CSANÁDPALOTA
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2009. (V. 28.) ÖR.
rendelete
a vásár és piac rendjéről

Záradék:
Kihirdetés ideje: 2009. május 28.
Hatálybalépés ideje: 2009. június 1.
Megalkotás napja: 2009. május 27.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben
foglaltakra - a vásár és piac rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Csanádpalota nagyközség közigazgatási területén a Csanádpalota
Nagyközség Önkormányzata által rendezett vásárra és fenntartott piacra.
A vásár és piac helye, ideje, árusítási idő
2. §
(1) A piac
a.) helye: a Deák Ferenc utcai iskola előtti 606/1. hrszám alatt kialakított piactér
b.) ideje: minden hét keddi és szombati napja.
(2) Búcsúvásár ( alkalmi vásár )
a.) helye: Rákóczi utca, Kelemen László tér, Délibáb utca, Deák Ferenc utca által határolt
közterület és a 606/1 hrszám alatt lévő piactér
b.) ideje: május 16., illetve a hozzá közel eső vasárnap
3. §
(1) A piacon az árusítási idő
a.) nyári időszakban: április 1-től szeptember 30-ig
b.) téli időszakban: október 1-től március 31-ig
tart.

05 órától 12 óráig
07 órától 12 óráig

(2) A búcsúvásáron az árusítási idő 05 órától 20 óráig tart.
Árusítási helyek, helyfoglalás
4. §
(1) Az árusítási helyek elfoglalása – a (2) – (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az árusok
érkezési sorrendjében történik.
(2) A piacon állandó árusító helyről való árusítás az erre vonatkozó megállapodás alapján,
külön díj fizetése ellenében biztosítható.
Megállapodás egy hónapnál rövidebb időtartamra nem köthető, és a tárgyév december hó 31.
napjáig szólhat.
A megállapodás jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodással rendelkező piaci árus részére a kijelölt árusító
helyet a piac napján reggel 07 óráig fenn kell tartani. Ezen időpont után árusító hely csak az
érkezés sorrendje szerint foglalható.

A helypénz mértéke, szedésének szabályai
5. §
(1) A vásáron, piacon történő árusításért a jelen rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott összegű díjakat (helypénzt) kell fizetni.
(2) Helypénzt csak a ténylegesen ( asztalon, földön ) elfoglalt alapterület nagysága után kell
fizetni.
Minden megkezdett m2 egésznek számít.
(3) A helypénz díjszabásait a vásár és a piac területén jól látható helyen ki kell függeszteni.
6. §
(1) A helypénz a díjfizetés napján jogosít az árusítóhely elfoglalására.
Ha a helyhasználó az árusítóhelyet kiürítette és elhagyta, az árusítóhely a helypénz teljes
összegű befizetése ellenében még ugyanazon a napon használatba adható.
(2) Ha az árusító a már kijelölt területnél nagyobb helyet foglal el, köteles a különbözetet
megfizetni.
7. §
(1) A helypénz szedésével megbízott személy a díj megfizetéséről készpénzfizetési számlát (a
továbbiakban: számla) állít ki, melyet az árus mindaddig, amíg a helyet elfoglalva tartja,
köteles megőrizni és azt az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni.
(2) Ha az árus az ellenőrzéskor a számlát bármilyen okból felmutatni nem tudja, pótdíjat
köteles fizetni. A pótdíj mértéke a megállapított helypénz kétszerese.
(3) A helyhasználó köteles az árusító helyet a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően
tisztán tartani. Minden szemetet, állati és növényi hulladékot, baromfialmot a kijelölt
szemétgyűjtőbe kell elhelyezni.
Rendészeti intézkedések
8. §
(1) A piac területén lévő építményeket - ideértve az árusító asztalokat is - valamint a fákat,
növényeket megrongálni tilos.
(2) A vásár és a piac területére kutyát bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos!
(3) Az árusító sátrakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.
Az egymás melletti sátrak, asztalok között kb. 50 cm széles térközt kell hagyni.
(4) A vásár és a piac területére csak árut szállító jármű hajthat be, más jármű behajtása, vagy
átmenő forgalom tilos. Üres járműveknek a vásár, illetve a piac területén való várakozása csak
a helypénz megfizetése esetén megengedett. Egyébként a járműnek az árú lerakása, illetve
felrakása után a vásár, illetve a piac területét el kell hagyni.

(5) A közlekedési úton csoportosulni és a forgalmat akadályozni nem szabad.
(6) A vásári és piaci árusok által felállított sátrakat és asztalokat a vásár, illetve a piac
befejeztével el kell távolítani.
Szabálysértés
9. §
(1) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a vásár és a
piac rendjére a jelen rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében és 8. §ában meghatározott rendelkezéseket megszegi, illetve ezek megszegésében, vagy
kijátszásában közreműködik.
(2) A helypénz szedésével kapcsolatban szabálysértést követ el és az /1/ bekezdésben
meghatározott összegig terjedő pénzbírsággal, aki
a.) a díjfizetés alól szándékosan kivonja magát,
b.) a helypénz kifizetéséről kapott számlát másnak átadja,
c.) mástól kapott vagy régi számlát használ,
d.) áruit másnak az áruihoz rakja,
e.) a megfizetett díjnak megfelelő területnél nagyobb helyet foglal el és a különbözet
megfizetését megtagadja,
f.) az általa elfoglalt helyről áruival együtt a díj megfizetésére történő felhívás előtt
távozik.
Záró rendelkezések
10.§
(1) Ez a rendelet 2009. június hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének a piac rendjéről és helypénzszedésről szóló egységes szerkezetbe
foglalt 36/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete, valamint az e rendeletet módosító 38/2005. (XII.
23.) ÖR., a 39/2007. (XII. 20.) ÖR. és a 33/2008. (XII. 17.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
Csanádpalota, 2009. május 27.
Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék:
A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal
harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2009. május 27.
Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. számú melléklet a 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelethez
Megállapodás
a Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata által fenntartott piacon állandó helyhasználatra
jogosító engedélyre,
amely
létrejött
Csanádpalota
Nagyközség
Önkormányzata
(képviseli:
…………………………………. polgármester), mint bérbeadó,
másrészről
……………………………(név)
………………………….
(község)
……………………… utca ….. szám alatti lakos, mint bérlő között, alulírott napon, az alábbi
feltételek mellett:
1.) A bérbeadó bérbe adja az általa fenntartott piacon lévő ……… számú elárusító asztalt,
200… év ….. hó ….. napjától 200… év …... hó …… napjáig, havi ………….. Ft, azaz
………………………………………………... forint bérleti díjért.
2.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban rögzítettek szerint a piactéren lévő ……. számú
elárusító asztalt.
3.) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó az 1.) pontban megjelölt sorszámú
elárusító asztalt piaci napokon a bérlő részére reggel 7 óráig fenntartja.
4.) Amennyiben a bérlő az 1.) pontban meghatározott elárusító helyet a 3.) pontban
meghatározott időre nem foglalja el, úgy a bérbeadó jogosult azt másnak kiadni.
A bérlő ezen időpont után a részére kijelölt helyet nem követelheti, árusító helyet az
érkezés sorrendje szerint foglalhat.
5.) Az 1.) pont szerinti bérleti díj megfizetése egy összegben a megállapodás aláírásakor
esedékes.
6.) A bérlet a használó részéről bármilyen okból történő megszűnése estén a befizetett díjból
visszatérítés nem jár, a bérbeadó hibájából történő megszűnés esetén a bérleti díj
időarányos részét, kamatok nélkül vissza kell fizetni.
7.) A bérleti díj megfizetésének elmaradása, a bérleti jog meg nem újítása a bérlet azonnali
megszűnését vonja maga után.
8.) A bérlő az 1.) pont szerinti bérleti díjon felül helypénzt is köteles fizetni, az arra
vonatkozó rendelkezések szerint.
9.) A bérbeadó vállalja, hogy az 1.) pontban rögzített sorszámú elárusító helyre a "BÉRELT"
feliratot ráfesti.
10.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Csanádpalota Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a vásár és piac rendjéről szóló ……/2009.
(………….) ÖR. rendeletében foglaltak az irányadók.
Felek jelen megállapodást felolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Csanádpalota, 200…. …………………………………….
………………………………….
bérbeadó

…………………………………
bérlő

2. számú melléklet a 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelethez
Helypénzek megállapítása
1.) Alkalmi és mozgóárusítás, parkolási díj
- gépjárműről
- fogatos járműről, kézikocsiról, motorkerékpárról,
talicskáról
2.) Sátorban és állványról (asztalról) történő árusítás:

930,- Ft/m2/nap,
80,-Ft/m2/nap,
280,- Ft/m2/nap,

3.) Földön való árusítás:
- az elfoglalt terület minden megkezdett m2-e után
4.) Állandó helyhasználat különdíja

110,- Ft/m2/nap,
920,- Ft/hó.

