A piacon a helyhasználat napi jellegő vagy tartós lehet. A tartós helyhasználat egy hónaptól egy
évig terjedı idıre vonatkozhat.
(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével történik. A napi
helypénz megfizetését helyjegy igazolja, amelyet a napi helyhasználónak a piac zárásáig meg kell
ıriznie.
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(3) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével valamint a
helyhasználat feltételeit tartalmazó helybiztosítási szerzıdés megkötésével történik.
(4) A helyhasználat joga másra át nem ruházható.
(5) A piacon kereskedelmi tevékenység csak a helybiztosítási szerzıdés birtokában a havi, vagy az
éves helypénz megfizetésével illetve a napi helypénz megfizetésével – a kijelölt helyen –
folytathatóak.
(6) Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, amelynek használatára nem kötöttek
tartós helybiztosítási szerzıdést.
(7) A hely használója a számára kizárólag kijelölt helyet e rendeletnek illetve – tartós helyhasználat
esetén – a helybiztosítási szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen, rendeltetésszerően köteles
használni.
(8) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és
hulladékot – az árusítás ideje alatt is – folyamatosan összetakarítani.
(9) A piac zárásakor a hely használója köteles az általa folytatott tevékenység során keletkezett szemét
eltakarításáról gondoskodni.
A helyfoglalás sorrendje, a piacon fizetendı helypénz
5. §
A piac napi használatú területén és az ünnepi vásáron a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
6. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) A napi helypénz összege 150 Ft+ÁFa/m2
(3) A havi helybiztosítás összege 600 Ft+Áfa/m2 ,
(4) Az éves helybiztosítás összege 6500 Ft+Áfa/m2 ,
(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.
Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz
7. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz összege 800 Ft/m2 /nap
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.
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A helyhasználattal járó kötelezettségek
8. §
(1) A hely napi használata esetén a napi helypénzt az Önkormányzat által megbízott helypénzszedı
felhívására azonnal meg kell fizetni.
(2) Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha azt az elızı használó kiürítette. Ebben az esetben
az új használó is a teljes napi helypénzt köteles megfizetni. A helyjegy másra nem ruházható át.
(3) A hely napi használatának joga a piac illetve az ünnepi vásár nyitásától zárásáig tart. Ezen idı alatt
a hely használója a helyjegyét köteles állandóan magánál tartani és a helypénzszedı felszólítására
felmutatni. A helyjegy hiánya esetén a helyhasználó köteles a napi helypénzt újra megfizetni.
(4) A helypénz megfizetésének megtagadása esetén a hely napi használója az esedékes helypénz
kétszeresét köteles megfizetni.
A piac és az ünnepi vásár rendje
9. §
(1) Az árusítóhelyet használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló
eszközökkel elfoglalni tilos.
(2) A piac és az ünnepi vásár zárásakor a hely használója köteles kiüríteni és elhagyni az elfoglalt
helyet.
(3) A piac és az ünnepi vásár területén elhelyezett áru megırzése, kezelése és tárolása a hely
használójának feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért a piac
fenntartóját illetve és az ünnepi vásár rendezıjét nem terheli felelısség, kivéve, ha feladatkörében
jogellenesen járt el.
(4) Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb ok miatt bőzt terjesztı árut, anyagot a piac és az ünnepi
vásár területére bevinni vagy ott tárolni tilos.
(5) A piac és az ünnepi vásár területére kutyát bevinni – még pórázon és szájkosárral is – tilos, kivéve
a vakvezetı kutyát, valamint az ırzı-védı szolgálatok és a fegyveres testületek szolgálatban lévı
kutyáit.
(6) Tilos a piaci forgalomból kizárt árut a piac és az ünnepi vásár területére kereskedelmi céllal
bevinni.
(7) Tilos a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni.
(8) A piac és az ünnepi vásár területére állati erıvel vontatott jármővel behajtani tilos. Az e szabály
megsértésébıl eredı esetleges károkért a jármő tulajdonosa felel.
(9) Gépjármő csak rakodás céljával hajthat be a piac és az ünnepi vásár területére. A rakodás
befejezése után a jármőnek a piac és az ünnepi vásár területét azonnal el kell hagynia. A piac és az
ünnepi vásár területét tilos jármő parkolására használni.
Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) E rendeletet a piacon és az ünnepi vásáron jól látható helyen és módon állandóan kifüggesztve kell
tartani.
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11. §
A Képviselı-testület a jelen rendeletben szabályozott, tartós helyhasználatról szóló szerzıdések
megkötése tekintetében tulajdonosi jogainak gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
12. §
(1) E rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Pécel Város Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2004 (IV.20.) sz. rendelete a vásárokról és piacokról
(3) Ezen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes fıjegyzı

Szöllısi Ferenc
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. július 8.

Dr. Csizmadia Julianna
címzetes fıjegyzı
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Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról
Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján figyelemmel a 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 a
helyi sajátosságokra is figyelemmel a következıket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott piacra és az Önkormányzat
által rendezett alkalmi (ünnepi) vásárokra
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott piacon, vásáron vagy
ünnepi vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatókra.

A piac fenntartása, az ünnepi vásár rendezése
2. §

(1) Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében piacot tart fenn, és alkalmi ünnepi vásárokat
rendez.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott piac helye: a Baross utcai piactér (19/7. hrsz).
(2) Az Önkormányzat által rendezett ünnepi vásár helyét a polgármester alkalmanként határozza meg.
3. §
(1) A piac nyitva tartása Hétfı- Szombat:
a) április 1-jétıl szeptember 30-ig: 6 órától 14 óráig,
b) október 1-jétıl március 31-ig: 7 órától 14 óráig.
(2) Az ünnepi vásár az üzemeltetı által meghatározott ideig tart.

A helyhasználat szabályai a piacon
4. §
(1) A piacon a helyhasználat napi jellegő vagy tartós lehet. A tartós helyhasználat egy hónaptól egy
évig terjedı idıre vonatkozhat.
(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével történik. A napi
helypénz megfizetését helyjegy igazolja, amelyet a napi helyhasználónak a piac zárásáig meg kell
ıriznie.
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(3) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével valamint a
helyhasználat feltételeit tartalmazó helybiztosítási szerzıdés megkötésével történik.
(4) A helyhasználat joga másra át nem ruházható.
(5) A piacon kereskedelmi tevékenység csak a helybiztosítási szerzıdés birtokában a havi, vagy az
éves helypénz megfizetésével illetve a napi helypénz megfizetésével – a kijelölt helyen –
folytathatóak.
(6) Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, amelynek használatára nem kötöttek
tartós helybiztosítási szerzıdést.
(7) A hely használója a számára kizárólag kijelölt helyet e rendeletnek illetve – tartós helyhasználat
esetén – a helybiztosítási szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen, rendeltetésszerően köteles
használni.
(8) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és
hulladékot – az árusítás ideje alatt is – folyamatosan összetakarítani.
(9) A piac zárásakor a hely használója köteles az általa folytatott tevékenység során keletkezett szemét
eltakarításáról gondoskodni.
A helyfoglalás sorrendje, a piacon fizetendı helypénz
5. §
A piac napi használatú területén és az ünnepi vásáron a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
6. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) A napi helypénz összege 150 Ft+ÁFa/m2
(3) A havi helybiztosítás összege 600 Ft+Áfa/m2 ,
(4) Az éves helybiztosítás összege 6500 Ft+Áfa/m2 ,
(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.
Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz
7. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz összege 800 Ft/m2 /nap
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.
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A helyhasználattal járó kötelezettségek
8. §
(1) A hely napi használata esetén a napi helypénzt az Önkormányzat által megbízott helypénzszedı
felhívására azonnal meg kell fizetni.
(2) Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha azt az elızı használó kiürítette. Ebben az esetben
az új használó is a teljes napi helypénzt köteles megfizetni. A helyjegy másra nem ruházható át.
(3) A hely napi használatának joga a piac illetve az ünnepi vásár nyitásától zárásáig tart. Ezen idı alatt
a hely használója a helyjegyét köteles állandóan magánál tartani és a helypénzszedı felszólítására
felmutatni. A helyjegy hiánya esetén a helyhasználó köteles a napi helypénzt újra megfizetni.
(4) A helypénz megfizetésének megtagadása esetén a hely napi használója az esedékes helypénz
kétszeresét köteles megfizetni.
A piac és az ünnepi vásár rendje
9. §
(1) Az árusítóhelyet használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló
eszközökkel elfoglalni tilos.
(2) A piac és az ünnepi vásár zárásakor a hely használója köteles kiüríteni és elhagyni az elfoglalt
helyet.
(3) A piac és az ünnepi vásár területén elhelyezett áru megırzése, kezelése és tárolása a hely
használójának feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért a piac
fenntartóját illetve és az ünnepi vásár rendezıjét nem terheli felelısség, kivéve, ha feladatkörében
jogellenesen járt el.
(4) Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb ok miatt bőzt terjesztı árut, anyagot a piac és az ünnepi
vásár területére bevinni vagy ott tárolni tilos.
(5) A piac és az ünnepi vásár területére kutyát bevinni – még pórázon és szájkosárral is – tilos, kivéve
a vakvezetı kutyát, valamint az ırzı-védı szolgálatok és a fegyveres testületek szolgálatban lévı
kutyáit.
(6) Tilos a piaci forgalomból kizárt árut a piac és az ünnepi vásár területére kereskedelmi céllal
bevinni.
(7) Tilos a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni.
(8) A piac és az ünnepi vásár területére állati erıvel vontatott jármővel behajtani tilos. Az e szabály
megsértésébıl eredı esetleges károkért a jármő tulajdonosa felel.
(9) Gépjármő csak rakodás céljával hajthat be a piac és az ünnepi vásár területére. A rakodás
befejezése után a jármőnek a piac és az ünnepi vásár területét azonnal el kell hagynia. A piac és az
ünnepi vásár területét tilos jármő parkolására használni.
Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) E rendeletet a piacon és az ünnepi vásáron jól látható helyen és módon állandóan kifüggesztve kell
tartani.
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11. §
A Képviselı-testület a jelen rendeletben szabályozott, tartós helyhasználatról szóló szerzıdések
megkötése tekintetében tulajdonosi jogainak gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
12. §
(1) E rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Pécel Város Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2004 (IV.20.) sz. rendelete a vásárokról és piacokról
(3) Ezen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes fıjegyzı

Szöllısi Ferenc
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. július 8.

Dr. Csizmadia Julianna
címzetes fıjegyzı
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Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról
Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján figyelemmel a 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 a
helyi sajátosságokra is figyelemmel a következıket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott piacra és az Önkormányzat
által rendezett alkalmi (ünnepi) vásárokra
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott piacon, vásáron vagy
ünnepi vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatókra.

A piac fenntartása, az ünnepi vásár rendezése
2. §

(1) Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében piacot tart fenn, és alkalmi ünnepi vásárokat
rendez.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott piac helye: a Baross utcai piactér (19/7. hrsz).
(2) Az Önkormányzat által rendezett ünnepi vásár helyét a polgármester alkalmanként határozza meg.
3. §
(1) A piac nyitva tartása Hétfı- Szombat:
a) április 1-jétıl szeptember 30-ig: 6 órától 14 óráig,
b) október 1-jétıl március 31-ig: 7 órától 14 óráig.
(2) Az ünnepi vásár az üzemeltetı által meghatározott ideig tart.

A helyhasználat szabályai a piacon
4. §
(1) A piacon a helyhasználat napi jellegő vagy tartós lehet. A tartós helyhasználat egy hónaptól egy
évig terjedı idıre vonatkozhat.
(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével történik. A napi
helypénz megfizetését helyjegy igazolja, amelyet a napi helyhasználónak a piac zárásáig meg kell
ıriznie.
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(3) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével valamint a
helyhasználat feltételeit tartalmazó helybiztosítási szerzıdés megkötésével történik.
(4) A helyhasználat joga másra át nem ruházható.
(5) A piacon kereskedelmi tevékenység csak a helybiztosítási szerzıdés birtokában a havi, vagy az
éves helypénz megfizetésével illetve a napi helypénz megfizetésével – a kijelölt helyen –
folytathatóak.
(6) Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, amelynek használatára nem kötöttek
tartós helybiztosítási szerzıdést.
(7) A hely használója a számára kizárólag kijelölt helyet e rendeletnek illetve – tartós helyhasználat
esetén – a helybiztosítási szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen, rendeltetésszerően köteles
használni.
(8) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és
hulladékot – az árusítás ideje alatt is – folyamatosan összetakarítani.
(9) A piac zárásakor a hely használója köteles az általa folytatott tevékenység során keletkezett szemét
eltakarításáról gondoskodni.
A helyfoglalás sorrendje, a piacon fizetendı helypénz
5. §
A piac napi használatú területén és az ünnepi vásáron a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
6. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) A napi helypénz összege 150 Ft+ÁFa/m2
(3) A havi helybiztosítás összege 600 Ft+Áfa/m2 ,
(4) Az éves helybiztosítás összege 6500 Ft+Áfa/m2 ,
(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.
Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz
7. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz összege 800 Ft/m2 /nap
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.

2

Iktatószám: SZ/79/18/2011.
A helyhasználattal járó kötelezettségek
8. §
(1) A hely napi használata esetén a napi helypénzt az Önkormányzat által megbízott helypénzszedı
felhívására azonnal meg kell fizetni.
(2) Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha azt az elızı használó kiürítette. Ebben az esetben
az új használó is a teljes napi helypénzt köteles megfizetni. A helyjegy másra nem ruházható át.
(3) A hely napi használatának joga a piac illetve az ünnepi vásár nyitásától zárásáig tart. Ezen idı alatt
a hely használója a helyjegyét köteles állandóan magánál tartani és a helypénzszedı felszólítására
felmutatni. A helyjegy hiánya esetén a helyhasználó köteles a napi helypénzt újra megfizetni.
(4) A helypénz megfizetésének megtagadása esetén a hely napi használója az esedékes helypénz
kétszeresét köteles megfizetni.
A piac és az ünnepi vásár rendje
9. §
(1) Az árusítóhelyet használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló
eszközökkel elfoglalni tilos.
(2) A piac és az ünnepi vásár zárásakor a hely használója köteles kiüríteni és elhagyni az elfoglalt
helyet.
(3) A piac és az ünnepi vásár területén elhelyezett áru megırzése, kezelése és tárolása a hely
használójának feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért a piac
fenntartóját illetve és az ünnepi vásár rendezıjét nem terheli felelısség, kivéve, ha feladatkörében
jogellenesen járt el.
(4) Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb ok miatt bőzt terjesztı árut, anyagot a piac és az ünnepi
vásár területére bevinni vagy ott tárolni tilos.
(5) A piac és az ünnepi vásár területére kutyát bevinni – még pórázon és szájkosárral is – tilos, kivéve
a vakvezetı kutyát, valamint az ırzı-védı szolgálatok és a fegyveres testületek szolgálatban lévı
kutyáit.
(6) Tilos a piaci forgalomból kizárt árut a piac és az ünnepi vásár területére kereskedelmi céllal
bevinni.
(7) Tilos a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni.
(8) A piac és az ünnepi vásár területére állati erıvel vontatott jármővel behajtani tilos. Az e szabály
megsértésébıl eredı esetleges károkért a jármő tulajdonosa felel.
(9) Gépjármő csak rakodás céljával hajthat be a piac és az ünnepi vásár területére. A rakodás
befejezése után a jármőnek a piac és az ünnepi vásár területét azonnal el kell hagynia. A piac és az
ünnepi vásár területét tilos jármő parkolására használni.
Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) E rendeletet a piacon és az ünnepi vásáron jól látható helyen és módon állandóan kifüggesztve kell
tartani.
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11. §
A Képviselı-testület a jelen rendeletben szabályozott, tartós helyhasználatról szóló szerzıdések
megkötése tekintetében tulajdonosi jogainak gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
12. §
(1) E rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Pécel Város Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2004 (IV.20.) sz. rendelete a vásárokról és piacokról
(3) Ezen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes fıjegyzı

Szöllısi Ferenc
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. július 8.

Dr. Csizmadia Julianna
címzetes fıjegyzı
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Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról
Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján figyelemmel a 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 a
helyi sajátosságokra is figyelemmel a következıket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott piacra és az Önkormányzat
által rendezett alkalmi (ünnepi) vásárokra
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott piacon, vásáron vagy
ünnepi vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatókra.

A piac fenntartása, az ünnepi vásár rendezése
2. §

(1) Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében piacot tart fenn, és alkalmi ünnepi vásárokat
rendez.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott piac helye: a Baross utcai piactér (19/7. hrsz).
(2) Az Önkormányzat által rendezett ünnepi vásár helyét a polgármester alkalmanként határozza meg.
3. §
(1) A piac nyitva tartása Hétfı- Szombat:
a) április 1-jétıl szeptember 30-ig: 6 órától 14 óráig,
b) október 1-jétıl március 31-ig: 7 órától 14 óráig.
(2) Az ünnepi vásár az üzemeltetı által meghatározott ideig tart.

A helyhasználat szabályai a piacon
4. §
(1) A piacon a helyhasználat napi jellegő vagy tartós lehet. A tartós helyhasználat egy hónaptól egy
évig terjedı idıre vonatkozhat.
(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével történik. A napi
helypénz megfizetését helyjegy igazolja, amelyet a napi helyhasználónak a piac zárásáig meg kell
ıriznie.
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(3) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével valamint a
helyhasználat feltételeit tartalmazó helybiztosítási szerzıdés megkötésével történik.
(4) A helyhasználat joga másra át nem ruházható.
(5) A piacon kereskedelmi tevékenység csak a helybiztosítási szerzıdés birtokában a havi, vagy az
éves helypénz megfizetésével illetve a napi helypénz megfizetésével – a kijelölt helyen –
folytathatóak.
(6) Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, amelynek használatára nem kötöttek
tartós helybiztosítási szerzıdést.
(7) A hely használója a számára kizárólag kijelölt helyet e rendeletnek illetve – tartós helyhasználat
esetén – a helybiztosítási szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen, rendeltetésszerően köteles
használni.
(8) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és
hulladékot – az árusítás ideje alatt is – folyamatosan összetakarítani.
(9) A piac zárásakor a hely használója köteles az általa folytatott tevékenység során keletkezett szemét
eltakarításáról gondoskodni.
A helyfoglalás sorrendje, a piacon fizetendı helypénz
5. §
A piac napi használatú területén és az ünnepi vásáron a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
6. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) A napi helypénz összege 150 Ft+ÁFa/m2
(3) A havi helybiztosítás összege 600 Ft+Áfa/m2 ,
(4) Az éves helybiztosítás összege 6500 Ft+Áfa/m2 ,
(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.
Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz
7. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell
megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) Az ünnepi vásáron fizetendı helypénz összege 800 Ft/m2 /nap
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helypénz mértékét a Képviselı-testület évente, minden év
március 31. napjáig felülvizsgálja.
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A helyhasználattal járó kötelezettségek
8. §
(1) A hely napi használata esetén a napi helypénzt az Önkormányzat által megbízott helypénzszedı
felhívására azonnal meg kell fizetni.
(2) Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha azt az elızı használó kiürítette. Ebben az esetben
az új használó is a teljes napi helypénzt köteles megfizetni. A helyjegy másra nem ruházható át.
(3) A hely napi használatának joga a piac illetve az ünnepi vásár nyitásától zárásáig tart. Ezen idı alatt
a hely használója a helyjegyét köteles állandóan magánál tartani és a helypénzszedı felszólítására
felmutatni. A helyjegy hiánya esetén a helyhasználó köteles a napi helypénzt újra megfizetni.
(4) A helypénz megfizetésének megtagadása esetén a hely napi használója az esedékes helypénz
kétszeresét köteles megfizetni.
A piac és az ünnepi vásár rendje
9. §
(1) Az árusítóhelyet használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló
eszközökkel elfoglalni tilos.
(2) A piac és az ünnepi vásár zárásakor a hely használója köteles kiüríteni és elhagyni az elfoglalt
helyet.
(3) A piac és az ünnepi vásár területén elhelyezett áru megırzése, kezelése és tárolása a hely
használójának feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért a piac
fenntartóját illetve és az ünnepi vásár rendezıjét nem terheli felelısség, kivéve, ha feladatkörében
jogellenesen járt el.
(4) Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb ok miatt bőzt terjesztı árut, anyagot a piac és az ünnepi
vásár területére bevinni vagy ott tárolni tilos.
(5) A piac és az ünnepi vásár területére kutyát bevinni – még pórázon és szájkosárral is – tilos, kivéve
a vakvezetı kutyát, valamint az ırzı-védı szolgálatok és a fegyveres testületek szolgálatban lévı
kutyáit.
(6) Tilos a piaci forgalomból kizárt árut a piac és az ünnepi vásár területére kereskedelmi céllal
bevinni.
(7) Tilos a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni.
(8) A piac és az ünnepi vásár területére állati erıvel vontatott jármővel behajtani tilos. Az e szabály
megsértésébıl eredı esetleges károkért a jármő tulajdonosa felel.
(9) Gépjármő csak rakodás céljával hajthat be a piac és az ünnepi vásár területére. A rakodás
befejezése után a jármőnek a piac és az ünnepi vásár területét azonnal el kell hagynia. A piac és az
ünnepi vásár területét tilos jármő parkolására használni.
Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) E rendeletet a piacon és az ünnepi vásáron jól látható helyen és módon állandóan kifüggesztve kell
tartani.
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11. §
A Képviselı-testület a jelen rendeletben szabályozott, tartós helyhasználatról szóló szerzıdések
megkötése tekintetében tulajdonosi jogainak gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
12. §
(1) E rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Pécel Város Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2004 (IV.20.) sz. rendelete a vásárokról és piacokról
(3) Ezen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes fıjegyzı

Szöllısi Ferenc
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. július 8.

Dr. Csizmadia Julianna
címzetes fıjegyzı
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