Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2004.(IV.20.) rendelete
a vásár és piactartás szabályozásáról szóló,
többször módosított 14/1995.(VII.11.) számú rendelet
módosítására
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított
14/1995.(VII.11.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. § (5) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
„(5) A naptári évben tartandó összes vásárról, a vásár jellegérıl, az ott
árusításra kerülı termékek körérıl, idıpont megjelölésével, legalább 60
nappal a megrendezést megelızıen írásban tájékoztatni kell a vásár helye
szerint illetékes rendırkapitányságot, vámhivatalt és a területileg illetékes
kamarát.”
2. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése hatályát veszti, és helyette az alábbi (1)-(2)
bekezdés rendelkezései lépnek életbe:
„(1) Vásáron és piacon még mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben sem
hozható forgalomba:
a) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakı;
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyag és
készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény;
c) kábítószernek és pszichotrop anyagnak minısülı termék;
d) mérgezı és veszélyes anyag;
e) látást javító szemüveg, kontaktlencse;
f) fegyver, lıszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II.,
III., IV., vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray;
g) „A” és „B” tőzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
h) kulturális javak;
i) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya
alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve
származéka, preparátuma;
j) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala elızetes
vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala
jogszabályba ütközik.
(2) Vásáron és piacon csak mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben
hozható forgalomba:
a) főszerpaprika ırlemény;
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának külön
szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki
termék;
c) növényvédı szer;

d) barlangi képzıdmény, illetve szakmai tudományos szempontból
kiemelkedı jelentıségő ásványi társulás, ısmaradvány;
e) gázüzemő készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról
üzemeltethetı, illetve hálózati csatlakozási lehetıséggel rendelkezı
termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal
kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezetı
részek);
f) külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.”
3. §
A Rendelet 5. § (2) bekezdésének számozása értelemszerően (3) bekezdésre
módosul.
4. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
„(1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség
valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.”
5. §
A Rendelet 6. § (5) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
„(5) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezıgazdasági kistermelınek nem
minısülı – az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkezı – egyéb magánszemély a tulajdonát képezı
vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és használtcikk-piacon alkalomszerően
értékesítheti.”
6. §
Ezen rendelet hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı
csatlakozásról
szóló
nemzetközi
szerzıdést
kihirdetı
törvény
hatálybalépésének napjától.
Szécsény, 2004. április 19.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A rendelet kihirdetve:
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