
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete  

a piactartásról  
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi piactartás szabályairól a 
következőket rendeli el: 
 

1. Az árusítás szabályai 
 

1.§ (1) Heréd Község Önkormányzata napi élelmiszer és vegyes piacot működtet. 
      (2) A piactartás helye az önkormányzat tulajdonában lévő 350/17 hrsz-ú a Heréd, Arany    

János utca 19. szám előtti közterület. 
 (3) A piac üzemeltetéséről és engedélyeztetéséről az önkormányzat gondoskodik. 
      (4) A piacon mezőgazdasági termékek, élő- és művirágok, magvak, palánták, dísznövények, 

termények, valamint új és használt ruházati termékek, vegyes iparcikk, nem veszélyes 
fokozatú vegyiáruk hozhatók forgalomba.  

      (5) A piacon gombavizsgáló szakellenőr nem működik, gyűjtött-szedett gomba a piac 
területén nem árusítható. 

      (6) Az árusítók a piaci elárusító szakmánként elkülönített, méterenként sorszámozott 
helyeket érkezési sorrendben foglalhatják el.  

 

2.§ (1) A piac területére nem eladásra szánt árukat és állatokat bevinni és ott elhelyezni nem 
lehet.  

      (2) A piacon szerencsejáték nem folytatható. 
      (3) A piac területére csak rakodás céljából hajthatnak be járművek.  
      (4) A piacra vitt áruféleségeket a piacot felügyelő utasítása szerint úgy kell elhelyezni, hogy 

azok ne akadályozzák a szabad közlekedést. 
      (5) Az árusító helyen kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt szabad 

használni. 
      (6) A piaci kereskedelmi tevékenység rendjének megtartását a Körjegyző ellenőrzi. 
 

2. A piac nyitva tartása 
 

3.§ (1) Az árusítás rendje: hétfőtől szombatig 
      (2) Az árusítás ideje: 
           a) március 1-től szeptember 30-ig reggel 06 órától 12 óráig 
           b) október 1-től február 28-ig 08 órától 12 óráig. 
      (3) Az árufeltöltés, áruelhelyezés a nyitva tartási idő előtt, az összecsomagolás a nyitva 

tartási idő után is megengedett. 
      (4) Az árusítás idejéről, rendjéről és díjairól az üzemeltető önkormányzat hirdetményt tesz 

közzé a piacon jól látható módon. 
 

3. Az árusítás közegészségügyi előírásai 
 

4.§ (1) A piactér takarításáról, a rágcsálók irtásáról a piac üzemeltetője az általa megbízott 
személy útján gondoskodik. 

        (2) A helyhasználó köteles az árusító helyet a közegészségügyi és köztisztasági előírásainak 
megfelelően tisztántartani, a szemetet és a növényi hulladékot a kihelyezett 
szemétgyűjtőben elhelyezni. 

        (3) Élelmiszert a hatályos jogszabályok előírásainak megtartásával szabad forgalomba 
hozni, gyorsan romlandó és hűtést igénylő áru, tőkehús nem árusítható. 

        (4) Élelmiszert az eladó kizárólag asztalról vagy állványról, ha nincs a piacon elegendő 
asztal gyümölcs és zöldségfélét tiszta ládából, kosárból, alátéttel ellátott zsákból árusíthat 
a közegészségügyi szabályok betartásával. 

        (5) Kacsa-, és libatojás árusítása esetén fel kell hívni a vevő figyelmét a fertőtlenítés és a jól 
átsütés, nyers tej árusítása esetén a felhasználás előtti felforralás szükségességére. 



……(6) A piaci árusok számára a kézmosási, vízvételi lehetőség a piac sarkán közkútból, 
nyilvános WC használati lehetőség a Művelődési Házban (Heréd, Vörösmarty tér 1.) 
biztosított. 

(7) A piaci árusítás egyéb előírásait a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 
közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet alapján köteles az 
árus betartani. 

 

4. A piaci helypénz 
 

5.§ (1) A piaci árusok a rendelet melléklete szerinti díjak fizetésére kötelesek. 
      (2) A piac területén mindenkor fizetendő helypénzt az üzemeltető köteles jól látható helyen 

kifüggeszteni. 
      (3) A helypénzt az elfoglalt terület nagyságának megfelelően méterenként kell megfizetni. 
      (4) A helypénzről megfelelő értékű folyószámmal és napi keltezéssel ellátott készpénz 

fizetési számlát kell adni, amit az árus köteles megőrizni, ellenőrzés során bemutatni. 
      (5) A piaci helypénzt beszedő önkormányzati alkalmazott a piacon kereskedelmi 

tevékenységet végzőkről a személyes adatok védelme mellett naprakész nyilvántartást 
köteles vezetni, mely tartalmazza: 

   a) a piac helyszínrajzát, 
  b) naponként a piaci árusító hely sorszáma szerint az árusítást végző 
   ba) nevét, 
   bb) címét, székhelyét, 
   bc) telefonszámát, 
   bd) egyéni vállalkozói vagy cégjegyzékszámát, 
   be) őstermelői, kistermelői számát. 
      (6) Aki az árusításra vonatkozó szabályokat, vagy a piac rendjét megszegi pótdíj 

megfizetésére kötelezhető. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

6.§ (1) E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
      (2) Hatályát veszti a piacról szóló 3/2004.(I.30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt 

módosító 4/2007.(II.20.) önkormányzati rendelet. 
 

k.m.f. 
 
Kómár József       Peterkéné dr.Farkas Andrea 
polgármester        körjegyző 
 

1.melléklet a piactartásról szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Piaci helypénz 
a) Az elfoglalt sorszámozott árusítóhely minden megkezdett métere után 300,-Ft/m. 
b) Ha az áru az asztalon nem fér el, az asztal melletti földről való  

árusítás esetén zsákok, ládák, kosarak, vödrök után             100,-Ft/db. 
2. Bérleti díj 

asztalfoglalási díj:               5.000,-Ft/hó 
3. Parkolási díj 30 perc után óránként 

a) személygépkocsi díja                100,-Ft/ó 
b) tehergépkocsi díja                 150,-Ft/ó 

4. Pótdíj                1.000,-Ft/alkalom 
 
ZÁRADÉK 
 
A rendeletet 2011. 02.15. napján kihirdettem: 
   
  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
  körjegyző 


