
 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete 
A piactartás szabályairól 

 
 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a 
piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendeletre figyelemmel 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Községben önkormányzati tulajdonú területen 

tartandó helyi piacra. 
 
(2) A rendelet szabályait köteles betartani: 
 

a) mindenki, aki a piac területén tartózkodik, értékesít, vásárol, vagy egyéb – a piac 
jellegének megfelelő - tevékenységet végez, 
 
b) piacot fenntartó, üzemeltető. 

 
 

A piac fenntartása, üzemeltetése 
 

2. § 
 
(1) Petőfibánya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó, illetve üzemeltető) a 

lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében – e 
rendeletnek megfelelően piacot tart fenn. 

 
(2) A piac üzemeltetése Petőfibánya Község Önkormányzatának a feladata. 
 
(3) Az Üzemeltető köteles a piac területének üzemeltetésével, a piac tartásával és a 

helyhasználattal kapcsolatos feladatokat e rendeletben foglaltak alapján ellátni. 
 
(4) Az üzemeltetés költségeit az Üzemeltető biztosítja. 
 
(5) Az Üzemeltető köteles a piac e rendelettel megállapított rendjéről a piac bejáratánál jól 

látható helyen közétett hirdetményben az árusokat és vásárlókat tájékoztatni. 
 
 

A piaci árusítás szabályai 
 

3. § 
 



(1) A piac nyitvatartási ideje hétfőtől szombatig 6,00 órától 13,00 óráig terjed a piac tartására 
kijelölt helyen. 

 
(2) Árusítani elsősorban a piac területén elhelyezett árusító standokon lehet.  
 
(3) Tilos az árusítás a közúti közlekedés veszélyeztetése miatt a járdákon és a 

parkolóhelyeken. 
 
(4) Amennyiben az áru jellege megengedi és indokolt, a nagyobb mennyiségű árut a földön is 

el lehet helyezni a piacfelügyelő által kijelölt helyen, úgy hogy azzal ne akadályozza a 
közlekedést, és más árusokat ne zavarjon. 

 
(5) A piacon szakellenőr nem működik, így a gombaárusítás tilos az 55/2009.(III.13.) 

Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésére figyelemmel. 
 
(6) A piac területén az árusok a kijelölésnek megfelelően, illetve a vásári, piaci és 

vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999.(XI.26.) Eüm 
rendeletben foglaltak figyelembevételével árulhatnak. 

 
 

4. § 
 
(1) A köztisztasági előírások betartása érdekében köteles az árus az árusítóhelyét és annak 

környékét tisztántartani, az árusítás után keletkezett szemetet elvinni, vagy a piacnál 
elhelyezett konténerbe elhelyezni. 

 
(2) Az árus köteles betartani az elárusítóhelyre és az árusított termékekre vonatkozó 

kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, köztisztasági előírásokat. 
 
(3) A piaci árusítás szabályainak megtartását a jegyző rendszeresen ellenőrzi. 
 
(4) Az árusok a piac területén sátrat, standot nem létesíthetnek. 
 
(5) Elárusítóknak, vásárlóknak a piac területére motorkerékpárt, személygépkocsit és 

munkagépet bevinni nem szabad. 
 
(6) Az árusító köteles a piac felügyeletét ellátó személynek az áru származása, minősége, 

mennyisége, valamint az ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni. 
 
 

5. § 
 
(1) Az az árusító, akinek a hatályos jogszabály előírja az általa árusított termék eredetének 

igazolását, illetve a jogszerű eladásra és vásárlásra igazoló okiratot, a hiteles igazolásokat 
mindig magánál kell tartani, és felszólításra köteles bemutatni az ellenőrzésre jogosult 
személyeknek. 

 
(2) A kultúrált és biztonságos üzemeltetés érdekében tilos a piac területén: 

a) az építményeket, berendezéseket rendeltetésétől eltérő módon használni, rongálni, 
b) állatot bevinni, 



c) romlott, vagy romlásnak indult anyagot a piac területére bevinni, otthagyni, 
d) a piac területén lévő gyalogos közlekedési utakon a forgalmat akadályozni, 
e) a piac területén kerékpárral közlekedni, 

 
(3) Az el nem adott árut az árusítási idő befejezésével a piac területéről el kell szállítani. 
 
(4) A tűzrendészeti követelmények betartása a piac területén mindenkire nézve kötelező. 
 
(5) Az árusítóhelyet minden árusító köteles az árusítás befejeztével megtisztítani. 
 
(6) A helyhasználó az általa okozott kárért a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel az 

Üzemeltető felé. 
 

 
A helypénzfizetés szabályai 

 
6. § 

 
 
(1) A piacon történő árusításért – a hadigondozottak kivételével – az árus helypénz fizetésére  

kötelezett. A hadigondozott mentességét hadigondozotti igazolványával igazolja. 
 
(2) A piaci helypénz beszedésére és a piac rendjének biztosítására az önkormányzat hatósági 

jogkörrel fel nem ruházott piacfelügyelőket alkalmaz. 
 
(3) Az elárusítóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy azok nagysága a vevőtér felől egyforma 

nagyságúak legyenek. 
 
(4) Az alábbiakban meghatározott piaci helypénzt az árusítani szándékozónak érkezésekor 

azonnal, de legkésőbb 8,00 óráig meg kell váltania a piacfelügyelőnél. 
 
(5) Az árusítás megkezdésekor megvásárolt napijegyet az árusok az árusítás végéig kötelesek 

maguknál tartani és kérelemre felmutatni. 
 
(6) Amennyiben a piac mezőgazdasági termékek árusítására kijelölt része az árusítók nagy 

száma, illetve az árusított termékek mennyisége miatt nem elegendő a zökkenőmentes 
árusításhoz, úgy a piac másik része is igénybe vehető mezőgazdasági termékek 
árusítására. 

 
7. § 

 
(1) Amennyiben az árus egyidejűleg több elárusítóhelyet is bérel, az elárusítóhelyeket csak 

egymás mellett lehet kiadni. 
 
(2) A bérelt elárusítóhely naponta reggel 8,00 óráig foglalható el, el nem foglalás esetén a 

piacfelügyelő azt bárki számára kiadhatja. 
 
(3) A bérléssel lekötött elárusítóhely bérleti díját akkor is meg kell fizetni, ha a helyhasználó 

az árusítást ideiglenesen szünetelteti, ellenkező esetben a lekötött elárusítóhely más 
árusító részére újra bérbe adható. 



 
(4) A napijegy, illetve a bérelt elárusítóhely másra nem ruházható át. 
 
(5) A napijeggyel, illetve a bérlettel a piac zárását követő egy óráig lehet még az árusító 

helyen tartózkodni az összepakolás és rendrakás céljából. 
 
(6) A helypénz meg nem fizetése esetén az árusítani szándékozó nem kezdheti meg, illetve a 

már megkezdett árusítást nem folyatathatja, őt a piacfelügyelő távozásra szólítja fel. 
 
 

8. § 
 

Az önkormányzat a piaci helypénz összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

(1)  A mezőgazdasági terméket árusítók 150,- Ft/m/nap (Áfa-mentes), a nem mezőgazdasági 
terméket árusítók 200,- Ft/m/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás 
megkezdésekor fizetni. 

 
(2) Amennyiben az áru jellege megengedi és indokolt, a nagyobb mennyiségű áru árusítás 

céljából földön való elhelyezéséért a piacfelügyelő által kijelölt helyen a mezőgazdasági 
terméket árusítók 100,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes), a nem mezőgazdasági terméket 
árusítók 150,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás megkezdésekor 
fizetni. 

 
(3) A bérelt elárusítóhely díja 2.500,- Ft/m/hó (Áfa-mentes), melyet havonta előre, a hónap 

20. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára készpénzfizetési 
utalványon a bérelt hely sorszámának feltüntetésével kell megfizetni. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

9. § 
 

(1) Az árusoknak, vásárlóknak, illetve a piacra látogatóknak felróható okból keletkezett 
károkért, illetve a piac területén elhelyezett árúkban, vagyontárgyakban bekövetkezett 
károkért az Üzemeltetőt, Fenntartót felelősség nem terheli.  

 
(2) Jelen rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 
(3) Hatályba lépésével a piactartás szabályairól szóló 7/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet 

és az azt módosító 1/2005.(II.10.) és 2/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

 
K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva sk.                     Dr. Gyirán Viktor sk. 
            Polgármester                Jegyző 


