Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2005. (III.31) számú rendelete
Gáborján Község képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló LXV.
Törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a piacok és
vásárok tartására vonatkozó szabályokat a jelen önkormányzati rendeletben
állapítja meg.
Általános rendelkezések
1.§. (1) A rendelet hatály kiterjed Gáborján község közigazgatási területén
rendezett országos állat- és kirakodóvásárra.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) vásár: országos vagy helyi jellegű, nem rendszeres, általában időszaki
vagy szakjellegű adásvételi lehetőség, ahol az árukat az erre kijelölt
területen – általában nyílt területen – rendszerint kirakodással mutatják be.
b) Piac: általában napi, esetenkénti heti rendszerességü – rendszerint
szabadtéri – adásvételi lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napi
cikkeket árusítanak.
c) Devizajogszabályok szerinti belföldi:
- a magyar állampolgár, ha állandó lakóhelye Magyarországon van,
- a külföldi állampolgár, ha magyarországi tartózkodási engedélye van,
- az a jogi személy és más gazdálkodó szervezet, amelynek székhelye
Magyarországon van,
- a külföldön székhellyel bíró jogi személy és más gazdálkodó szervezet
Magyarországon működő telepe (fiókja, képviselete)
(3) A rendelet előírásait kötelesek megtartani mindazok, az (1) bekezdésben
meghatározott területen tartózkodnak.
(4) Vásár rendezésére és piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki a
deviza jogszabályok szempontjából belföldinek minősül. Az önkormányzaton
kívül az a gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő más
jogi személy rendezhet, illetve tarthat fenn vásárt, vagy piacot, amelyet a jegyző
– az erre vonatkozó külön jogszabály alapján – nyilvántartásba vett. Az
önkormányzat által működtetett piac a vásárok és piacok fenntartásáról,
üzemeltetéséről és az ott rendszeresített szolgáltatásokról Gáborján Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a vásár- és piacfelügyelő útján
gondoskodik.
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(5) A közterület használatáért díjat kell fizetni. A közterület-használati díj
mértékét a képviselőtestület minden évben megállapítja az elfoglalt terület m2-e,
illetve az állatok darab számára tekintettel.
A közterület használati-díjakat a csatolt melléklet tartalmaz.
(6) A közterület-használati engedélyt piaci árusítás, avagy állat- és
kirakodóvásár időtartamára külön kérelmezni nem kell. A piac és vásár területén
a piac felügyelője szedi be az 1. sz. mellékletben rögzített díjtételeket. Karján
megkülönböztető jelzést visel.
(7) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott
napra kell fizetni. A díjat az önkormányzat számlájára kell befizetni.
(8) Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles
fizetni. E kötelezettség alól felmentés nem adható. Nem terheli díjfizetési
kötelezettség jótékonysági tevékenységet végző természetes- és jogi
személyeket.
(9) A közterületen lévő létesítményeket minden igénylő köteles megóvni
mindennemű károsodástól. A kijelölt területet a használat után az igénybevevő
köteles az eredeti állapotába helyreállítani, vagy ha az nem lehetséges, az
okozott kárt megtéríteni.
A vásárok és piacok helye, ideje, az azokon forgalomba hozható áruk köre
2.§. (1) Az országos állat és kirakodóvásár helye:
Helye: Gáborján, Arany János utca teljes hosszában
Ideje: minden év július első vasárnapja
Az országos állatvásárra, ló, öszvér, szarvasmarha, szamár, bivalyra ill.
szaporulataikra, sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között
tenyésztett vadon élő hasított körmű haszonállatok (vaddisznó, dámvad, őz,
szarvas, muflon) csak érvényes marhalevéllel hajtható fel. Az állatot, egyedi és
tartós megjelöléssel kell ellátni. Védett állatfajok és fajták nem árusíthatók. Az
országos kirakodóvásárra kiskereskedelmi tevékenységre jogosult gazdálkodók-,
egyéni és társas vállalkozók, egyéb gazdálkodó szervezetek, illetve termék
előállítók, gyártók az engedélyezett tevékenységi körüknek megfelelő
termékeket hozhatnak forgalomba.
(2) A piac helye:
Helye: Gáborján, Fő u. 78.sz.
Ideje: a hét minden napja
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A piac területén forgalomba hozható: élelmiszer-, zöldség-, gyümölcs, gomba
élőállat (baromfifélék, nyúl, galamb, hal) vágott baromfi, lőtt szárnyas és
apróvad, élő és művirág, növényi szaporítóanyagok, gabona- és termény
takarmány. A piac területén forgalomba hozható: élő állatok és a
kirakodóvásáron engedélyezett termékek.
(3) 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, 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
j) Olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes
vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala
jogszabályba ütközik.
(4) A község egyéb közterületein üzletek közvetlen közelében – tőlük 10
méterre – azok profiljába tartozó árucikkek utcai árusítása tilos!
Az árusításra jogosultak köre
3.§. (1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki a devizajogszabályok
szempontjából belföldinek minősül. 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 őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a) a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,
b) a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékekből származó, nem
hőkezelt, savanyított terméket,
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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.
(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 a saját előállítású alkotásait árusíthatja.
(5) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem
minősülő – devizajogszabályok szempontjából belföldinek tekintendő – egyéb
magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakóvásáron
alkalomszerűen értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező
magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat,
továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. Az értékesítés akkor
alkalomszerű, ha az havonta legfeljebb két ízben történik.
Árusítási idő
4.§. (1) A várás- illetve piac nyitva tartásának idejét – az önkormányzat által
rendezett vásár, illetve fenntartott piac kivételével 05 és 20 óra között – a vásár
rendezője, illetve a piac fenntartója határozza meg. A 20 óra után nyitva tartást
az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző
engedélyezheti.
(2) Az árusítási időt feltüntető táblát a vásáron és a piacokon jól látható módon
kell kifüggeszteni.
Helyhasználat engedélyezése, helyfoglalás, helypénz
5.§. (1) A vásárokon és a piacokon az árusok helyét a vásár és piacfelügyelő
jelöli ki.
(2) Az országos kirakodóvásáron, valamint a heti és napi piacokon a
helyfoglalás sorrendje a következő:
- érkezési sorrend szerint foglalják el az árusítási helyeket.
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6.§. (1) A várásokban és a piacokon csak az üzemeltető helyhasználati
engedélye (bérleti díj, területhasználati díj, napi helyjegy) alapján lehet árusítani.
(2) A helyhasználati engedély jellegétől függően lehet napi, vagy huzamosabb
(legalább három hónap, legfeljebb egy év) időre szóló.
(3) A napi használati engedélyt (helyjegyet) a vásár és piacfelügyelő a helypénz
megfizetése ellenében a helyszínen adja ki.
(4) A napi helyjegy a megváltása napján a nyitva tartás időtartamára érvényes, a
helyjegy másra nem ruházható át. Az elveszett helyjegy csak újabb jegy
váltásával pótolható. A díjtételeket a vásáron és a piacokon jól látható helyen ki
kell függeszteni.
(5) A helypénzszedéssel megbízott személy a kifizetett helypénzzel azonos
értékű, sorszámmal ellátott helyjegyet ad, amit az árus – amíg a helyet elfoglalva
tartja,- köteles megőrizni és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására
bemutatni.
Az élelmiszerek forgalomba hozatala és az állatforgalomra
vonatkozó külön rendelkezések
7.§. (1) Az élelmiszerek piaci árusítása során maradéktalanul be kell tartani az
élelmiszerek árusítására, forgalmazására vonatkozó jogszabályokat.
(2) Az élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot az árusítás egész időtartama alatt a
szennyeződéstől védve kell tartani. Élelmiszert tiszta asztalról, állványról,
edényből szabad árusítani. Gyümölcs és zöldségféle tiszta ládából, kosárból,
alátéttel ellátott zsákból vagy kocsiból árusítható.
(3) Az élelmiszerek elhelyezésére árusítóasztalokat kell felállítani. Az asztalok
fedőlapjának résmentesnek vagy széles résűnek, sima felületűnek, könnyen
tisztíthatónak, moshatónak, fertőtleníthetőnek kell lenni. Az árusítóasztalokat
védőtetővel kell ellátni, és a csomagolatlan élelmiszereket – tejet, tejterméket,
sertéshúsból előállított füstölt húst és étkezési szalonnát, olvasztott étkezési
zsírt, mézet (lépes mézet), kimért savanyúságot – az árusítás időtartama alatt
védetten kell tárolni és elhelyezni. Az állati eredetű élelmiszerárusító-helyeket
konzolüveggel kell felszerelni.
(4) Élelmiszer árusítása során csak olyan, az élelmiszerrel közvetlenül érintkező
berendezést, eszközt, gépet, tárolóedényt szabad használni, amely nem tartalmaz
az egészségre káros mértékben kioldódó anyagot, vagy nem rontja az élelmiszer
minőségét, érzékszervi tulajdonságait és jól tisztán tartható, fertőtleníthető.
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(5) A mezőgazdasági kistermelő
a) saját termelésű tejet és tejterméket csak nyers állapotban és az
Állategészségügyi Szabályzat szerinti hatósági állatorvosi igazolás birtokában
hozhat forgalomba.
b) csak olyan saját tenyésztésű bontatlan vágott baromfit árusíthat, amelyet
hatósági állatorvos fogyasztásra alkalmasnak minősített, és bélyegzőjével
megjelölt,
c) baromfihúst daraboltan nem árusíthat,
d) kizárólag sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott
étkezési zsírt abban az esetben árusíthat, ha a készítmény húsvizsgálaton átesett
állatból származik, és ezt a lakhelye szerint illetékes állatorvosi igazolással
tanúsítja.
(6) Saját tenyésztésű, gümőkórmentes állatoktól származó tejet és tejterméket
megjelölt területen szabad árusítani, a higiéniás feltételek biztosításával. A
gümőkórmentességet egy évnél nem régebbi hatósági állatorvosi igazolással kell
bizonyítani.
(7) Vadontermő gombát csak a piac erre kijelölt helyén szabad árusítani. A
gombát az árusítás előtt átvizsgálás és az árusítás engedélyezése céljából a piaci
gombaszakértőnek be kell mutatni. A fogyasztásra alkalmas gombáról a
gombaszakértő igazoló jegyet ad, amit az árus köteles az árusítás időtartama
alatt jól látható helyen tartani. A közfogyasztásra alkalmatlan gombát – a
szakértő jelenlétében meg kell semmisíteni.
(8) Forgalomba hozni csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad, amelynek
növényvédőszeres kezelésére előírt élelmezés-egészségügyi várakozási ideje
letelt, és a határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot nem tartalmaz.
Az erre vonatkozó külön jogszabályban előírt nyilvántartást (permetezési naplót)
az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni. Nyers zöldség, gyümölcs
felvásárlásakor a termelő írásos nyilatkozatát kell beszerezni, amelyben igazolja,
hogy az előírt élelmezés, egészségügyi várakozási időket betartotta. Az írásos
nyilatkozatot az árusítás helyén kell tartani.
(9) A forgalomból kitiltott, vagy zárlat alá vont szaporítóanyagok, termények
árusítása, a kitiltás vagy a zárlat időtartama alatt a piaccsarnok és a piacok egész
területén tilos!
(10) A kistermelő köteles a vágott baromfit húsvizsgálatra bemutatni.
8.§ (1) Minden árusító köteles a piacok területére bevitt állatot és állati eredetű
terméket, az élelmiszer ellenőrzésére jogosult személynek vizsgálatra bemutatni.
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(2) Az állatvásárra vitt állatot a tulajdonos köteles marhalevéllel kísérni.
Rendészeti előírások
9. § (1) A vásár és a piac közlekedési rendjének meghatározása az üzemeltető
feladata.
(2) Szállító járművek csak az áru le- és felrakásának ideje alatt, árusítás céljából
a piacfelügyelő engedélyével várakozhatnak a piac területén.
(3) A vásáron, a piaccsarnokban és a piacok területén lévő építményeket, árusító
asztalokat és egyéb berendezési tárgyakat megrongálni, helyükről eltávolítani
tilos!
(4) Az árusok az elárusítóhelyet annak elhagyásakor a hulladéktól, mindennemű
szennyezéstől kötelesek megtisztítani, és a hulladékot a szeméttárolóba helyezni.
Az árusok az elárusítóhelyen kötelesek az árusítás ideje alatt is rendet tartani. A
keletkezett hulladék elszállításáról még aznap gondoskodnia kell az
üzemeltetőnek.
(5) Az árukat mindenütt úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedést ne
akadályozzák.
(6) A vásárokon, piacokon és a piaccsarnokban az áru származása, minősége és
mennyisége tekintetében az erre feljogosított személyeknek az árusító köteles a
szükséges felvilágosítást megadni.
(7) Mérésnél kizárólag érvényes hitelesített mérleget, súlyt, egyéb mérőeszközt
szabad használni.
(8) A tűzrendészeti és balesetvédelmi előírások megtartása a vásár a piaccsarnok
és a piacok területén mindenkire nézve kötelező!
Felügyeleti szervek
10. § A vásár és piacfelügyelő intézkedése ellen panasszal az önkormányzat
jegyzőjéhez lehet fordulni.
11. § (1) A rendező (fenntartó) köteles a vásár, illetve a piac rendjét, valamint az
árusításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását – különös tekintettel
a jövedéki törvény hatálya alá tartozó áruk értékesítésére – folyamatosan
ellenőrzi.
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(2) a rendező (fenntartó) az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár,
illetve a piac rendjének megszegőit legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac
területéről kitilthatja. Amennyiben a kitiltott árus jövedéki terméket is
szabálytalanul értékesített, az illetékes vámhivatalt is értesíteni kell.
Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt díjtételeke 2005. április 1-től kezdődően kell alkalmazni.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg a Gáborján Község Önkormányzati
Képviselőtestületének 5/1997. (V.29.) számú rendelete a vásárokról és a
piacokról hatályát veszti.
A kihirdetés napja: 2005. március 31.

Majosi Gyula
polgármester

Illés Tóth József
címzetes főjegyző
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