Etyek Község Önkormányzat Képvisel -testületének
15/2007. (VIII. 29.) rendelete
az önkormányzat területén rendezend vásártartás szabályairól
Etyek Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (1) bekezdés a, pontja, (2) bekezdése
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Etyek Község közigazgatási területén id szakosan vásárt
rendez kre, (továbbiakban: fenntartókra, üzemeltet kre ), valamint ezen
vásárokon, értékesít , szolgáltató tevékenységet folytatókra, és a vásár területén
tartózkodó személyekre terjed ki.
II. FEJEZET
Vásárrendezés
2. §
(1) A vásártartás, rendjének biztosítása a fenntartó, (üzemeltet ) feladata, e feladatát
személyesen vagy megbízott útján gyakorolja.
(2) A fenntartó ( üzemeltet ) köteles jól látható helyen a rendtartást közzétenni, mely
tartalmazza:
- az üzemeltet nevét
- a nyitvatartási id t
- a helyhasználati díjat
(3) A fenntartó, (üzemeltet ) köteles a jogszabályban, illetve a jegyz határozatában
foglalt vásári feltételeket maradéktalanul biztosítani.
III. FEJEZET
Vásárok típusai, helyei, id pontjai
3. §
(1) Etyek község közigazgatási területén az alábbi vásárok kerülhetnek megtartásra
a következ id pontokban és helyszíneken:
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a) Etyeki Pincefesztivál évente egy alkalommal május hónapban kizárólag Etyek
közterületein és az üzemeltet
(fenntartó) által meghatározott, a
rendezvényekhez igénybevett magánterületeken.
b) Etyeki Kezes - Lábos Fesztivál évente egy alkalommal szeptember hónapban,
kizárólag Etyek közterületein és az üzemeltet (fenntartó) által meghatározott,
a rendezvényhez igénybevett magánterületeken.
c) Búcsúvásár évente egy alkalommal június vagy július hónapban a Vörösmarty
téren, és a Körpince utcában valamint a Kossuth u. melletti aszfaltos pályán
tartható.
d) Egyéb alkalmi vásár.
(2) Ha a vásár munkaszüneti napra esik, ez esetben a változást a nyitva tartás
napjának megjelölésével, legalább 2 héttel a vásár piac napja el tt a vásár
üzemeltet je közzé teszi.
(3) A vásáron az árusítás az 5. § (6) bekezdésében el írt összeg helypénz
megfizetése után végezhet , a fenntartó (üzemeltet ) által kijelölt helyen.
(4) A fenntartó (üzemeltet ) az általa meghatározott beosztás szerint, a vásár
területének tagoltsága alapján gondoskodik az árusok és áruik elhelyezésér l.
IV. FEJEZET
Az árusítás rendje
4. §
(1) Vásáron olyan áru és termék forgalmazható, az a tevékenység folytatható, amit
jogszabály nem tilt. Az árus köteles a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit
maradéktalanul betartani.
(2) A mez gazdasági kistermel kizárólag a maga termelte mez gazdasági
terméket, illetve ezekb l általa el állított és jogszabályban meghatározott
élelmiszert árusíthat.
(3) Mez gazdasági kistermel nek, illetve alkalmi árusnak nem min sül személy
csak
vállalkozási
engedéllyel
folytathat
kereskedelmi,
viszonteladói
tevékenységet,
vállalkozási
engedélyét
köteles
az
üzemeltet nek
helypénzfizetéskor bemutatni.
(4) Az értékesítésre kijelölt területen az áru jellegének megfelel elhelyezéssel
(szakosítottan), esztétikailag nem kifogásolható, tiszta árut lehet kirakodni, árulni.
(5) A vásáron gépjárm r l, pótkocsiról, utánfutóról árulni csak az üzemeltet
engedélyével lehet.
(6) A vásár területén értékesítési tevékenységet végz személyeknek rendelkezniük
kell az általuk forgalmazott áru mérésére alkalmas, érvényes hitelesítés
mér eszközzel.
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(7) Az árus köteles: a vásár rendjét megtartani, a fenntartó (üzemeltet )
intézkedéseinek eleget tenni, helypénzt fizetni, a közlekedésre kijelölt utakat
szabadon hagyni, az árusításra kijelölt helyet tisztán tartani és a vásár zárásáig
az általa használt helyet úgy elhagyni, hogy ott szemét vagy szennyez dés ne
maradjon.
(8) A vásárra bevitt áru megfelel , biztonságos tárolásáról és rzésér l az árusító
köteles gondoskodni, a meg rzésért az üzemeltet nem felel.
(9) A vásárra romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból b zt terjeszt
anyagot bevinni, ott tárolni tilos.

árut,

(10) Az árusító az ellen rzésére jogosultak részére köteles az ellen rzést lehet vé
tenni, és annak lefolytatását el segíteni.
(11) Az árusítás során be kell tartani a jogszabályokban meghatározott forgalomba
hozatali, közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai, állat- és növény-egészségügyi,
környezet-, munka- és t zvédelmi el írásokat és az árusításra vonatkozó egyéb
rendelkezéseket.
V. FEJEZET
A helyfoglalás díja
5. §
(1) A vásári területeket elfoglalók az igénybevett terület használatáért helypénzt
kötelesek fizetni.
(2) A helyhasználó az árusítóhelyet albérletbe nem adhatja, annak használatát
semmilyen formában másnak nem engedheti át.
(3) A helypénz megfizetésének tényér l a helypénzszed
folyószámmal,
értékjelzéssel és napi keltezéssel ellátott helypénzjegyet köteles adni, melyet az
árusnak mindaddig meg kell riznie, amíg a helyét elfoglalva tartja.
Ha a megváltott helypénzjegyét az árus nem tudja felmutatni, köteles azt újból
megfizetni.
(4) A helypénz fizetés szempontjából minden megkezdett m2 és nap egésznek
számít.
(5) A helypénz díjszabást a közterületen jól látható helyen ki kell függeszteni.
(6) Önkormányzati üzemeltetés esetén a helypénz díja 500 Ft/m2/nap
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VI. FEJEZET
A vásár és piac rendjének fenntartása körében hozható intézkedések
6. §
(1) A vásárok rendjét, a forgalomba hozott termékeket a jogszabályokban
meghatározott szervek jogosultak ellen rizni.
(2) A fenntartó, (üzemeltet ) jogosult a vásáron történ árusítás, áruforgalmazás
jogszer ségét igazoló bármely irat, okmány, hatósági engedély bemutatását
kérni.
(3) A fenntartó, (üzemeltet ) köteles a vásár rendjét, valamint az árusításra
vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását ellen rizni
(4) A fenntartó, (üzemeltet ) értesíti a jogszabályban ellen rzésre feljogosított
szervet, ha annak gyanúja merül fel, hogy a vásár területén egészségre ártalmas
árut hoznak forgalomba, de ennek megítélésére önmaga nem képes.
(5) A fenntartó, (üzemeltet ) köteles megakadályozni azt, hogy a vásár területén a
jogszabály által tiltott vagy megszemléléssel is megállapíthatóan szennyezett,
undort kelt árut forgalmazzanak, illetve azt, hogy bármely árut jogszabályban
meghatározott feltételek biztosítása nélkül áruljanak.
(6) Amennyiben a fenntartó (üzemeltet ) jogsértést észlel, haladéktanul felhívja a
jogsért figyelmét, illetve a jogsértés abbahagyására szólítja fel.
VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit alkalmazni kell a
már közzétett vásárokra is.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti az önkormányzat
területén rendezend vásártartás szabályairól szóló 21/2006 (IX.13.) Ör. számú
rendelet.
Nádpor Ármin
polgármester
ZÁRADÉK:
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