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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

      6/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete 
 

A vásárokról és a piacokról 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 
A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Medgyesegyháza Város közigazgatási területén, 
önkormányzati tulajdonú területen tartott: 

a) helyi piacra, 
b) alkalmi (ünnepi) vásárra, valamint az ezeken folytatott kiskereskedelmi 

tevékenységre és ezen tevékenységet végzőkre. 
(2) Nem  terjed  ki  a  rendelet  hatálya  az  alkalmi  árusításra  akkor  sem,  ha  az  eladó  azt  vásár  

elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján a közterületen folytatott 
árusításra. 

(3) A rendelet rá vonatkozó szabályait mindenki köteles betartani, aki a vásáron, piacon elad, 
vásárol, vagy ott bármilyen más tevékenységet végez. 

(4) A rendelet hatálya alá tartozó vásári és piaci területeken folytatott kereskedelmi és 
szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelnie a jogszabályban előírt kereskedelmi, 
építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állat-
egészségügyi, növény - egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi 
követelményeknek. 

 
2. § 

Vásár és piac fenntartása 

(1) Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakosság jobb ellátása 
érdekében e rendeletnek megfelelően vásárt, piacot tart fenn és rendez. 

(2) Medgyesegyháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: üzemeltető) a Polgármesteri 
Hivatal szervezetének igénybevételével (piacfelügyelő) ellátja a piacok üzemeltetését, 
rendjének biztosítását, a helypénzek, a helyfoglalási díjak beszedését. 

 
3. § 

A vásárok és piacok jellege, helye és ideje 
 

(1) Az országos kirakodóvásár, búcsúvásár helye a Medgyesegyháza, Moravszki u. 19. szám 
alatti sportpálya ingatlana és a vele határos Moravszki és Petőfi utcai közterületek. 

(2) A napi élelmiszerpiac, a heti vásár és az alkalmi használtcikk-piac helye: 
Medgyesegyháza, Kossuth téri piactér elkülönített területén. Ezen belül: 

a) vásár a Művelődési Ház ÁFÉSZ és ENCI felöli oldalán, 
b) élelmiszerpiac a Művelődési Ház vasútállomás felöli oldalán, 
c) használtcikk-piac a Művelődési Ház ÁFÉSZ felöli oldalán tartható. 
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(3) 1  
(4) Medgyesegyháza városban tartandó vásárok, piacok jellege, árusítási ideje: 

a.) búcsúvásár évente egy alkalommal, a folyó év szeptember 29. napjához a 
naptárban legközelebb eső vasárnap reggel 05 órától 20 óráig 

b.) napi élelmiszer-piac – vasárnap és ünnepnap kivételével – minden nap 06 órától 
12 óráig 

c.) 2heti vásár minden héten szerdán és szombaton 06 órától 12 óráig, kivéve a 
Dinnyefesztivál rendezvény ideje alatt 

d.) 3alkalmi használtcikk-piac minden páratlan naptári hét szombati napján 06 órától 
12 óráig, kivéve a Dinnyefesztivál rendezvény ideje alatt 

 
4. § 

A piacon, vásáron forgalomba hozható egyes árukra vonatkozó korlátozások és 
feltételek 

 
(1) Vásáron, valamint piacon bármely áru forgalomba hozható, illetve bármely tevékenység 

folytatható melyet jogszabály nem tilt. 
(2) Vásáron és piacon terméket az hozhat forgalomba, illetőleg tevékenységet az folytathat, 

aki a termék forgalomba hozatalára, illetve a tevékenység folytatására jogosult. 
 

5. § 
Helyhasználat, helypénz 

 
(1) Vásáron és piacon az árusok, illetőleg a szolgáltatók helyét - szakmák szerint elkülönítve 

- a piacfelügyelő jelöli ki. 
(2) A vásáron és piacon járműről, mozgóboltból történő árusítás csak az erre külön kijelölt 

területen történhet. 
(3) A piacon, vásáron árusítási tevékenységet csak az adott napra érvényes, megváltott 

helyjegy birtokában lehet végezni. A tevékenységhez szükséges szállítóeszközök, 
járművek piac és vásár területén való tárolása esetén tárolási (parkolási) díjat kell fizetni. 

(4) A megváltott helyjegy a váltás napján tartandó piac, vásár befejezéséig érvényes. 
(5) A vásárokon, piacokon folytatott árusítási és egyéb tevékenységért, valamint 

gépjárművekkel való parolásért jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
helyfoglalási díjat kell megfizetni. 

(6) A helyjegyet az árus a helyhasználat megszűnéséig köteles megőrizni és az ellenőrzést 
végző személynek felhívásra bemutatni. A helyjegy másra nem ruházható át. Az elveszett 
helyjegy csak újabb jegy megváltásával pótolható. 

(7) 4A búcsúvásáron az árusítás csak az előre megfizetett helypénz ellenében lehetséges, az 
(5) bekezdésben foglalt rendelkezés betartásával. 

(8) A  helyhasználat  során  minden  árus  köteles  az  elfoglalt  helyet  tisztán  tartani.  A  
helyhasználat megszűnésekor a helyet üresen, tisztán, sértetlenül (az esetleg átvett 
berendezésekkel és eszközökkel együtt) kell átadni. 

 
7. § 

Rendészeti szabályok 
                                                
1 Hatályon kívül helyezte a 10/2012. Ök. rendelet 5.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. június 1-től. 
2 Módosította a 10/2012. Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2012. június 1-től. 
3 Módosította a 10/2012. Ök. rendelet 2.§. Hatályos 2012. június 1-től. 
4 Módosította a 10/2012. Ök. rendelet 3.§. Hatályos 2012. június 1-től. 
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(1) A piac- és vásártéren lévő építményeket, árusító asztalokat, berendezési tárgyakat, fákat 

megrongálni, bepiszkítani, a helyéről eltávolítani tilos. 
(2) Az élelmiszerpiac területére kutyát és más állatot bevinni tilos. 
(3) Az árusító sátrakat, asztalokat és az árut úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést ne 

akadályozzák. 
(4) A piac és a vásár területéről az áruszállításra szolgáló járműveket a rakodást követően 

haladéktalanul a piacon kívül az erre a célja kijelölt területen kell elhelyezni. Ezen 
rendelkezés nem vonatkozik azon esetre, amikor az értékesítés a piacon az erre kijelölt 
helyen járműről vagy mozgóboltból történik. 

(5) Az árusító köteles az áru származására, minősége és mennyisége, valamint az árak 
tekintetében a helypénzszedőnek, piacfelügyelőnek, illetve a vonatkozó jogszabály szerint 
(pl. jegyző, ÁNTSZ, NAV, állategészségügy, fogyasztóvédelem, rendőrség) ellenőrzésre 
jogosultaknak, továbbá a statisztikai adatgyűjtőknek felvilágosítást adni és kérésükre 
bizonyító iratot felmutatni (vállalkozói igazolvány, helyfoglalást igazoló számla). 

(6) Az árusítóhelyeken kizárólag érvényes hitelesítésű mérleget, mérőeszközt szabad 
használni. 

(7) A sátrakat és az árusok eszközeit, tárgyait, az el nem adott árut az árusítás befejeztével a 
piac területéről el kell szállítani. 

(8) A vásár és piac területén a nyílt térben tüzet rakni tilos, a tűzrendészeti előírások 
megtartása mindenkire nézve kötelező. 

(9) A vásártéren és a piac területén lármázni, botrányt okozni tilos. 
 

8. § 
Záró rendelkezések, hatálybaléptetés 

(1) Jelen rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a piacról és vásárról szóló 

12/1995. (VII. 5.) számú rendelet. 
 
 
 
Medgyesegyháza, 2012. március 27. 
 
 
 
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 
 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. március 28-án megtörtént. 
 
Medgyesegyháza, 2012. március 28. 
 
 
        Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
               jegyző 
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1. melléklet  
 
 

Helyhasználati díjak:  
 

A.) Termék, termény járműről történő árusítása esetén: 
 Mezőgazdasági vontató + pótkocsi     1.643,- Ft/db  
  5 t. teherbírású és ennél nagyobb tgk    1.310,- Ft/db 
 Tgk. pótkocsi        1.310,- Ft/db 
 Tehergépkocsi 5 t. teherbírásig        884,- Ft/db 
 Személygépkocsi          780,- Ft/db 
 Szgk. utánfutó           593,- Ft/db 
 Kistraktor utánfutóval         551,- Ft/db 
 Kézi kocsi           156,- Ft/db 
 
 
B.) Sátorban, állványon, földön történő árusítás: 

Élelmiszer-piacon őstermelők, kistermelők: 
 a.) földről, saját állványról:  

1 m2 területnagyságig díjmentes, a 1 m2 felett elfoglalt területrész után  112,- Ft/ m2

        
b.) a piac tartozékát képező beton-asztalról:     128,- Ft/m2 

  
Minden egyéb esetben       264,- Ft/m2 

 
 
C.)5 Búcsúvásár           832,-Ft/fm 
 
D.) Vegyes: 
 Körhinta, hajóhinta, cirkuszi sátor        151,-Ft/m2 

 Céllövölde, egyéb mutatványos                                 206,-Ft/m2 

 
E.) Üres járművek parkolási díja  

(20 percet meghaladó várakozás esetén) 
 Tehergépkocsi          551,- Ft/db 
 Pótkocsi          276,- Ft/db 
 Személygépkocsi         276,- Ft/db 
 Utánfutó,          276,- Ft/db 
 
A díjak az ÁFÁ -t nem tartalmazzák 
 
 
 
 

                                                
5 Az alcímet módosította a 10/2012. Ök. rendelet 4.§. Hatályos 2012. június 1-től. 


	Helyhasználati díjak:
	Helyhasználati díjak:


