Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a helyi piac és termelői piac működtetésének, üzemeltetésének szabályairól
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján a helyi piacok létesítéséről és üzemeltetéséről a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bucsa község közigazgatási területén található Kossuth u. 43.
szám alatti 971 hrsz-ú terület ingatlanon található:
a) helyi piac,
b) helyi termelői piac fenntartására, működtetésére és használatának rendjére.
(2) A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és értékesítési
tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed
ki.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az alkalmi árusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár
elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi,
közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény –
egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.
2. A piac fenntartása
2. §
(1) Bucsa Község Önkormányzata a Bucsa Kossuth u. 43. szám (hrsz:971) alatt piacot és helyi
termelői piacot (továbbiakban: piac) tart fenn, és üzemeltet.
(2) Bucsa Község Önkormányzata ellátja a piac üzemeltetését, rendjének biztosítását. A
helypénzek beszedését is az önkormányzat biztosítja piacfelügyelő útján, a díjak mértékét az 1.
melléklet tartalmazza.
(3) A piac rendezésének helyét, időpontját a helyben szokásos módon úgy kell közzétenni, és
az érintett hatóságokat úgy kell értesíteni, hogy arról az árusok és vásárlók, valamint egyéb
érintettek kellő időben értesüljenek.
(4) A piac rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az önkormányzat jól
látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat.
(5) Az önkormányzat – piacfelügyelő útján - gondoskodik különösen:
a.) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,
b.) a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,
c.) a hulladék elszállításáról,
d.) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,
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e.) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos
betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről, és annak elszámolásáról.
3. A piac jellege, helye és ideje
3.§
(1) Az állandó piac elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében lehetőség van
egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek
árusítására is.
(2) A piac nyitva tartási ideje:
a) szerdán: 6:00-10:00
b) szombaton: 6:00-10:00
(3) A piacot a nyitva tartási időtől eltérően igénybe venni előzetes írásbeli kérelem alapján a
rendelet szerinti helypénz megfizetése útján lehetséges. Helypénz nélküli igénybevétel
kizárólag jótékonysági vásárok szervezése esetén lehetséges, előzetes írásbeli kérelem alapján.
4. Piaci árusítás feltételei, a rend fenntartása
4. §
(1) A piacon az árusításra vonatkozó engedély birtokában bármely gazdálkodó szervezet,
alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő (őstermelő), népművész, népi
iparművész, képzőművész és fotóművész árusíthat.
(2) A nem egyéni vállalkozó vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély
üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább-eladás céljára beszerzett árut
nem értékesíthet.
(3) Használt cikket az hozhat forgalomba, aki arra jogosult. Kizárólag használt tárgyait,
alkalomszerűen magánszemély is forgalomba hozhatja. Az ilyen formában árusító személyek
kötelesek az üzemeltetőnél regisztráltatni magukat, mint alkalomszerű árusok, és egyszeri 300.Ft regisztrációs díjat fizetni. Az üzemeltető regisztrációs kártyát bocsát rendelkezésükre,
amelynek birtokában egész évben az alkalmi árusítás feltételeinek megfelelően értékesíthetnek
a piac területén, a napidíj megfizetése mellett.
5. §
(1) A piacon árusítók árusítóhelyüket kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek
megfelelően tisztán tartani, mindennemű hulladékot, ami az árusítás során keletkezett
összegyűjteni.
(2) Az árusítók piacon belüli árusítási helyét a piacfelügyelő jogosult kijelölni az árusító
helyigényére tekintettel.
(3) Az éves bérletet váltott árusítók minden piaci napon kötelesek elfoglalni az árusítási
helyüket reggel 06:30 óráig. Amennyiben az árus eddig nem foglalja el a számára kijelölt
helyet, úgy 06:30 óra után az árusítóhely értékesíthető más árus számára.
(4) A piac területén található mosdók ajtaját nyitó kulcsot a piacfelügyelőtől kell kérni.
Mindenki köteles a mosdó használatának szabályait betartani és a mosdók tisztaságára
fokozottan figyelni.
(5) A gépkocsijával a piac területéről kiparkolt árusok számára tilos a gépkocsiból történő kiés bepakolás 06:30 órát követően, az árusítás ideje alatt ez a tevékenység az ott vásárlók
zavarásával és testi épségük veszélyeztetésével járna. Az áru kipakolását az árusok 06:30 óráig
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be kell, hogy fejezzék, kivétel a bérelt terület értékesítésének esete, amire a (3) bekezdésben
rögzített szabály miatt csak a fenti időpont után kerülhet sor.
5. Záró rendelkezések
6.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bucsa, 2020. augusztus 31.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: 2020. szeptember 1.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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1. melléklet
A helyi piacon és termelői piacon alkalmazandó díjak, napijegyek meghatározása
1. Napijegy: 300.-Ft/fm +ÁFA (alapja az árusításhoz igénybe vett terület)
2. Gépjárművek parkolása a piac területén árusítási célból:
a) 3,5 t alatt: 300.- Ft/alkalom+ÁFA
b) 3,5 t felett: 500.- Ft/alkalom/ÁFA
c) utánfutó: 300.-Ft/alkalom/ÁFA
3. Éves bérlet váltása: Lehetőség van éves bérlet váltására minden év január 31.
napjáig, ebben az esetben az éves díj összegéből 10 % kedvezményt biztosít az
önkormányzat.
Az éves díj összegét az árusításhoz igénybe vett terület és a piacon való részvétel
gyakorisága (hetente egy vagy két alkalommal), szorozva a hetek számával adja.
4. Az áramigénnyel értékesítő árusok díjfizetési kötelezettségei:
a) hűtőkocsiból, hűtőből árusító, elektromos árammal működő eszközt
használó árusok: 600.-Ft/óra+ÁFA
b) csak világítási célra igénybe vett elektromos áram: 300.-Ft/óra+ÁFA
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a helyi piac és termelői piac működtetésének, üzemeltetésének szabályairól.
Társadalmi-gazdasági hatása:
A helyi lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében
piacot működtet és ennek szabályozása szükséges.
Költségvetési hatása:
Az új rendelet többletbevételt jelent az önkormányzatnak, a saját bevételei növekedni fognak a
piaci napijegyek és egyéb díjak miatt.
Környezeti, egészségi következményei:
Az új rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A piac működési szabályainak rendezése, a működési engedély kérelem feltétele.
Bucsa, 2020. augusztus 31.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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