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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete 
piaci, vásározói tevékenység folytatásáról 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44. §. (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
I. fejezet  

 
A rendelet hatálya 

 
1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Velence, Iskola utca 4. szám alatti Közösségi ház udvarán 
megtartott napi/heti piacra, alkalmi árusításokra, vásárra.  
 
(2)  Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya Velence Város ünnepségeihez és 

rendezvényeihez kapcsolódó vásárokra. 
 
(3) A piac fenntartásáról és üzemeltetéséről Velence Város Önkormányzata gondoskodik. 
 
(4) Az önkormányzati rendelet szabályait mindenki köteles megtartani, aki piac, vásár 

területén elad, vagy ott bármilyen tevékenységet végez. 
 

II. fejezet 
 

A piacon forgalomba hozható áruk köre 
 
2. §. (1) A vásáron és piacon a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások 

megtartásával és a szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában, elsősorban 
élelmiszer, élő kis és egyéb kis állat, napi cikkek, ruhanemű, zöldség, gyümölcs, 
mezőgazdasági termény és termék, kézműves-népművészeti-művészeti termék, használt 
cikk árusítható, továbbá vendéglátóipari, mutatványos, valamint helyben végezhető 
szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. 

 
(2) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, 
magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a piacon alkalomszerűen 
értékesítheti. Nem tekinthető használtcikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a 
takarmány, az élvezeti cikk.  
 
(3) A piacon és a vásáron forgalomba hozható árucikkek körét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 
 



(4) A piacon és a vásáron nem hozható forgalomba a kereskedelmi tevékenység 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében 
meghatározott termékek.  
 
(5) A piacon és a vásáron nem hozható forgalomba továbbá:  

 
a) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, 
b) kábítószernek es pszichotrop anyagnak minősülő termék, 
c) látást javító szemüveg, kontaktlencse, 
d) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó 

növény, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma, 
e) jövedéki termek, 
f) növényvédő szer, 
g) lőtt vad,gomba 
h) olyan termékek, amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. 

 
Árusításra jogosultság 

 
3.§ Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely 

tagállamában rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel. Árusíthat egyéni vállalkozó, 
gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági őstermelő, 
mezőgazdasági kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész.  

 
Árusításra feltételei 

 
4.§. (1) A vásáron, piacon csak a Közösségi ház gondnokának helyhasználati engedélye 

alapján, az általa kijelölt helyen, a helypénz befizetése ellenében lehet árusítani.  
 
(2) A helyhasználati jog a jellegétől függően lehet napi, havi vagy huzamosabb 
(legfeljebb 1 év) időre szóló. 
 
(3) A helybérlettel rendelkezők területüket átengedni, bérletbe adni, bármi más módon 
hasznosítani csak a Közösségi ház gondnokának írásos engedélyével lehet, ennek 
elmulasztása a szerződés azonnali hatályú megszűnésével jár. 
 
(4) A vásáron, piacon fizetendő helypénz mértékét a rendelet 2. melléklete szabályozza.  
 
(5) A piac rendjének biztosítása, valamint a helypénz beszedésének biztosítása a 
Közösségi ház gondnokának feladata. 
 

Árusítás módja 
 

5.§. (1) Az árusítást a kereskedő saját asztalán, felszerelésével végzi. A Közösségi Ház 
berendezési tárgyai árusításra nem vehetők igénybe. Földről, valamint járműről történő 
értékesítés (Kivéve: utánfutó) nem végezhető.  

 
(2) Gépi meghajtású járművek a piac, vásár területén nem közlekedhetnek. Szállító 
járművek csak az áru le- és felrakodásának ideje alatt tartózkodhatnak a piac területén. 
 
(3) A piac, vásár területén nem parkolhatnak gépjárművek. 



 
(4) A helyhasználó a kijelölt helyet az áruszállítás és az árusítás ideje alatt is köteles 
tisztán tartani, a szemetet a kijelölt szemétgyűjtőben elhelyezni. A helyben nem 
elhelyezhető egyéb hulladék, göngyöleg jogszabályszerű elhelyezéséről a helyhasználó 
köteles gondoskodni. 
 
(5) Magántulajdonban lévő asztalok és állványok a piac nyitva tartásán kívül a piac 
területén nem tárolhatók. 
 
(6) Tűzveszélyes anyag, robbanó- és robbantószer bevitele a piac területére tilos. A piac 
egész területén tilos a dohányzás. 
 

6.§. A piac nyitva tartási rendje, a piac nap meghatározása, valamint a piac működését 
szabályozó egyéb részlet szabályok külön piacműködési szabályzatban kerül rögzítésre. 

 
III. fejezet 

 
Szabálysértési rendelkezések 

 
7.§. (1) Szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e 

rendelet 2.§.-5.§-ban foglaltakat megszegi. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-
felügyelő 3.000.- Ft-tól 20.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja. 

 
IV.fejezet 

 
Záró rendelkezések  

 
 

8. §.  Ez a rendelet a kihirdetése napján, 2011. május 30-ánlép hatályba. 
 
 
 
Velence, 2011. május 16. 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes  dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
 
Velence, 2011. május 30. 
 
 dr. Papp Gyula Gábor 
 címzetes főjegyző 
 
 



 
1. melléklet a 15/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez 

 
Búcsúvásár 
 
Kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép, levelezőlap, játék, emléktárgy, 
bazáráru, élő- és művirág, mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult szokások szerint 
búcsúvásáron árusítható egyéb termék. 
 
Népművészeti vásár 
 
Népművészeti, népi iparművészeti, kézműves termékek.  
 
Helyi kirakóvásár 
 
Bármely áru –kivéve a jogszabályban tiltottak- értékesíthető, a forgalomba hozatalra 
vonatkozó rendelkezések megtartásával. 
 
Alkalmi (ünnepi) vásár 
 
Ünnepekhez, helyi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű vásár. 
 
Piac: általában napi, esetenként heti rendszerességű adásvételi lehetőség, ahol elsősorban 
élelmiszereket, napi cikkeket, ruhaneműt árusítanak.  
 
Használtcikk-vásár, illetve –piac:  
Időszaki, napi, esetenként heti rendszerességű adásvételi lehetőség, ahol az eredeti célra még 
rendeltetésszerűen használható termékeket (használt cikk) árusítanak.  
 
Élő kis és egyéb kis állat: sertés, juh, kecske-, baromfifélék, galamb, házinyúl. 
 



 
2. melléklet a 15/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
Helypénz mértéke  
 
800.-Ft/2m2



 


