Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/1995.(VII.11.) önkormányzati rendelete
a vásár és piactartás szabályozásáról
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az 1987. évi
XI. törvény, az 1990. évi LXV. törvény, valamint a vásárokról és piacokról
szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 1 rendelkezéseire, az alábbi rendeletet
alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1)
A rendelet hatálya kiterjed Szécsény város területén rendszeres
vagy alkalmi jelleggel működő valamennyi vásárra és piacra. Nem terjed
ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra, vagy az ezzel egy tekintet alá
eső alkalmi árusításra, még akkor sem, ha az eladó azt vásár elnevezéssel
szervezi, továbbá az egyedi engedély (jogosítvány) alapján közterületen
folytatott árusításra.
(2)
Az önkormányzati rendelet alkalmazása szempontjából:
a)vásár alatt:
- országos kirakodó és állatvásárt
- búcsúvásárt,
- népművészeti vásárt,
- alkalmi (ünnepi) vásárt, 2
- helyi kirakodóvásárt;
b) 3 piac alatt:
- élelmiszerpiacot,
- termelői piacot,
- virágpiacot,
- használt cikk piacot
kell érteni.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt:
- vásár és piac tartásáról, jellegéről, helyéről, időpontjáról,
megszüntetéséről;
- vásártér és piactér létesítéséről, megszüntetéséről;
- az alkalmazandó díj megállapításáról, beszedéséről.
(4)
Vásár és piac az önkormányzat által kijelölt helyen tartható. Ezt az
önkormányzat állapítja meg, amelyet e rendelet mellékleteként kell
kezelni. (1. számú melléklet)
Más helyen az árusítás tilos.
Korábban: a 2009. IV. 12-től hatálytalan 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
Beiktatta a 13/1997.(IV.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1997. április 23-tól.
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(5)

A naptári évben tartandó összes vásárról, a vásár jellegéről, az ott árusításra
kerülő termékek köréről, időpont megjelölésével, legalább 60 nappal a
megrendezést megelőzően írásban tájékoztatni kell a vásár helye szerint illetékes
rendőrkapitányságot, vámhivatalt és a területileg illetékes kamarát. 4 A
vásárjegyzék elkészítésében közreműködik a Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya 5 . Az évente
elkészített vásárjegyzéket ezen rendelet mellékleteként kell kezelni, mint
2. számú mellékletet.

(6) A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 6 jegyzője:
a./ nyilvántartja a város területén engedélyezett piacokat, azok jellege,
helye és időpont szerint, továbbá a piactereket,
b./ ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a város területén tartott vásárok és
piacok rendjét, az 55/2009.(III.13.) Korm. rendeletben leírtak szerint.
c./ gondoskodik:
- a vásár kellő időben és módon történő meghirdetéséről,
- a vásártér, illetőleg a piactér megfelelő előkészítéséről,
- a vásáron és a piacon a jogszabályi rendelkezések megtartásáról,
- a vásártér és piactér folyamatos fejlesztéséről.
A vásárokon és piacokon árusítható áruk
2. §
(1) Országos kirakó vásáron - ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha,
sertés, juh, kecske, és védett állatfajok kivételével - bármely áru
forgalomba hozható, a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések
megtartásával.
(2) Országos állatvásáron egészséges, vészmentes helyről származó élőállat,
továbbá a bognár, kocsigyártó, köteles és szíjgyártó ipar köréhez tartozó,
valamint a kialakult szokások szerint állatvásáron árusítható egyéb
kézműves termék hozható forgalomba.
(3) Búcsúvásáron 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 hozható forgalomba.
(4) A népművészeti vásáron a népművész, a népi iparművész, az iparművész,
a képzőművész és a fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.
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(5) Alkalmi (ünnepi) vásáron a 2. § (1), (3) és (4) bekezdésében felsorolt,
valamint az ünnep jellegének megfelelő áru hozható forgalomba.
3. §
(1) Napi élelmiszerpiacon élelmiszer, nyersélelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő
baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő és művirág, mezőgazdasági termék,
karácsonyi fenyőfa, virágföld árusítható.
Mezőgazdasági termékből előállított nyers élelmiszer, élelmiszer
nyersanyag, lőtt vad, vágott baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat csak
üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet mellett
árusítható.
(2) Virágpiacon élő- és művirág, karácsonyi fenyőfa, virágmag, palánta,
dísznövény, valamint a virágkereskedés üzletköréhez tartozó egyéb
árucikk, illetve a virág forgalomba hozásához szükséges kiegészítő cikkek
hozhatók forgalomba.
(3) Használtcikk piacon használtcikk (anyag) hozható forgalomba. Új termék
nem értékesíthető.
4. §
Vásáron és piacon az áru- és termékértékesítésen kívül vendég lá tóipari,
kölcsönző, megőrző, mutatványos valamint szolgáltató és javítóipari
tevékenység is folytatható az ezekre vonatkozó rendelkezések és hatósági
előírások megtartásával.
5. §
(1)7 Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem 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, kontaktlencse;
f) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III.,
IV., vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray;
g) „A” és „B” tűzveszélyességi 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;
Módosította a 8/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
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j)

olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy
egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba
ütközik.

(2)8 Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható
forgalomba:
a)
fűszerpaprika őrlemény;
b)
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
külön szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott
jövedéki termék;
c)
növényvédő szer;
d)
barlangi
képződmény,
illetve
szakmai
tudományos
szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
e)
gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos
hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel
rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos
árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és
áramvezető részek);
f)
külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai
termék.
(3) 9 A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az eláru sító helyre, az
árusítást végző személyre, és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó
kereskedelmi,
közegészségügyi,
állategészségügyi
és
növényegészségügyi, köztisztasági előírásokat.
Árusításra jogosultak
6. §
(1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség
valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. 10
Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet,
mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész,
képzőművész és fotóművész, valamint - az (5) bekezdésben foglaltak
szerint - magánszemély árusíthat.
(2) A mezőgazdasági kistermelő kizárólag a maga termelte zöldsé get,
gyümölcsöt, a maga termelte mezőgazdasági termékből előállított nem
hőkezelt savanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet (lépes mézet),
virágot, saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket,
Beiktatta a 8/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz
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tojást, valamint vágott baromfit, továbbá csak sertéshúsból előállított
füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt árusíthat.
(3) Gomba csak ott árusítható, ahol a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és
árusítási engedély kiadására a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt
szakellenőr működik.
(4) A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész
és a fotóművész saját előállítású alkotásait árusíthatja.
(5) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő –
az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkező – egyéb magánszemély a tulajdonát képező
vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és használtcikk-piacon alkalomszerűen
értékesítheti.11
A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező
magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat,
továbbe1adás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. Az értékesítés akkor
alkalomszerű, ha az havonta legfeljebb két ízben történik.
(6) Vásár - illetve piactéren kívü1 - közterületen - csak az a személy (szerv)
hozhat forgalomba árut, aki a Szécsényi Közös Önkormányzati
Hivataltól 12 közterület foglalási engedélyt kapott és megfelel a 6. § (l)-(5)
bekezdésében foglalt, feltételeknek. Az árusításra va1ó jogosu1tságot
felhívásra megfelelő okmányokkal igazolni kell.
(7) Szécsény város egész területén tilos az előző bekezdésekben foglalt
feltételekkel nem rendelkező külföldi állampolgárok mindennemű
kereskedelmi tevékenysége.
Helyfoglalás rendje
7. §
(1) Árusítani helyhasználati engedély alapján a kijelölt helyen szabad. A napi
árusok - miután az állandó hellyel rendelkezők elfoglalták helyüket érkezési sorrendben helyezkedhetnek e1.
(2) A helyhasználó a kijelölt helyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a
piac területén máshol nem árusíthat és árut, göngyö1eget máshol nem
rakhat le.
Helypénz, helyhasználat
8. §
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(1) Az elárusító helyek napi, havi, félévi és évi díjért adhatók ki.
(2) A vásári és piaci árusítás céljára felhozott haszonállat, termény, zöldséggyümölcs és egyéb árucikk, valamint az azokat szállító járművek után a
rendelet 3. számú mellékletében meghatározott helypénzt kell fizetni. Az
önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő helypénzeket
módosíthatja.
(3) A helypénz szedésével megbízott személy a kifizetett helypénzről
folyószámmal, értékjelzéssel ellátott helypénzjegyet köteles adni, amelyet
az árus - mindaddig, amíg helyét elfoglalva tartja - köteles megőrizni és
az ellenőrző hatóság felszólítására felmutatni.
(4) Ha az árus a kapott helypénz jegyet bármilyen okból felmutat ni nem tudja,
köteles a díjat újból megfizetni.
(5) Különböző díjtétel alá eső áruk árusítása esetén annak az árunak a
díjtételét kell megfizetni, amelyre az eladásra kerülő áruk közül a
legmagasabb tételt állapították meg.
(6) Ha a helyhasználó az elfoglalt árusító helyen a helypénz kifizetése után
olyan árut árusít, amelyért magasabb díj fizetendő, köteles a
díjkülönbözetet megfizetni.
(7) A helyhasználat tartama az árusítóhelyek jellegétől függően lehet egy
napra, vagy határozatlan időre (hónapra, félévre, évre) szóló.
(8) A határozatlan időre szóló helyhasználat legrövidebb időtartama egy hónap.
Ebben az esetben a kijelölt helyhasználó a helypénzdíjat az első hónapban a
kijelölést követően azonnal, a további hónapokban a tárgyhó 5. napjáig előre, a
teljes hónapra köteles megfizetni. A díjfizetés elmaradása a helyhasználat
azonnali megszüntetésével jár.
(9) A határozatlan időre szóló helyhasználat megszüntetését a tárgyhó 15. napja előtt
írásban kell kérni a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivataltól 13. A bejelentés
elmulasztása esetén a hely korábbi használója köte1es a következő havi
helypénzdíjat megfizetni.
(10) Ha a határozatlan időre szóló helyhasználattal rendelkező személy, (kereskedő)
elárusító helyét reggel 8 óráig nem foglalja el, a helye szükség szerint más
személynek kiadható.
(11) Napi helyhasználat a díjfizetés napján jogosít ideiglenes árusítóhely elfoglalására.
Ha a helyhasználó az árusítóhelyet kiürítette és elhagyta, ugyanaz a hely
díjfizetés ellenében még azon a napon használatba adható. A napi helyhasználó
nem igényelheti, hogy a helyet számára fenntartsák.
13
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Egészségvédelmi intézkedések
9. §
(1) A fenntartó köteles a vásár- és piactér állandó tisztaságáról gondoskodni. A
takarítást, a vásári és piaci árusítás befejezésével azonnal el kell végezni. A
takarítást öntözés után pormentesen kell elvégezni, az összegyűjtött szemetet az
arra kijelölt szeméttárolóba kell szállítani. A vásártér területét rendszeresen
kaszálni kell. A nyílt árusítású üzlettel vagy pavilonnal rendelkezők
göngyölegeiket úgy kötelesek tárolni, hogy azok a vásár és piac területének
tisztaságát, rendjét ne akadályozzák. A piac területén gondoskodni kell az
árusítóasztalok rendszeres karbantartásáról és fertőtlenítéséről.
(2) A helyhasználó köteles az árusítóhelyeket a közegészségügyi
rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, minden szemetet, állati,
vagy növényi hulladékot, baromfi almot a kijelölt szemétgyűjtőbe
elhe1yezni.
(3) A vásár- és piactér vízellátására szolgáló csap környezetét a
közegészségügyi követe1ményeknek megfelelően kell karbantartani.
Gondoskodni kell az elcsurgó víz elvezetéséről.
(4) Az elhullott állatot a vásár és piac területéről a tulajdonosnak azonnal el
kell távolítani.
(5) A piac területén - beleértve közlekedésre fenntartott helyeket is - tilos
gyümölcshulladékot, gyümölcsmagot, zöldséget elszórni, vagy ezeket, a
területeket más egyéb módon beszennyezni.
Az állatvásárra vonatkozó külön előírások
10. §
(1) Az állatvásár (továbbiakban: vásártér) területét lehetőleg sík és száraz
talajú külterületen úgy kell kijelölni, hogy az a felhajtásra kerülő
állatokkal a lakott terület érintése nélkül elérhető legyen. A terület
nagyságát úgy kell megállapítani, hogy a felhajtott állatok és járművek
elhelyezhetők legyenek, és a közlekedésre megfelelő hely álljon
rendelkezésre.
(2) A vásárteret körül kell keríteni, és a bejáratot úgy kell kialakítani, hogy
azon egyidejűleg csak egy jármű, vagy egymás mellett két nagy állat
haladhasson át.
A bejárathoz vezető utat a bejárat teljes szélességében és legalább 10
méter hosszúságban vízálló burkolattal, a bejáratot zárható sorompóval
(kapuval) kell ellátni.
(3) A vásártéren - amennyiben a forgalom jelentős - minden állatfaj részére
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korláttal (kerítéssel) elkerített külön helyet kell kialakítani.
(4) Az állategészségügyi szempontból kifogásolt állatok elhelyezésére
vásártéren kívül, bekerített és elzárható- területet kell kialakítani.
(5) A vásártérre állatot behajtani csak a vásár megnyitása után, érvényes
marhalevél birtokában szabad.
A felhajtott állatok orvosi vizsgálatát illetőleg megszemlélését a vásártérre
való bebocsátásuk előtt kell elvégezni. Érvényes marhalevél nélküli illetve
állategészségügyi szempontból kifogásolható állatot a vásártérre bevinni
tilos.
(6) A vásártérre csak annyi állat bocsátható be, hogy egymást, illetve a
közlekedést ne veszélyeztessék A felhajtott állatokat felügyelet nélkül
hagyni nem szabad.
(7) A vásárteret, valamint az odavezető utaknak a vásártér közvetlen
közelében lévő szakaszait legkésőbb a vásárt követő napon meg kell
tisztítani.
(8) A vásárteret nem szabad legeltetésre használni.
Élelmiszer forgalmazására vonatkozó rendelkezések
11. §
(1) Élelmiszert csak a hatályos jogszabályok betartásával szabad forgalmazni.
Különösen vonatkozik ez a tej és tejtermék, a vágott, baromfi és gomba
árusítására. Élelmiszert csak a kijelölt helyen és e célból elhelyezett asztalokon
lehet árusítani.
(2) Élelmiszert viszonteladók csak asztalról, egyéni termelő - ha a piacon elegendő
asztal nincs - kosárból árulhat. Élelmiszert földre elhelyezni tilos.
(3) A piacon az áru ipari feldolgozása tilos.
(4) Romlott árut a piac területére bevinni, vagy ott tartani tilos.
(5) Az áru tárolására szolgáló tartály (edény, láda, kosár, stb.) burkoló és csomagoló
anyag minőségének olyannak kell lennie, hogy az áru ízét, szagát, minőségét
károsan ne befolyásolja. Az áru eladásánál, szállításánál és csomagolásánál csak
írástól, nyomtatástól és egészségre ártalmas anyagtól mentes, előzetesen más
célra nem használt csomagolópapírt lehet felhasználni. A csomagolásra szolgáló
papír egyik oldalán cégjelzés vagy minőségjelzés alkalmazható.
(6) Az árusítóhelyeken csak jó minőségű, fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő,
romlatlan, hamisítatlan áruk hozhatók forgalomba.
(7) A termelő tejet, tejterméket a piacon csak kizárólag erre a célra kijelölt helyen
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árusíthat. A termelőnek rendelkeznie kell a mindenkori hatályos
állategészségügyi szabályokban előírt állatorvosi igazolással, melyet köteles
magánál tartani, és felszólításra felmutatni. A nyerstejet, tejterméket a piaci
forgalmazásban a szennyeződéstől, cseppfertőzéstől tiszta, fehér ruhával
való letakarással kell védeni. A piacon az árusítás alkalmával az
árusítónak tiszta ruházatot, tiszta fehér kötényt és karvédőt, valamint
fejkendőt vagy sapkát kell viselni.
(8) Az e célra kijelölt árusítóhelyen vágott baromfi csak az állategészségügyi szervek
engedé1yéve1 hozható forgalomba.
A kisüzemben vágott baromfi szállítására sima felületű, résmentes műanyag
edényzetet kell használni. A szállító edényzetet, tartályt csak egyszer használható,
tiszta műanyag fóliával, vagy zsírpapírral kell kibélelni. A szállítás alatt, a
baromfihúst - fehér, tiszta textíliával letakarva - por ellen védeni kell. A baromfi
húsvizsgálatát az előállítónál vagy a piacon a forgalomba hozatal előtt kell
végezni.
(9) Őstermelő - érvényes állatorvosi igazolással - házivágásból származó füstölt
szalonnát és füstölt házi jellegű sonkát forgalmazhat. Egyéb húsrészt és
töltelékárut nem forgalmazhat. Forgalmazás során az alapvető higiéniai
szabályokat be kell tartani, az árut portól, szennyeződéstől meg kell védeni.
Gomba árusítására vonatkozó rendelkezések
12. §
(1)

Piacon gombát árusítani csak erre a célra kijelölt helyen szabad.

(2)

A piacon a vadon termett gombát az árusítás előtt átvizsgálás, engedélyezés
céljából a gombaszakértőnek be kell mutatni. Ha a gombaszakértő a gomba
árusítását engedélyezte, akkor az árus részére az árusító nevét, a gomba fajtáját és
mennyiségét feltüntető igazolólapot állít ki. Ezt az árus, az árusítás időtartama
alatt köteles jól látható helyen tartani és felszólításra az ellenőrző személynek,
illetve a vásárlónak felmutatni. Szakértő által előzetesen meg nem vizsgált
gombát árusítani szigorúan tilos.

(3)

Szárított gombát csak a forgalomba hozó vállalat eredeti, sértetlen zárral ellátott
csomagolásában szabad árusítani. Magánszemély házilag, szárított gombát nem
árusíthat.
A gomba vizsgálati díját az árus köteles megfizetni.

(4)

Kereskede1em-hatósági rendelkezések
13. §
(1)

Az árusító köteles az ellenőrző hatóságnak az áru származása, minősége,
mennyisége és az ára tekintetében a szükséges-felvilágosítást megadni. Annak az
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árusítónak, akire nézve a hatályos jogszabály előírja az áru eredetének
bizonyítását, az áru árának meghatározására alkalmas okiratot (számla, jegyzék,
stb.) magáná1 kell tartania.
(2)

Az árusítóhelyeken csak szabályszerűen hitelesített mérleget, súlyt, vagy egyéb
mérőeszközt szabad használni.

(3) Az árusító (egyéni termelő kivételével) köteles minden árujának - meghatározott
mértékegység szerint megállapított - eladási árát jól látható helyen elhelyezni,
illetve feltüntetni.
Rendészeti intézkedések
14. §
(1)

A vásár és piac területén lévő építményeket - ideértve az árusító asztalokat is -, a
fákat rongálni tilos.

(2)

Nem eladásra szánt állatot, különösen kutyát a vásár és piac területére bevinni,
vagy bevezetni még pórázzal és szájkosárral is tilos.

(3)

Az árusító sátrakat, asztalokat és az árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a
szabad közlekedést ne akadályozzák.

(4)

A vásár- és piactér területére csak árut szállító jármú hajthat be. Más jármű
részére a behajtás, ott tartózkodás, vagy átmenő forgalom is tilos.

(5)

A járművek részére fenntartott közlekedési utakon csoportosulni, és a
közlekedést akadályozni nem szabad.
Tűzrendészeti intézkedések
15. §

(1)
(2)

A vásár- és piactér területén tüzet rakni tilos.
Megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet a meleg ételek készítésével és
forgalmazásával foglalkozó árusok használhatnak.
16. §14
A vásár illetve a piac nyitva tartásának szabályozása
17. §

14

Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-től.
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(1)

Az állatvásár illetve a piac területének nyitvatartási idejét az önkormányzat
jegyzője határozza meg a helyi igények figyelembevételével, illetve a 55/2009.
(III.13.) Korm. 15 rendeletben előírtak betartásával.

(2)

A piactérre meghatározott, nyitvatartási időt az ott található üzlethelyiségek
bérlői is kötelesek betartani, A piac területének bezárása után az ott lévő
üzlethelyiségek bérlői csak indokolt esetben és külön engedéllyel léphetnek be,
illetve tartózkodhatnak a piac területén (pl. árufeltöltés céljából). Az engedélyt az
önkormányzat jegyzőjétől lehet kérni.
Záró rendelkezés
18. §

Ez a rendelet 1995. július 15-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
12/1991.(VII.16.) számú önkormányzati rendelet.
Jogharmonizációs záradék16
19. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Szécsény, 1995. július 11.
jegyző s.k.

polgármester s.k.

Az alaprendelet 1995. július 11-én kihirdetésre került.
jegyző s.k.

15
16

Korábban: a 2009. IV. 12-től hatálytalan 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
Beiktatta a 21/2009.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. november 25-től
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1. melléklet a 14/1995.(VII.11.) önkormányzati rendelethez
I.

Országos kirakodó vásár
Szécsény, Sas utca, Gábor Áron utca és a köztük lévő parkoló

II.

Állatvásár
Szécsény belterület, hrsz: 1982, 1,3 ha terület17

III. Búcsúvásár
Szécsény, Haynald Lajos utca Római katolikus Templom előtti szakasza az Ady
Endre utca kereszteződéséig
III. Népművészeti, alkalmi (ünnepi) vásár
Szécsény, Ady Endre utcában: a Múzeum, a volt Tsz. Iroda, illetve a művelődési
ház előtti területen.
IV. Piac
Szécsény, Arany János út 4. szám alatt

17

Módosította a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. június 20-tól
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2. melléklet a 14/1995.(VII.11.) önkormányzati rendelethez
2018. évi vásárjegyzék18; 19
Időpontja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2018. február 26.
2018. március 26.
2018. április 24.
2018. május 23.
2018. június 28.
2018. augusztus 25.
2018. szeptember 24.
2018. október 29.
2018. november 26.

Jellege:
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő

országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár

Az önkormányzat képviselő-testülete 2018. évben szünetelteti az
országos állatvásárt.

18

Megállapította a 11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. január 1-től.

19

Megállapította a 14/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. január 1-től.
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3. melléklet a 14/1995.(VII.11.) önkormányzati rendelethez20
Vásári helypénzdíjak
200 Ft/m2
200 Ft/m2
200 Ft/m2
550 Ft/db
330 Ft/db
220 Ft/db

Sátorfoglalási díj
Földön árusítás esetén
Állványon történő árusítás esetén
Teherautó
Személygépkocsi
Személygépkocsi-utánfutó
Piaci helypénzdíjak a városi piac területén
Őstermelők részére:
1 db asztal bére egy
évre
1 db asztal bére félévre
(IV.1-től IX.30ig)
1 db asztal bére egy
hónapra
1 db asztal bére egy
napra
Földön árusítás esetén

III. kat.
6.200 Ft

II. kat.
8.200 Ft

I. kat.
10.200 Ft

3.100 Ft

4.100 Ft

5.100 Ft

800 Ft

1.000 Ft

1.300 Ft

200 Ft

300 Ft

500 Ft

100 Ft/m2

200 Ft/m2

300 Ft/m2

Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők részére:
fedett szín
alatt
szabad
területen

III. kat.

II. kat.

I. kat.

800/Ft/nap/aszt
al m2
650/Ft/nap/aszt
al m2

1.200/Ft/nap/as
ztal m2
800/Ft/nap/aszt
al m2

1.500/Ft/nap/as
ztal m2
1.000/Ft/nap/as
ztal m2

Termékárusítás helypénzdíjai
Zsákos áru esetén
Ládás áru esetén
Szárnyas állat (vágásérett)

20

100 Ft/zsák
1000 Ft/m2
50 Ft/db

Megállapította: az 5/2006.(II.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2006. március 1-jétől.
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