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Nagykőrös Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  
19/2009. (V.1.) ÖT. sz. rendelete 

a vásárok és piacok rendjéről szóló többször módosított 10/2002. (III.29.) ÖT. sz. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására 

 
1. § 

 
A rendelet bevezetőjében a „35/1995. (IV.5)” szövegrész helyébe az „55/2009. (III.13.)” 
szövegrész lép. 
 

2. § 
 
A rendelet 1 §-ában lévő szöveg a „Nagykőrös Város Önkormányzata” szövegrészt követően „mint 
fenntartó és üzemeltető, egyben üzemeltető” szövegrésszel egészül ki. 
 

3. § 
 
(1) A rendelet 2. § (2) bekezdésének első francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„ besorolása szerint alkalmi vásár” 
(2) A rendelet 2. § (2) bekezdésének második francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül 
ki: „besorolása szerint állandó piac” 
 

4. § 
 
(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében szereplő „a 35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 3. § (1)” 
szövegrész helyébe a „az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 2. § (1)” szövegrész lép. 
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az üzemeltető a vásáron és piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről az 55/2009. 
(III.13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles 
nyilvántartást vezetni.” 
(3) A rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, egyben az ezt követő bekezdés 
sorszámozása (4) bekezdésre változik:   
„A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetéséhez kereskedelmi tevékenységet végző 
köteles üzemeltető részére adatot szolgáltatni, illetve a nyilvántartásban szereplő 
adatokban bekövetkező változást üzemeltető részére haladéktalanul bejelenteni.” 
(4) A rendelet új sorszámozású (4) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Vásáron és piacon az abban foglaltaknak megfelelően kizárólag működési engedéllyel 
rendelkező üzletekben hozhatók forgalomba az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 5. § (1) 
bekezdésében felsorolt termékek.” 
 

5. § 
 
 
A rendelet 5. §. (1) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Vásáron és piacon csak az folytathat e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 
tevékenységet, aki az egyéb jogszabályi előírások betartása mellett megfelel az 55/2009. 
(III.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.” 
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6. § 
 
A rendelet 8. § (4) bekezdése a „kijelölt területén,” szövegrészt követően az alábbi szövegrésszel 
egészül ki: 
„hetipiaci napokon. (kedd, péntek és vasárnap)” 
 

7. § 
 
 
(1) A rendelet 10. § (9) bekezdésében lévő „35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében” 

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 5. §-ban” . 
(2) A rendelet 10. § (9) bekezdésének első francia bekezdésében szereplő „(2)” szövegrész 

hatályát veszti, egyben „(4)” szövegrésszel egészül ki. 
 
 

8. § 
 
 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2009. május 1-én lép hatályba. 
(2) A vásárok és piacok rendjéről szóló többször módosított 10/2002. (III.29.) ÖT. számú 

rendelet 3. § (2) bekezdése 2009. július 11-én lép hatályba.  
 
 
Nagykőrös, 2009. május 1. 
 
 
 

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


