
Nagykőrös Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 6/2009. (II.27.) ÖT. sz. rendelete 
a vásárok és piacok rendjéről szóló többször módosított 10/2002. (III.29.) ÖT. sz. rendelet 

(továbbiakban: rendelet) módosítására 
 

1. § 
 

(1) A rendelet 2. § (2) bekezdésének első francia bekezdésében szereplő „autóvásár” szövegrész 
hatályát veszti. 

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdésének második francia bekezdése a „zöldség-gyümölcs piac” 
szövegrészt követően „(élelmiszer piac)” szövegrésszel egészül ki. 

 
2. § 

 
A rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozhatók 
forgalomba a 35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében felsorolt termékek.” 

 
3. § 

 
(1) A rendelet 4. § (1) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(1)A piacok és vásárok nyitvatartási rendje: 

- Vásárok nyitva tartásának rendjét a vásár forgató könyvét képező vásári 
határozatban a polgármester állapítja meg. 

- Piac nyitva tartásának rendje: 
 Téli nyitva tartás: november 1-től április 30-ig  

 Hétfő:     szünnap 
 Kedd és péntek:   6-16 óra 
 Szerda, csütörtök, szombat: 7-12 óra 
 Vasárnap    6-12 óra 

 Nyári nyitva tartás: május 1-től október 31-ig: 
 Hétfő:    szünnap 
 Kedd és péntek:   5-16 óra 
 Szerda, csütörtök, szombat: 6-12 óra 
 Vasárnap:    5-12 óra” 

(2) A rendelet 4.§ (2) bekezdésében lévő „a piac nyitása előtt 30 perccel” szövegrész helyébe 
„a piac nyitását megelőzően egy órával, legkésőbb a nyitástól számított egy órán 
belül” szövegrész lép. 
(3) A rendelet 4. § (3) bekezdésében szereplő „1” szövegrész helyébe „egy” szövegrész 
lép. 
(4) A rendelet 4. § (4) bekezdésében lévő „melynek időpontját 1 héttel korábban közzé kell 
tenni” szövegrész helyébe a „melynek időpontját legalább egy héttel korábban a piac 
hirdetőtábláján közzé kell tenni” szövegrész lép. 
(5) A rendelet 4. § (5) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„…melyek tervezett időpontjait a Képviselő-testület tárgyévet megelőző év 
szeptemberében tájékoztató formájában fogadja el.” 
(6) A rendelet 4. § (6) bekezdése hatályát veszti. 

 
4. § 

 
(1) A rendelet 5. § (1) bekezdésében lévő „a devizajogszabályok szempontjából belföldinek 

minősül” szövegrész helyébe a „valamely EGT-államban rendelkezik lakóhellyel 
vagy székhellyel” szövegrész lép. 
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(2) A rendelet 5. § (2) bekezdésében lévő „szakosított piactereken” szövegrész helyébe a 
„szakosított piac- és vásártéren” szövegrész lép. 

(3) A rendelet 5.§ (5) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(5) A piac területén működő üzletek esetében be kell tartani az üzletek működésének 
rendjére, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek 
végzésének rendjére vonatkozóan a mindenkor hatályos rendelet rendelkezéseit.” 
 

5. § 
 

(1) A rendelet 6. § (1) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(1) A vásáron és a piacon az árusítás céljára elfoglalt terület után, valamint az árusító 
helyiségek, pavilonok elhelyezésére szolgáló terület után díjat kell fizetni. A díjak az 
alábbiak lehetnek: 
a) Helypénz: A vásáron és piacon az áru által ténylegesen elfoglalt hely után, 
természetes mértékegység (m2, fm, stb.) alapján megállapított díj. Amennyiben a 
helypénz megfizetése e rendelet függelékében foglaltak szerint folyóméter alapján 
történik, úgy a fizetendő díj maximum 3 m-es kipakolási mélységig értendő. 
Amennyiben az adott terület elhelyezkedése alapján ennél nagyobb kipakolási 
mélység is lehetséges, és ezt az elárusító igénybe veszi, úgy a helypénzt minden 
megkezdett 3 m-es kipakolási mélység után ismételten meg kell fizetni. 

 
b) Területbérleti díj piacon:  

 az állandósított helyiségek (pavilonok), által elfoglalt terület után havonta 
fizetendő díj. A területbérleti díj megfizetésével a bérlőt – a bérelt terület 
nagyságára vonatkozóan – helypénz megfizetésének kötelezettsége nem 
terheli. 

 Területbérleti díj nem állandósított elárusító helyek (építmények) esetében:   
megfizetett díj a helyfenntartás díja. A területbérleti díj csak a 
helyfenntartást biztosítja, és nem mentesít a helypénz megfizetése alól. 

 Asztalbérleti díj: a piacon lévő elárusító asztalok bérletéért megfizetett díj, 
mely magában foglalja a terület bérletét is.  
Az asztalbérleti díj megfizetése csak a helyfenntartást biztosítja, és nem 
mentesít a helypénz megfizetése alól.  

 
c) Területbérleti díj vásáron: A vásári pavilonok, elárusító asztalok, illetve egyéb 
elárusító helyek területbérleti díja, melynek megfizetése csak az elfoglalt hely 
helyfenntartási díja tárgy év április 1-től következő év március 30-ig terjedő 
időszakra, és nem mentesít e rendelet 6.§. (1) bekezdés a) pontjában foglalt helypénz 
megfizetése alól.” 
 
(2) A rendelet 6. § (6) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(6) Az árusítás jellegétől függően a helyhasználat határozott idejű és eseti. 

a) A határozott idejű helyhasználat piacon: A határozott idejű helyhasználat 
meghatározott időre, Nagykőrös Város Önkormányzat mindenkor hatályos 
vagyonrendeletében foglaltak figyelembe vételével köttetik. A határozott idejű 
helyhasználat után megfizetendő bérleti díjat a bérlő köteles bérbeadó által kibocsátott 
számla alapján tárgy hó 5. napjáig bérbeadó részére megfizetni. Ennek elmaradása 
esetén a bérleti szerződés bérlő részéről azonnali hatállyal felmondható. 
b) Határozott idejű helyhasználat vásáron:  A határozott idejű helyhasználat tárgy év 
május 1-től rá következő év április 30-ig biztosítja a helyfenntartást a vásárnaptárban 
előre meghirdetett vásári napokon. A bérleti díj beszedése bérbe adó által kibocsátott 
készpénz fizetési számlával történik tárgy év áprilisi vásárától kezdődően. Amennyiben a 
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terület bérlője  a határozott idő lejártáig nem gondoskodik az ezt követő időszakra 
esedékes bérleti díj megfizetéséről, úgy az általa bérelt hely tárgy év május 1-től új bérlő 
részére bérleti díj megfizetése ellenében kijelölhető. 
c) Eseti helyhasználat után helyhasználati díjat nem, csak e rendelet függelékében 
megállapított helypénzt kell megfizetni.” 
 

6. § 
 

(1) A rendelet 8. § (2) bekezdése a „…jogosult részére …” szövegrészt követően „…annak 
kérésére …” szövegrésszel egészül ki. 

(2) A rendelet 8. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Gyűjtött gomba csak a mindenkor hatályos rendelkezések alapján elvégzett 
gombavizsgálat megtörténtét követően hozható forgalomba a bekerített piac arra kijelölt 
területén.” 
 

7. § 
 

A rendelet 9. § (3) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(3) A mérlegelésről minden esetben sorszámmal ellátott nyugtát, és a mérlegeltető 
kérésének megfelelően igény szerint mázsálási bárcát kell adni.” 
 

8. § 
 

(1) A rendelet 10. § (3) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(3) A piactér árufeltöltő útjára és a kirakodóvásártér-rész területére csak áruszállítás 
céljából lehet behajtani legkésőbb a piac és vásár nyitását követő egy órán belül. A 
jármű vásártéren, illetve a piac erre alkalmas helyein történő elhelyezése esetén e 
rendelet függelékében megállapított díjat meg kell fizetni.” 
(2) A rendelet 10. § (8) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(8)  A piac területén pavilon ideiglenes vagy állandó jelleggel történő felállításához 
illetve  működési engedély megadásához előzetesen be kell szerezni az üzemeltető 
hozzájárulását.” 
(3) A rendelet 10. § (9) bekezdésének 1. francia bekezdése „(2), (3)” szövegrésszel egészül 

ki. 
(4) A rendelet 10. § (9) bekezdésének 5. francia bekezdése „(4)” szövegrésszel egészül ki. 
 

9. § 
A rendelet az alábbi 13. §-al egészül ki: 
„13. § 
Jogharmonizációs záradék: 
E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.” 
 

10. § 
 
E rendelet 2009. április 1-én lép hatályba. 
 
Nagykőrös, 2009. február 27. 
 

Dr. Czira Szabolcs sk.       Dr. Nyíkos Sára sk. 
               Polgármester                          jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 


