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    Kenderes Város Önkormányzata  
            Képviselő-testületének  
    
      12/2015.(VIII. 8.) önkormányzati rendelete 
         a vásárok és piacok tartásának rendjéről  
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
          1.  A  rendelet hatálya  
 
1. § (1) A rendelet hatálya Kenderes város közigazgatási területén állandó vagy eseti jelleggel 
 tartandó piacokra és vásárokra, valamint a vásárokat rendezőkre és a piacot fenntartóra, a 
 piac/vásár területén tartózkodókra, a piac/vásár működésével és működtetésével kapcsolatos 
 tevékenységeket folytatóra, a piacon, vásáron értékesítő tevékenységet, vagy ott egyéb 
 engedélyhez kötött tevékenységet végzőkre terjed ki.  
 
(2)  A rendelet nem terjed ki az üzletekben történő árusítás külön jogszabályban foglalt eseteire, 
 még akkor sem, ha azokat a rendező vásári vagy piaci árusításra utaló elnevezéssel tartja.  
 
(3)  A rendelet alkalmazása szempontjából a piac fogalma magában foglalja a napi élelmiszer 

piacot. 
 
(4) A rendelet alkalmazása szempontjából a vásár fogalma magában foglalja:  

a) a búcsúvásárt, 
b) a heti kirakóvásárt,  
c) alkalmi vásárt, 
d) az ünnepi vásárt (Búcsúvásár)  

 
 
       2.  A vásárok és a piac fenntartása, rendezése  
  
2. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő piacot és vásárterületet a Kenderesi Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. Ebből a célból az önkormányzat Szolgáltatási 
Szerződést köt a szolgáltatóval. A búcsúvásár, az alkalmi vásár, és ünnepi vásár esetében az 
Üzemeltető feladatait Kenderes Városgazdálkodás intézménye látja el. 

  
(2) A piacok/vásárok előkészítése, tartása, rendjének biztosítása, az árusítási előírások betartása 
 és a folyamatos ellenőrzés az Üzemeltető kötelessége.  
 
(3) A piac/vásár házirendjét és nyitva tartási idejét az Üzemeltető határozza meg és a piac/vásár 
 területén közszemlére tétel útján hozza az érdekeltek tudomására.  
 
(4) A piac/vásár nyitva tartási idejének meghatározásakor az Üzemeltető a vonatkozó 
 jogszabályi előírások alapján, a fogyasztói és kereskedelmi érdek-képviseleti szervezetek 
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 véleményét kikéri.  
 
(5) A vásári és piaci rend megtartásáról az Üzemeltető gondoskodik.  
 
(6)  Az évenként megrendezendő Búcsúvásár-Kenderesi Nap alkalmával az Üzemeltető által 
 megbízott piacfelügyelő látja el a vásári rend megtartásával kapcsolatos feladatokat.  
 
(7)  A piac/vásár területén lévő közös használatú helyiségek tisztántartásáról, a szemét 
 elszállításáról, az esetlegesen szükséges fertőtlenítésről az üzemeltető köteles gondoskodni.  
 
(8)  Az Üzemeltető egyidejűleg jogosult a piacok területén lévők ingók és ingatlanok 
 hasznosítására. 
 
(9)  A piacokon csak az Üzemeltető helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen 
 szabad árusítani.  
 
(10)  Helyhasználó az, aki az Üzemeltetővel olyan szerződéses jogviszonyt létesít, amely 
 napi/alkalmi, vagy tartós helyhasználatra jogosítja.  
 
(11)  Tartós helyhasználat esetén a feltételeket szerződésbe kell foglalni. A helyhasználat 
 feltételeit a szerződés tartalmazza. A tartós helyhasználati szerződéshez csatolni kell a piaci 
 házirendet is.  
 
(12)  Tartós helyhasználati szerződés határozott, vagy határozatlan időre köthető. A határozott 
 idejű szerződés minimálisan egy hónapra szól.  
 
(13) A tartós helyhasználó közeli hozzátartozója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény: 8:1 § (1) javára lemondhat a helyhasználati jogosultságról, de egyébként az 
árusítóhelyet albérletbe nem adhatja és annak használatát az  üzemeltető előzetes 
engedélye nélkül semmilyen formában sem engedheti át másnak.  

 
 
     3.  Alkalmi vásárok megtartása 
 
3. § (1)  Alkalmi (ünnepi) vásár tartásának engedélyezése írásos kérelemre történhet.   
 
(2)  A kérelmet a tervezett vásár időpontja előtt a Jegyzőhöz legalább 15 nappal korábban kell 
 benyújtani.   
 

4.  A piacok, vásárok helye és ideje, rendje 
 
4. § (1)  Búcsúvásár 

ideje: Nagyboldogasszony Napjához, augusztus 15-höz  legközelebb eső vasárnap  
      helye: Horthy-liget. 
 
(2)  Heti kirakodóvásár  
 ideje: szerda és péntek  

 helye: Kenderes belterületén a Petőfi út melletti 1163/4 helyrajzi számú terület (a 
továbbiakban piactér)  

 
(3) Napi élelmiszerpiac: 
 ideje: hétfő, kedd, csütörtök, szombat  
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 helye: Kenderes belterületén a Petőfi út melletti 1163/4 helyrajzi számú terület (a 
továbbiakban piactér)  

 
(4)  Az áruk felhozatala, a sátrak, asztalok, áruk előkészítése, összerakása, elszállítási 
 előkészületek végzése a nyitva tartási idő előtt és után is megengedett.  
 
(5)  A vásárokon és piacokon az árusok, illetve a szolgáltatást végzők helyét, szakmák szerint 
 elkülönítve az üzemeltető jelöli ki.  
 
(6)  Használt cikket a többi árutól elkülönítve lehet és kell árusítani.  
 
(7) A vásárokon és a piacon a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.  
 
(8) A tartós helyhasználati szerződéssel rendelkezőknek 07.00. óráig el kell foglalni a helyüket.
  Amennyiben ez nem történik meg, az üresen maradt helyet az üzemeltető által megbízott 
 piacfelügyelő más árusnak adja ki.  
        
      5. Az árusításra jogosultak köre  
 
5. §  (1) A vásárokon és a piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, egyéni 
 vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő, őstermelő, népművész, népi iparművész 
 képzőművész és fotóművész, valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerinti magánszemély 
 árusíthat.  
 
(2)  Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek és őstermelőnek nem 
 minősülő egyéb magánszemély, a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakó vásáron a
 alkalomszerűen értékesítheti. Az értékesítés akkor alkalomszerű, ha az havonta legfeljebb 
 kettő alkalommal történik.  
   
(3)  Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet 
 nem folytathat, tovább-értékesítés céljára beszerzett árut nem árusíthat.  
 
 
   6.  A vásárokon és a piacon forgalomba hozható áruk köre  
 
6. § (1) A napi élelmiszer piacon élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi, 
 nyúl, hal, élő és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa és virágföld 
 értékesíthető.  
 
(2)  A heti kirakóvásáron a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával minden 
 áru és ipari termék forgalomba hozható  
 
(3)  Az alkalmi (ünnepi) vásárokon a kirakóvásárokon szokásos áruk és ipari termékek 
 forgalmazhatók.  
 
(4)  A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az árusítóhelyre, az árusítást végző 
 személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, 
 állategészségügyi és növény-egészségügyi, valamint köztisztasági előírásokat.  
 
 

 
            7.  A helyhasználat feltételei  
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7. § (1)  A napi helyhasználat a piac/vásár nyitásától a zárásig tart. Ugyanaz a hely egy napon 
 többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó kiürítette.  
 
(2)  A piacfelügyelő nem köteles a napi helyhasználóknak minden alkalommal ugyanazt a helyet 
 biztosítani.  
 
(3)  A piacfelügyelő a külön rendeletben foglalt, ideiglenes iparűzési adót megfizetteti, 
 amennyiben az árus az alkalmankénti adófizetési módot választja. A piacfelügyelő az 
 iparűzési adó befizetéséről az adózónak a helyszínen számlát ad, s ezzel egy időben kitölti a 
 Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által erre a célra biztosított adatlapot.  
 
(4)  A piacfelügyelő az előző hónapban beszedett iparűzési adót minden hónap 5. napjáig postai 
 utalványon befizeti a Polgármesteri Hivatalnak, s ezzel egy időben a befizetéskor nála 
 maradt feladóvevénnyel és az adó befizetéskor kiállított adatlappal elszámol a Polgármesteri 
 Hivatal Adócsoportjánál.  
 
      8. Záró rendelkezések  
 
8. § (1) Ez a rendelet 2015. augusztus 10-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a vásárok és piacok tartásának tartásának rendjéről szóló 23/2005.(X.28.) 
önkormányzati rendelet.  
 
Kenderes, 2015. augusztus 7. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr. Gaszparjan Karen :) 
   polgármester             jegyző  
 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2015. 08. 08.  napján  
 
 
 
 
        (:Dr. Gaszparjan Karen :) 
              jegyző  


