NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/1995. (VIII. I.) ÖR SZ. R E N D E L E T E
A VÁSÁROK ÉS PIACOK TARTÁSÁRÓL
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 16/2004. (IX. 20.) rendelettel, 8/2005.
(VIII. 29.) rendelettel, valamint 22/2009. (X.1.) ÖR. rendelettel.)
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete a vásárokról és piacokról szóló 35/1995.(IV.5.)Korm. rendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) 9.§.(2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében felülvizsgálta az
Önkormányzatnak a vásárok és piacok tartásáról szóló 4/1991.(VIL10.)ÖR rendeletét, és
annak átfogó módosítása keretében a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
(1) E rendelet hatálya Nagydorog nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott területen
a/ az Önkormányzaton kívül vásár rendezésére, piac fenntartására jogosultra,
b/ az Önkormányzat és az a) pontban meghatározottak által rendezett vásáron , piacon
kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet folytatókra.
Vásár-rendezési és piactartási jogosultság
2.§.
(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen vásár rendezésére, piac tartására az Önkormányzat
és a 3.§.(1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett jogosult.
(2) Az Önkormányzat által rendezett vásárok, fenntartott piacok tekintetében a vásár
rendezőt, piac fenntartőt megillető jogok gyakorlását, kötelezettségek teljesítését a
Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át. A hatáskör-átruházás nem terjed ki a vásár,
illetőleg a piac megszüntetésére, helyének és időpontjának, valamint a vásárokon fizetendő
helypénz, pótdíj összegének megváltoztatására.
3.§.
(1) Az Önkormányzaton kívül a rendelet hatálya alá tartozó területen vásár rendezésére, piac
fenntartására az a devizajogszabályok szempontjából belföldinek minősülő gazdálkodó
szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy jogosult, amelyet
Nagydorog-Bikács Körjegyzőség körjegyzője (továbbiakban: Körjegyzőség, illetőleg
körjegyző) - kérelem alapján, jogerős határozattal - nyilvántartásba vett.
(2) A körjegyző a Kormányrendelet 2.§.(2).(6) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésben
foglalt rendelkezések alkalmazásával folytatja le a nyilvántartásba-vételre vonatkozó
eljárást, illetőleg hozza meg a nyilvántartásba-vételre vonatkozó döntését.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelmező az Önkormányzat
tulajdonában álló területen kíván vásárt rendezni, piacot fenntartani, a nyilvántartásba vétel

2

iránti kérelemhez csatolni kell az Önkormányzattal a terület használatára vonatkozóan kötött
bérleti/használati előszerződést is.
4.§.
Ha a 3.§.(1) bekezdés szerinti vásár-rendező, piac fenntartó az e körbe tartozó tevékenységét
megszünteti, köteles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának visszaállításáról.
5. §.
Vásárok és piacok helye, időpontja
(1) Az Önkormányzat évente három országos állat- és kirakóvásárt, egy búcsúvásárt, továbbá
hetente heti két alaklommal 1heti kirakóvásárt rendez, és hetente kettő alkalommal napi
élelmiszer piacot tart fenn.
(2) A naptári évben az Önkormányzat által tartott országos állat- és kirakóvásárokról,
búcsúvásárról a típus és az időpont megjelölésével a Körjegyzőség - a Kormányrendelet
6.§.(1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése mellett az illetékes
polgármesteri hivatalokhoz megküldendő írásos értesítő útján tájékoztatja az e rendelet 1.
számú mellékletében felsorolt települések lakosságát. Nem az Önkormányzat által tartandó
vásárok esetében az e bekezdésben hivatkozott kormányrendeleti rendelkezés szerinti
tájékoztatási kötelezettség a vásár rendezésére jogosultat terheli.
6. §.
Az Önkormányzat által tartott
a/ országos állat- és kirakóvásár, valamint búcsúvásár helye: a nagydorogi sportpálya mögötti
vásártér;
b/ heti kirakóvásár és napi élelmiszerpiac helye: a Nagydorog, Kossuth Lajos utca és Irinyi
utca csatlakozásánál található piactér.
7.§.
(1) Az Önkormányzat által tartott
a/ országos állat- és kirakóvásár napja: minden év március, július és október hónap harmadik
hétfői napja;
b/ búcsúvásár időpontja: minden év augusztus hónap 20. napja;
c/ a heti kirakóvásár és a napi élelmiszerpiac napjai minden hét szerdai és szombati napja.2
(2) Az Önkormányzat által tartott
a/ országos állat- és kirakóvásár a vásári napon reggel 05,00 órától
délután16,00óráig,
b/ búcsúvásár a vásári napon reggel 07,00 órától este 21,00 óráig,
c/ heti kirakóvásár a vásári napon, valamint a napi élelmiszerpiac a piaci napon reggel 07,00
órától délután 17,00 óráig tart nyitva.

1
2

Módosította: 16/2004.(IX. 20. ) rendelet. Hatályos: 2004. szeptember 20Módosította: 16/2004.(IX. 20. ) rendelet. Hatályos: 2004. szeptember 20-
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(3) Ha az Önkormányzat által tartott országos állat- és kirakóvásár valamilyen okból elmarad,
a vásár pótlólagos megtartására az esedékességet követő hétfői napon kerül sor.
8.§.
A nem az Önkormányzat által tartott vásár, piac helye a jogosult nyilvántartásba-vételéről
szóló határozatban megjelölt terület. Az e körbe tartozó vásárok, piacok nyitvatartási idejét a
vásár rendezője, piac fenntartója állapítja meg a Kormányrendelet 6.§.(2) bekezdésében
foglalt rendelkezésekre is figyelemmel.
Vásári, piaci tevékenység, és az erre jogosultak
9.§.
(1) Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások
megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző,
mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható(1)
a Kormányrendelet mellékletében a vásár, piac típusára vonatkozó előírásokra is figyelemmel.
Az Önkormányzat által tartott vásár-, piactípusokon forgalomba hozható árucikkek, állatfajok
köréről a rendelet 2. számú melléklete tartalmaz felsorolást.
(2) A vásáron, piacon forgalomba nem hozható áruk köréről a rendelet 3. számú melléklete
tartalmaz felsorolást. Az ott felsorolt árucikkek forgalomba-hozatalának tilalma - a
rendezőtől, fenntartótól függetlenül - valamennyi vásárra, piacra kiterjed.
10. §.
Bármely jogosult által rendezett vásáron, fenntartott piacon csak a devizajogszabályok szerint
belföldinek minősülő, a rendelet 4. számú mellékletében felsoroltak jogosultak árusítani.
Helyfoglalás, helypénz
11. §.
(1) Az Önkormányzat által rendezett országos állat- és kirakóvásárokon, búcsúvásárokon az
árusok és szolgáltatók helyét
a/ a tevékenység jellege szerint elkülönítve és
b/ az egyes tevékenységi körökön belül az érkezés sorrendjében a Polgármester által
megbízott hivatalos személyek határozzák meg.
(2) Az Önkormányzat által rendezett heti kirakóvásárokon, valamint fenntartott napi
élelmiszerpiacokon a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.
(3) Az Önkormányzat által rendezett vásárokon a rendelet 3. számú mellékletében
meghatározottak szerint helypénzt kell fizetni. A helypénzt a nyitvatartás ideje alatt a vásár
területén tartózkodó, a Polgármester által megbízott hivatalos személyeknél kell - nyugta
ellenében - megfizetni. Előzetes helyfoglalás esetén a helypénzt a hely lefoglalásával
egyidejűleg meg kell fizetni, de a lefoglalt hely fenntartásáért (őrzéséért) az Önkormányzat
felelősséget nem vállal. A helypénz megfizetése előtt az árut kitenni, az árusítást, illetőleg a
szolgáltatást megkezdeni nem lehet. A helypénzt negyedévre előre, bérlet formájában is meg
lehet váltani. Negyedéves díj fizetése esetén az árus 20% kedvezményben részesül.3
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Beiktatta: 8/2005. (VIII. 29.) rendelet. Hatályos: 2005. október 1-
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12.§.
A nem az Önkormányzat által tartott vásáron, piacon a helyfoglalás - és egyebekben a vásár,
piac - rendjét, továbbá a helypénz (bérleti díj) alkalmazását, illetőleg annak mértékét a vásárt
rendező, piacot fenntartó állapítja meg.
A vásár, piac rendjének fenntartása
13.§.
A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző
személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi és
növény-egészségügyi, köztisztasági előírásokat (2). E körben az Önkormányzatnak a
köztisztaság fenntartásáról, valamint az állattartásról szóló önkormányzati rendeletei
rendelkezéseit is értelemszerűen alkalmazni kell.
14.§.
Valamennyi vásáron és piacon az árusító köteles a Kormány rendelet 7.§.(1)-(2)
bekezdésében meghatározottak ellenőrzését tűrni, az általuk kért felvilágosítást megadni,
okmányokat bemutatni. (2) Kormányrendelet 3.§.(3) bek.
15. §.
(1) A 13.§-ban foglaltakon túl az Önkormányzat által tartott vásárok és piacok rendjének
fenntartása érdekében az Önkormányzat a következő főbb szabályokat állapítja meg. A vásár
és a piac
a/ területén az árusító/szolgáltató köteles az általa használt helyet és annak környékét
rendben, tisztán tartani, minden szemetet, állati és növényi hulladékot, almot a kijelölt
szemétgyűjtőhelyen elhelyezni;
b/ területén tilos hulladékot, szemetet elszórni, vagy a területet más módon beszennyezni. Az
állati ürüléket az állat tulajdonosának/használójának kell eltakarítania;
c/ területén lévő építményeket és növényzetet megrongálni tilos. Az árusító által okozott
kérért a fenntartónak a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel;
d/ területére nem eladásra szánt állatot bevinni nem szabad, kivéve az áruszállítást végző
állatokat; e/ területére - az állattal kapcsolatos szándéktól függetlenül tilos beteg vagy
betegségre gyanús állatot bevinni. Az ügyeletes állatorvos egyidejű értesítése mellett, az
elhullott állatot csurgásmentes göngyölegben a vásár területéről azonnal el kell szállítani;
f/ területén tüzet rakni, nyílt lángot használni vagy bármilyen tüzet okozó tevékenységet
folytatni tilos. Megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet a meleg ételek készítésével és
forgalmazásával foglalkozó árusok használhatnak;
g/ területén a biztonságos közlekedés feltételeit biztosítani kell, a közlekedési utakon a
forgalmat akadályozni semmilyen módon nem szabad. Az árukat, továbbá a vásárokon az
árusító sátrakat és asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne
akadályozzák. Vásáron az egyes árusítóhelyek között o,80-1,2om széles térközt kell hagyni;
h/ elárusító helyein csak szabályszerűen hitelesített mérleget szabad használni;
i/ területén a szennyeződés megakadályozása érdekében a közvetlen fogyasztásra szánt
élelmiszert (szendvics, cukorka stb.) üveglappal, tiszta vászonnal, tüllel, celofánnal (stb.)
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letakarva lehet árusítani. A közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszert árusító köteles az árusító
hely mellett megfelelő szemétgyűjtőt elhelyezni;
j/ területén szerencsejátékot folytatni tilos;
k/ befejeztével az el nem adott árut az árus köteles a vásár, piac területéről elszállítani
(2) A Polgármester jogosult az Önkormányzat által tartott vásár, piac rendjének fenntartása
érdekében további előírásokat meghatározni.
16. §.
Az Önkormányzat által rendezett vásár, fenntartott piac esetében a Polgármester jogosult az
árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, piac rendjének megszegőit
a/ legfeljebb három hónapra a vásár, illetőleg a piac területéről kitiltani, vagy
b/ a rendelet 5. számú mellékletében megállapított pótdíj megfizetésére kötelezni.
Vegyes és záró rendelkezések
17. §.
Az Önkormányzat az általa tartott vásár, piac rendjére, az ezt megszegőkre kiszabható pótdíj
mértékére, valamint a helypénzre vonatkozó rendelkezéseit tartálmazó hirdetményt a
vásártéren, illetőleg a piactéren elhelyezett hirdetőtáblákon teszi közzé.
18. §.
E rendeletet a Képviselő-testület az 1995. július hó 17. napján tartott ülésén alkotta meg.
19.§.
A rendelet az 1995. év augusztus hó 1. napján lét hatályba. A rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzatnak a vásárok és piacok tartásáról szóló 4/1991.
VII. 15.) OR. rendelet
20. §.
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.4
Nagydorog, 1995. július 17.
Pinczési László sk.
polgármester

Dr. Czakóné Ferge Ilona sk.
körj egyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Nagydorog, 1995. július 17.
Dr. Czakóné Ferge Ilona sk.
körj egyző
4

Beiktatta: 22/2009. (X.1.) ÖR. rendelet 2. § (2) bek. Hatályos: 2009. október 1-től.
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1. számú melléklet
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 5/1995.(VIILI. 1.)ÖR. rendeletéhez
Az Önkormányzat által tartandó vásárok és piacok típusa, és az azokon forgalomba
hozható árucikkek (állatfajok)köre
Országos állat- és kirakóvásár
A forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával bármely áru és élőállat
(tenyész- és gazdasági célú háziállat, illetve vadfajok, veszélytelen hobbiállatok) a védett
állatfajok és fajták kivételével.
Búcsúvásár
Kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép, levelezőlap, játék, emléktárgy,
bazáráru, élő és művirág, mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult szokások szerint
búcsúvásáron árusítható egyéb termék.
Beti kirakóvásár
Bármely áru a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával, kivéve: ló,
szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha, sertés, juh, kecske és védett állatfajok.
Napi élelmiszerpiac
Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető
viziállat, élő és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa, virágföld.
Mezőgazdasági termékből előállított nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad, vágott
baromfi, nyúl, hal és más ehető viziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági
állatorvosi felügyelet mellett árusítható.
Gomba az Önkormányzat által tartott vásárokon és piacokon nem árusítható!
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2. számú melléklet
Nagydorog Nagyközség Őnkormányzatának 5/1995. (VIII. 1.)ÖR. rendeletéhez
Vásáron, piacon forgalomba nem hozható áruk köre
Vásáron és piacon 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 pszichotrop-anyagnak minősülő termék;
d/ mérgező és veszélyes anyag;
e/ látást javító szemüveg;
f/ fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray;
g/ "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motórbenzin, gázolaj és háztartási
tüzelőolaj;
h/ muzeális érték;
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 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;
1/ a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993.
évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó termék, kivéve, ha annak forgalmazását jövedéki
engedéllyel rendelkező kereskedő üzletében végzi.
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3. sz. melléklet
Az önkormányzat által rendezett vásárokon fizetendő helypénz és parkolási díj,
valamint a vásárokon és a napi élelmiszerpiacon kiróható pótdíj összege
I. Helypénz
1. Napi élelmiszerpiacon nem kell helypénzt fizetni.
2. Az országos állat-és kirakodóvásáron és a heti kirakodóvásáron fizetendő helypénz összege
(ÁFA nélkül):
2.1 Élőállat árusítás :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha
sertés juh, kecske
szopós borjú, szopós csikó
szopós bárány, szopós szamár, malac 3 hónapos korig
liba, kacsa, pulyka, nyúl, egyéb baromfi, kivéve napos baromfi
napos baromfi

150 Ft/db/nap
70 Ft/db/nap
70 Ft/db/nap
30 Ft/db/nap
20 Ft/db/nap
5 Ft/db/nap

2.2 Járműről történő árusításnál az árura tekintet nélkül, az elfoglalt helynek
megfelelően
100 Ft/m2/nap
2.3 Sátorban, bódéban, egyéb módon való árusításnál az árura tekintet
nélkül az elfoglalt terület után, de minimum 1 m2
3. Búcsúvásáron a helypénz összege (ÁFA nélkül)
Vándorcirkusz búcsúvásáron kívüli időben is

151 Ft/m2/nap
70 Ft/m2/nap

40Ft/m2/előadási nap

II. Parkolási díjak
Az országos állat-és kirakóvásáron, valamint a búcsúvásáron a vásár területén az egy órát
meghaladó tartózkodás esetén fizetendő parkolási díjak (ÁFA nélkül):
a) tehergépkocsi, autóbusz, személyszállító egyéb nagykocsi
b) személygépkocsi
c) kétfogatú szekér
d) egyfogatú szekér, motorkerékpár, taliga

300 Ft/db/nap
180 Ft/db/nap
70 Ft/db/nap
50 Ft/db/nap

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Nagydorog, 2009. október 1.
dr. Sátor Vera
jegyző

