Gyömrő Város Önkormányzatának
18/2002. (VI. 13.) sz. rendelete
a piacokról és vásárokról
Az 1/2003. (I.23.),27/2003. (XII.22.), a22/2004. (XII.16.) 23/2005. (IX.15.),
a 34/2005. (XII.15.) 16/2006. (XII.14.)
31/2009. (XII. 17.) sz. a 27/2010. (XII.16.) sz. a 17/2012.(V.31.) sz., és a 23/2015. (XII. 17.)
önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Vásárok, piacok rendeltetése és fenntartása
1. §
(1) A város lakosságának választékos árucikkekkel való ellátása érdekében vásárokat és piacokat
kell fenntartani.
(2) A vásárok, piacok létesítéséről, megszüntetéséről, valamint a meglévő területének vagy
rendeltetésének megváltoztatásáról az Ipari-Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bizottság és a
Vagyonkezelő Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
(3) A vásárok, piacok fenntartásával, kezelésével és árusítóhelyek használóinak kijelölésével,
valamint a helyek használatával kapcsolatos feladatokat a piac mindenkori üzemeltetője látja el.

Vásárok és piacok helyének megjelölése és árusítható áruk köre
2. §
(1) A vásárokat és piacokat (heti piac, használtcikk piac) a Gyömrő, 5773 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan területén kell tartani.1
(2) A piacon értékesíthető áruk:
a./

- élelmiszer körébe tartozó áruk és büfé,
- mezőgazdasági termékek /őstermelők/,
- élő-, művirág, díszcserjék,
- ruházati áruk /divat-, rövid-, kötött-, méteráru/,
- cipő, papucs /lábbeli/,
- használtcikkek, iparcikkek,
- játék, bazár,
- üdítőitalok (dobozos, palackozott/, szörpök,

b./

- járlatlevél /marhalevél/ váltására kötelezett kisállatok,
- szárnyasállatok.

(3) A piacon az áru- és termékértékesítésen kívül vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző,
mutatványos, valamint szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.
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Módosította a 23/2005. (IX.15.) sz. rendelet 1. §-a, hatályos 2005. szeptember 15-től
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(4) A piactéren lévő állandó telephellyel rendelkező üzletben a piac idején is forgalomba hozható a
szakmai üzletköréhez tartozó termék, függetlenül a piac jellegétől.

Vásárok és piacok időpontjának meghatározása
3. §
(1) Vásárt és piacot minden héten vasárnapi napokon kell tartani.
(2) Vásárok és piacok tartása szükség esetén bővíthető a hét más napjaira.
(3) A piac nyitása:

- május 1-től szeptember 30-ig reggel 5.00 óra,
- szeptember 30-tól május 1-ig reggel 6.00 óra.

Vásár és piacok területén árusításra jogosultak
4. §
(1) A piacon a 2. §-ban felsorolt áruk árusítására azok a magyar állampolgárok jogosultak, akiknek
vállalkozói engedélyük van. Őstermelők, magánszemély, aki bérleti szerződéssel rendelkezik.
(2) A piacon külföldi állampolgárok is árusíthatnak, ha helyjegyüket megváltották és árusító
helyüket elfoglalták.

Helyhasználati engedély, vásár és piaci árusítóhelyek
5. §
(1) Vásárokon, piacokon az üzemeltető által kiadott helyhasználati engedéllyel kizárólagosan csak a
kijelölt helyeken lehet árusítani.
(2) Ha az egyes árucikkek árusításához hatósági engedély szükséges, a helyhasználati engedély csak
annak felmutatása után adható ki.

Használat tartama
6. §
(1) A helyhasználatot határozott időre szóló bérleti szerződéssel és egy napra szóló napijeggyel
lehet igénybe venni.
(2) Határozott időre szóló bérleti szerződés csak vállalkozói, kereskedelmi tevékenységre jogosító
engedéllyel és őstermelői igazolvánnyal rendelkezővel köthető. A bérleti szerződés egy hónapra,
negyed-, fél- és egy évre köthető.2
(3) A helyfoglalás, a határozott időre szóló bérleti szerződéssel lekötött helyek kivételével az
érkezés sorrendjében történik.
2

Módosította az 1/2003. (I.23.) sz. rendelet 1. §-a, hatályos 2003. január 23-tól
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(4) A bérlő köteles a bérelt területet a piac nyitásától számított 1 órán belül elfoglalni.

Napi helyhasználat
7. §
(1) Vásárra, piacra árusításra hozott áru után helypénzt kell fizetni.
(2) Helypénzt a ténylegesen /vízszintesen/ mért terület után kell fizetni, m2-re.
Minden megkezdett m2 egésznek számít.
(3) A helypénz díjszabását jól látható helyen, a piacon ki kell függeszteni, melyről az üzemeltető
köteles gondoskodni.
(4) Napi helyhasználatra szolgáló terület igénybevételére csak a helypénz kifizetése után jogosult az
árusító.
(5) Helyhasználati díj a fizetés napján érvényes a megváltott helyre.

A helyhasználat átengedése
8. §
(1) A helyhasználatra átadott helyet a helyhasználó sem ingyen, sem ellenszolgáltatás fejében az
üzemeltető előzetese hozzájárulása nélkül másnak át nem engedheti.
(2) Ha a használatba adott helyen a helyhasználónak tulajdonát képező létesítmény van és ott
folytatott tevékenysége bármilyen oknál fogva megszűnik, a helyhasználó a létesítményt átvétel
céljából az üzemeltetőnek köteles felajánlani.
Amennyiben az üzemeltető a létesítményre nem tart igényt, az átengedés csak olyan személy
részére történhet, aki a tevékenység folytatásához hatósági engedélyekkel rendelkezik.

Árjelzési kötelezettség
9. §
Annak az árusítónak, akire nézve a jogszabály kötelezően előírja, az árunak meghatározott
mértékegység szerint (méter, csomó, stb.) megállapított eladási árát jól látható módon fel kell
tüntetni.

Áruk eredetének igazolása
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10. §
(1) Az árusító az áru származása, minősége, mennyisége és ára tekintetében köteles az ellenőrzésre
jogosultnak a szükséges felvilágosítást megadni.
(2) Annak az árusnak, akire nézve azt jogszabály kötelezően előírja az áru eredetének bizonyítására
alkalmas okiratot, számlajegyzéket, stb. magánál kell tartani.

Mérőeszközök, mérlegelési szabályok
11. §
(1) A vásárok, piacok árusítóhelyein csak szabályszerűen hitelesített mérleget, súlyt és egyéb
mérőeszközöket kell alkalmazni.
(2) A mérésügyre vonatkozó jogszabályi rendelkezések a vásár és paci árusítás tekintetében is
irányadók.

Vásár és piac belső rendje
12. §
(1) A vásár és piacokon áruszállítás és áruelhelyezés, járművek közlekedése, az eladás és vásárlás
csak az üzemeltető által megállapított időben történhet.
(2) Vásárokon, piacokon a vásárlókat a közlekedésben bármilyen módon akadályozni, a közlekedési
utakon csoportosulni, az utakat göngyöleggel, áruval eltorlaszolni, lármázni és botrányt okozni
tilos.
(3) Vásár és piac területén csak a tevékenységgel összefüggő szállításokat végző járművekkel
szabad közlekedni.
(4) A vásár és a piac belső közlekedési rendjének betartása és az itt nem szabályozott közlekedési
előírások meghatározása az üzemeltető feladata.

Vásár, piac egészségügy
13. §
(1) Vásárokon és piacokon élelmiszert kizárólag a hatályos közegészségügyi rendelkezések
előírásainak betartása mellett lehet szállítani, tárolni és árusítani.
(2) Üzemeltető a közegészségügy fokozott védelme érdekében elrendelheti az árusítóhelyek és
raktárak átrendezését, tatarozását, festését, szükség esetén azok lebontását. Az ezzel
kapcsolatosan felmerülő költségek a helyhasználót terhelik. A helyhasználó köteles az általa
használt helyet a közegészségügyi rendelkezésnek megfelelően tisztán tartani.
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(3) Helyhasználó köteles a szemetet állati, növényi és egyéb hulladékot (az árusítás ideje alatt is) az
üzemeltető által meghatározott időben és módon összegyűjteni és a kijelölt gyűjtőkbe
elhelyezni, romlott, romlásnak indult, vagy egyéb oknál fogva bűzt terjesztő árut, anyagot a
vásár és piac területére behozni, vagy azt tárolni tilos.
(4) Folyékony, nedvet eresztő cikkek csak jól zárható edényben tarthatók. Hulladékot, gyümölcsöt,
gyümölcsmagot, zöldséget, papírt az úton eldobni vagy az utakat bármi módon szennyezni tilos.
(5) Csak az. 1. sz. mellékletben felsorolt állatokat szabad bevinni a piac területére.

Árusítás közterületen
14. §
(1) A városban a vásár és piac területén kívül közterületeken, utakon vagy egyéb helyen piacot,
vásárt tartani, árut árusítani tilos. Kivéve azokat a közterületeket, melyek ünnepi árusításra ki
lettek jelölve, és a polgármester közterületfoglalási engedélyt adott ki, s meghatározta a
használat idejét, helyét.3

Szabálysértés
15. §
(1)
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(2) A helypénz fizetésével kapcsolatban szabálysértést követ el és az (1) bekezdésben
meghatározott pénzbírsággal sújtható az, aki:
-

helypénz fizetésnél nyert jegyet másnak átadja,
díj fizetése alól szándékosan kivonja magát,
árut eldugja vagy annak fajtáját nem vallja be,
áruit másnak az áruihoz rakja,
megfizetett díjnak megfelelő területnél nagyobb helyet foglal el és a különbözet fizetését
megtagadja,
- a helypénzszedést bármilyen módon meghiúsítja vagy a közösséget megkárosítani igyekszik.

Vegyes rendelkezések
16. §

(1) A vásár és piac azok közterület jellegénél fogva e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
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Módosította a Képviselő-testület 23/2005. (IX.15.) sz. rendelet 2.§-a, hatályos 2005. szeptember 15-től.
Hatályon kívül helyezte a Képviselő – testület 17/2012. (V.31) sz. rendelet 1.§ d.) pontja, hatályos 2012. május 31től.
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(2) Vásár és piac területén talált tárgyakat az üzemeltetőnek kell átadni, aki az ide vonatkozó
hatályos rendelkezések szerint köteles eljárni.

A rendelet hatálya
17. §
(1) A városi Önkormányzat rendelkezéseinek meghatározása nemcsak a vásár és piacokon
hivatásszerűen működő személyekre, hanem a vásárt és piacot látogató közönségre is kötelező.
(2) A rendeletnek a vásárlókat és helyhasználókat érintő fontosabb rendelkezéseit a vásár és
piacokon jól látható helyen állandóan kifüggesztve kell tartani.

Hatálybalépés
18. §
(1) Ezen önkormányzati rendelet 2003. február 1-től lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.5
Gyömrő, 2002. június 13.
Rádóczi Gusztáv s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2002. június 13-án.
Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2012. december 13.
Varga Ernő
jegyző
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A (3) bekezdéssel kiegészített a Képviselő-testület 22/2008. (XII.19.) sz. rendelet 2.§-a, hatályos 2009. január 1-től.

7

1. sz. melléklet6
2016 évi árak:
III. kategória

II. kategória I. kategória

A
Élőállat árusítása esetén
Liba, pulyka, nyúl
Kacsa
Tyúk és egyéb baromfi
Pelyhes baromfi
Szárnyas vad
Minden megkezdett m2 után fedett területen:
fedetlen területen:

830,- Ft
740,- Ft

990,- Ft
880,- Ft

1180,- Ft
1020,- Ft

830,- Ft
740,- Ft
1.090,- Ft

990,- Ft
880,- Ft
1.330,- Ft

1.180,- Ft
1.020,- Ft
1.540,- Ft

havi bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, 1 m2
c.) büfékocsi / méter

3.160,- Ft
2.910,- Ft
4.120,- Ft

3.780,- Ft
3.440,- Ft
4.900,- Ft

4.410,- Ft
4.000,- Ft
5.780,- Ft

1/4 éves bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, 1 m2
c.) büfékocsi / méter

9.310,- Ft
8.570,- Ft
11.970,- Ft

11.190,- Ft
10.290,- Ft
14.350,- Ft

13.050,- Ft
11.980,- Ft
16.740,- Ft

1/2 éves bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, l m2
c.) büfékocsi / méter

17.920,- Ft
15.960,- Ft
23.930,- Ft

21.490,- Ft
19.150,- Ft
28.710,- Ft

25.050,- Ft
22.330,- Ft
33.520,- Ft

1 éves bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, 1 m2
c.) büfékocsi / méter

34.990,- Ft
30.870,- Ft
47.870,- Ft

41.990,- Ft
37.040,- Ft
57.440,- Ft

49.000,- Ft
43.250,- Ft
67.000,- Ft

B
Egyéb piaci helyfoglalás esetén
Minden megkezdett m2 után fedett területen:
fedetlen területen:
büfékocsi / méter
C
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Módosította a Képviselő – testület 23/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. február 1-től.
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A gyömrői telephellyel, őstermelői igazolvánnyal rendelkező, helyben adózó személyek 25%
kedvezményben részesülnek.
25%-al csökkentett árak

III. kategória

II. kategória I. kategória

A
Élőállat árusítása esetén
Liba, pulyka, nyúl
Kacsa
Tyúk és egyéb baromfi
Pelyhes baromfi
Szárnyas vad
Minden megkezdett m2 után fedett területen:
fedetlen területen:

620,- Ft
550,- Ft

740,- Ft
660,- Ft

880,- Ft
760,- Ft

620,- Ft
550,- Ft
820,- Ft

740,- Ft
660,- Ft
1.000,- Ft

880,- Ft
760,- Ft
1.150,- Ft

havi bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, 1 m2
c.) büfékocsi / méter

2.370,- Ft
2.180,- Ft
3.090,- Ft

2.830,- Ft
2.580,- Ft
3.670,- Ft

3.310,- Ft
3.000,- Ft
4.330,- Ft

1/4 éves bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, 1 m2
c.) büfékocsi / méter

6.980,- Ft
6.430,- Ft
8.980,- Ft

8.390,- Ft
7.720,- Ft
10.760,- Ft

9.790,- Ft
8.980,- Ft
12.550,- Ft

1/2 éves bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, l m2
c.) büfékocsi / méter

13.440,- Ft
11.970,- Ft
17.950,- Ft

16.120,- Ft
14.360,- Ft
21.530,- Ft

18.790,- Ft
16.750,- Ft
25.140,- Ft

1 éves bérleti díj
a.) fedett résznél 1 m2 figy. véve
b.) fedetlen, 1 m2
c.) büfékocsi / méter

26.240,- Ft
23.150,- Ft
35.900,- Ft

31.490,- Ft
27.780,- Ft
43.080,- Ft

36.750,- Ft
32.440,- Ft
50.250,- Ft

B
Egyéb piaci helyfoglalás esetén
Minden megkezdett m2 után fedett területen:
fedetlen területen:
büfékocsi / méter
C
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2. sz. melléklet

I. kategória: sárga
kék

II. kategória: rózsaszín

III. kategória:

