Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2004. (V. 26.) számú rendelete
a piacok rendjének szabályozásáról1
(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a vásárokról és
piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Gárdony város közigazgatási területén működő piacokra. (a
továbbiakban: piac)
(2) A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik a piacon értékesítő
tevékenységet folytatnak, valamint a piacot üzemeltető szervezetre.
(3) A piac helye:
- Gárdonyban az ún. DEPÓ Áruház melletti terület
- Agárdon a bevásárló központban a Petőfi utca és a pavilonsor által körülhatárolt terület.
II. FEJEZET
Piac fenntartása és üzemeltetése
2. §
(1) Piac fenntartásáról és üzemeltetéséről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az általa alapított Városgazdálkodási és Turisztikai Rt-vel (2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 3438.) (a továbbiakban: üzemeltető) kötött szerződés alapján gondoskodik.
(2) A piac rendjének biztosítása, a helypénz beszedése az üzemeltető feladata
(3) A piac területének folyamatos tisztántartásáról, a rágcsáló- és rovarirtásról az üzemeltető
gondoskodik.
(4) A piac 6-19 óráig tart nyitva.
III. FEJEZET
3. §
A piacon forgalomba hozható áruk
(1) A piacon elsősorban élelmiszer, napi cikkek, élő kisállat, zöldség, gyümölcs, élő- és
művirág, mezőgazdasági termény és termék hozható forgalomba.
(2) Nem hozható forgalomba a piacon:
a) nemesfém és abból készült ékszer, drágakő,
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény,
c) kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék,
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d) mérgező- és veszélyes anyag,
e) látást javító szemüveg, kontaktlencse,
f) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, 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,
j) olyan termékek, vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb
engedélyhez kötött, vagy amelynek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik,
k) használt cikk
Gárdony Város piacain működési engedéllyel rendelkező üzlet hiányában nem hozható
forgalomba továbbá:
a) fűszerpaprika-őrlemény
b) jövedéki termék
c) növényvédő szer
d) barlangi képződmény, 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).
IV. FEJEZET
4. §
Árusításra jogosultak köre
(1) A piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában
rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel. A piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány,
társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész,
képzőművész, fotóművész, egyéni vállalkozó árusíthat.
(2) Vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi
tevékenységet nem folytathat, tovább-eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
(3) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a) a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt,
savanyított terméket,
c) mézet (lépesmézet), saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejterméket, tojást,
valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból előállított füstölt
húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt árusíthat, az élelmiszerek előállítására és
forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.
(4) Gomba csak azon a piacon árusítható, ahol a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és árusítási
engedély kiadására a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működik.
(5) A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját
előállítású alkotásait árusíthatja.

(6) E rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek az egyes
termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg.
V. FEJEZET
5. §
Helyhasználat engedélyezése
(1) Piacokon árusítani csak helyjegy birtokában lehet. Az árusítási helyért helypénzt kell
fizetni, amelynek mértékét napi, havi, és évi bontásban a fenntartó önkormányzat határozza
meg. Az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott pavilon után bérleti díjat kell fizetni,
amelynek mértékét a fenntartó önkormányzat határozza meg. A piaci árusnak a használat
időtartamától függetlenül mindig az egész napra megállapított helypénzt kell megfizetni.
(2) A helyjegy napi helyfoglalásra jogosít fel. A helyjegyet az üzemeltető megbízottja a
helyszínen adja ki és egyben gondoskodik a helypénz beszedéséről.
(3) A helyjegy másra nem ruházható át. A helyjegyet a piaci árusnak az árusítás egész ideje
alatt meg kell őriznie és ellenőrzés alkalmával azt fel kell mutatnia. Aki az ellenőrzés
alkalmával a helyjegyet bármilyen oknál fogva nem tudja felmutatni, köteles új helyjegyet
váltani.
(4) Ha a piaci árus a helyjegyet nem váltja meg, vagy az e rendeletben foglaltaknak nem tesz
eleget, akkor az üzemeltető megbízottja az árusítást megtilthatja.
VI. FEJEZET
6. §
Az árusítás rendje
(1) A piacon tiszta árut lehet kirakodni és árulni. Az árusítás a piac területén felállított árusító
asztalról, emberi erővel hajtott vagy tolt kocsiból történhet. Külön asztal vagy pult csak az
üzemeltető engedélyével állítható fel.
(2) A piacon az érkezés sorrendjében helyezkednek el az árusok. Piaczáráskor az árus az
általa elfoglalt helyet köteles kiüríteni és elhagyni. Az üzemeltető ez alól indokolt esetben
kivételt tehet.
(3) A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése, tárolása a piaci árusok feladata. Az áru
megromlásáért, értékének csökkenéséért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.
(4) Gyümölcs és zöldségféle csak asztalról, ládákból, kosárból, zsákból árusítható. Biztosítani
kell a földes áruknál a közvetlen fogyasztásra szolgáló áruktól való elkülönítést. Élelmiszer
földről nem árusítható.
(5) Romlott, romlásnak indult árut a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
(6) A feldolgozott élelmiszert árusító köteles gondoskodni arról, hogy a tároló edényzet tiszta
és fedhető legyen.
(7) A piacon gépjárműről, pótkocsiról, utánfutóról árulni csak a piacfelügyelő engedélyével
lehet.
(8) A piac területén értékesítési tevékenységet végző személyeknek rendelkezniük kell az
általuk forgalmazott áru mérésére alkalmas, érvényes hitelesítésű mérőeszközzel.
(9) Az árus köteles: a piac rendjét megtartani, a piacfelügyelő intézkedéseinek eleget tenni,
helypénzt fizetni, az elfoglalt helyet rendeltetésszerűen használni, tisztán tartani és a piac,
vásár zárásáig az általa használt helyet úgy elhagyni, hogy ott szemét vagy szennyeződés ne
maradjon.

(10) A piaci árusítás során meg kell tartani az árusítást végző személyre, az árusított
termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és
növény-egészségügyi, köztisztasági előírásokat.
VII. FEJEZET
7. §
A piac rendjének fenntartása körében hozható intézkedések
(1) A piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket a jogszabályokban meghatározott szervek
jogosultak ellenőrizni.
(2) A piacfelügyelő jogosult a piacon történő árusítás jogszerűségét igazoló bármely irat,
okmány, hatósági engedély bemutatását kérni. Ennek megtagadása az árusításból való
kizárást, illetve kitiltást vonja maga után.
(3) A piacfelügyelő értesíti a jogszabályban ellenőrzésre feljogosított szervet, ha annak
gyanúja merül fel, hogy a piac területén egészségre ártalmas árut hoznak forgalomba, de
ennek megítélésére önmaga nem képes.
(4) Amennyiben a piacfelügyelő a piac működése során az árusítást végző személyek részéről
jogsértést észlel, haladéktalanul fel kell hívnia az érintett személyt a kifogásolt tevékenység
megszüntetésére vagy mulasztás pótlására.
(5) A felügyelő köteles megakadályozni azt, hogy a piac területén a jogszabály által tiltott
vagy megszemléléssel is megállapítható szennyezett árut forgalmazzanak, illetve azt, hogy
bármely árut jogszabályban meghatározott feltételek biztosítása nélkül áruljanak.
(6) A piacfelügyelő súlyosabb megítélésű rendzavarás, szabálysértés elkövetése esetén a
közterület-felügyelet közreműködését, szükség esetén rendőrhatósági intézkedést kérhet,
valamint szabálysértési feljelentést tehet.
VIII. FEJEZET
8. §2
IX. FEJEZET
9. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2004. június 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egy időben Gárdony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1991. (X. 15.) számú a piacok és az alkalmi
árusításra kijelölt helyek rendjének szabályozásáról szóló rendelet hatályát veszti.
Gárdony, 2004. május 17.
Szabó István
polgármester

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
jegyző

Záradék: Ezen rendelet 2004. május 26-án kihirdetésre került.
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
jegyző
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