7/1997. (III. 24.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet
a piactartás rendjéről
(Egységes szerkezetben)
Az Önkormányzat a piactartás rendjét, az azzal kapcsolatos kérdéseket a 35/1995. (IV.
5.) Korm. rendelet 5. § (l) bekezdésében biztosított jogköre alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
Általános rendelkezések
1. § (1) Piacot Dunaharasztin a község területén a Móricz Zsigmond utca
folytatásában lévő 571/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen lehet tartani.
(2) Piacot minden héten szerda és szombati napokon lehet tartani.
(3)² A piac nyitvatartási ideje a 03.00 - 14.00 óra közötti időszak.
Piaci árusítás rendje, helyhasználat
2. § (1)² A piacon az árusításra jogosultak a megegyezéses alapon létrejött és
kialakult helyrend szerint foglalják el az árusítóhelyeket.
(2)² Az elárusítóhelyeket 06.00 óráig kell elfoglalni. Amennyiben a bérlő a
megadott időpontig az elárusítóhelyét nem foglalja el, úgy a piac üzemeltetője jogosult
azt napi árusításra, helypénz ellenében kiadni.
(3) A bérelt asztalokra vonatkozó egyéb feltételeket a Polgármesteri Hivatal és a
bérlő külön bérleti szerződésben rögzíti.
(4) A piac területére az árusító a gépjárművét beviheti és árusító helye mellett
elhelyezheti úgy, hogy az az árusítás rendjét nem zavarja. Vevők a gépjárműveiket csak a
kijelölt parkolóba tárolhatják.
(5) A bérelt elárusító asztalok mellé történő gépjármű beállást a Polgármesteri
Hivatal és a bérlő külön szerződésben rögzíti.
Piaci árusítás feltételei
3. § (1)² A piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel. Árusításra jogosult a
gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági kistermelő,
egyéni vállalkozó, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, fotóművész,
valamint - a (4) bekezdésben foglaltak szerint - a magánszemély.
(2)² A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a)² a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,
b)² a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem
hőkezelt, savanyított terméket,
c)² mézet (lépesmézet), saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet,
tejterméket, tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá
sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt árusíthat,
az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.
(3)² A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a
fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.

(4)² Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő
- az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel, vagy székhellyel
rendelkező - egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a piacon
alkalomszerűen értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező
magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább eladás
céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
(5)4 A piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező
üzletben forgalmazhatók:
a)4 veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;
b)4 a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint
meghatározott jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt. 110. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint;
c)4 számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
d)4 gyermekjáték, - játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi)
vásáron;
e)4 állatgyógyászati termék, növényvédő szer;
f)4 nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi
(ünnepi) vásáron;
g)4 látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék;
h)4 barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő
jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
i)4 gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról
üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés,
gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei
(villamos csatlakozások és áramvezető részek);
j)4 fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;
k)4 „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
l)3, 4 külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú
élelmiszerek.
n)2, 4
o)2, 4
p)2, 4
A mezőgazdasági kistermelő kizárólag a maga termelte zöldséget, gyümölcsöt árusíthat.¹
(6) A piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző
személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi,
közegészségügyi, állategészségügyi és növény-egészségügyi, köztisztasági előírásokat.
(7) Saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást,
valamint vágott baromfit, továbbá csak sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési
szalonnát és olvasztott étkezési zsírt csak az előzetes hatósági állatorvosi engedéllyel
lehet árusítani. A mezőgazdasági kistermelő kizárólag a maga termelte zöldséget,
gyümölcsöt árusíthat.
(8) Élelmiszert földön, betonon, kövön tartani és árusítani tilos. Földi áru
kosárból, vagy más földre terített tárgyról (gyékény, zsák stb.) értékesíthető.
(9) Romlott gyümölcsöt, egyéb romlott élelmiszert a piac területére bevinni és
árusítani tilos.
(10)4 A piacon természetben szedett, gyűjtött gomba nem árusítható.
(11) A piac területén árut visszahagyni, hulladékot elszórni, szemetelni tilos.
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(12) Az árusítás befejezésekor az elárusító helyet tisztán kell elhagyni, a
büfékocsik és a pecsenyesütők az eszközeik mosogatásához használt vizet nem önthetik
ki a talajra.
(13) A piac területének állandó és rendszeres tisztántartásáról, a keletkezett szemét
elhordásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
Ellenőrzés körében felmerülő önkormányzati feladatok
4. § (1)¹ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
(továbbiakban: fenntartó), a hatósági állatorvos - szükség esetén más szakhatóságok bevonásával ellenőrzi:
a) a piac rendjét,
b)¹ az áruk forgalmazásával kapcsolatos jogosultságot, mezőgazdasági kistermelők
esetében a gazdajegyzők által kiállított és érvényesített őstermelői igazolvány és az
értékesítési betétlap együttes meglétét.
c) a közegészségügyi, állategészségügyi és más szakhatóságok előírásainak
betartását.
d) ezen rendeletben előírtak betartását.
(2) A piac üzemeltetője a rendeletben foglalt rendelkezések megsértői ellen
szabálysértési eljárást kezdeményezhet az ellenőrzést végző írásbeli jelentése alapján.
(3)¹ A piac fenntartója a piac rendjét megszegőt legfeljebb 3 hónapra a piac
területéről kitilthatja, illetve 10.000,- forint pótdíj megfizetésére kötelezheti.
Helypénz
5. § (1) A helypénz mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az asztalok bérleti jogának megszerzésért fizetett díjon felül a bérlő köteles az
elárusító helyért napi piaci helypénzt is fizetni.
(3) A helypénz beszedéséről az üzemeltető gondoskodik.
(4) A piac üzemeltetője a beszedett helypénz összegéről köteles napi keltezéssel és
sorszámmal ellátott nyugtát adni. A nyugtát az árus köteles az árusítás befejezéséig
megőrizni és az ellenőrzést végző személy részére megmutatni. Aki az ellenőrzés során a
helypénz befizetését nyugtával igazolni nem tudja, köteles a helypénzt + a pótdíjat
megfizetni.
(5) A helypénzszedéssel megbízott személy - díjfizetés megtagadása esetén - az
eladásra szánt árura nézve - visszatartási jogot gyakorolhat a tartozás kiegyenlítéséig, a
helypénz összegének erejéig; vagy az eladót a piac-felügyelőség rendőr segítségével a
piacról eltávolíthatja.
Vegyes, záró rendelkezések
6. § (1) A piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat a
Polgármesteri Hivatal útján látja el.
(2) A piac működtetéséből befolyt összeg, az ezzel kapcsolatos kiadások, az
Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik.
(3) E rendelet 1997. április 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 6/1993. (VI. 1.) sz.
Ök. rendelet hatályát veszíti.
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Luttenberger Gusztáv s. k.
polgármester

Dr. Kollonay Enikő s. k.
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 1997. március 24-én.
Dunaharaszti, 1997. március 24.

Dr. Kollonay Enikő s. k.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2009. május 26-án.
Dunaharaszti, 2009. május 26.

Pethő Zoltán
jegyző

________________________________________
¹ Módosította a 8/2000. (V. 29.) rendelet, mely hatályos 2000. június 1-től
² Módosította a 6/2005. (III. 30.) rendelet, mely hatályos 2005. március 30-tól
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Módosította a 11/2006. (VI. 26.) rendelet, mely hatályos 2006. július 1-től
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Módosította a 8/2009. (V. 26.) rendelet, mely hatályos 2009. június 30-tól
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