Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete
a helyi vásártartás rendjéről
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 6.
§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a község közigazgatási
területén rendezett és fenntartott országos állat- és kirakodóvásárokra, a fenntartott
fizetőparkolóra, a vásáron értékesítési, vásárlási, vagy egyéb engedélyhez kötött
tevékenységet folytatókra.
II. fejezet
A vásár fenntartása, üzemeltetési rendje
2. § (1) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Önkormányzat) Országos állat- és kirakodóvásárt (a továbbiakban: vásár) tart fenn
az erre kijelölt vásártéren, a Ruzsa 093/50. hrsz. alatt, a Szegedi út mellett.
(2) A vásár minden hónap negyedik vasárnapján kerül megtartásra december
hónap kivételével, akkor a hónap második vasárnapján.
(3) A vásárok nyitvatartási ideje: márciustól októberig 6:00 - 13:00 óráig.
novembertől februárig 7:00 - 13:00 óráig.
3. § (1) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik:
a) a vásártér területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról, a megfelelő
számú hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, a
hulladék elszállításáról.
b) a vásártér megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről;
c) a vásár rendjének fenntartását, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések
folyamatos betartásának ellenőrzését, a helypénz beszedését és annak
elszámolását piacfelügyelő, vásárrendezők és esetenként vásári ellenőr
megbízásával biztosítja.
(2) A vásárok ideje alatt a megbízott piacfelügyelő, vásárrendezők és vásári
ellenőrök jogszerű utasításait az e rendelet hatálya alá tartozó személyek kötelesek
tudomásul venni és betartani, ellenkező esetben a 9. § ban meghatározott szankciók
alkalmazhatóak.
(3) A Polgármesteri Hivatal megbízott piacfelügyelője, vásárrendezői és vásári
ellenőrei a Polgármesteri Hivatal körbélyegzőjével ellátott kitűzőt viselnek.
III. fejezet
Az árusítás rendje, a helypénz megfizetése
4. § (1) Mivel a vásáron értékesítési tevékenységet az Európai Gazdasági Térség
valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező folytathat, az
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árusításra jogosultságot a megbízott piacfelügyelő és vásári ellenőrök felhívására az
árusító igazolni köteles.
(2) A vásáron az áru- és termékértékesítésen kívül - a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések és hatósági előírások betartásával - vendéglátóipari, kölcsönző,
megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató- és javítóipari
tevékenység is folytatható.
5. § (1) Helyhasználat a vásártéren előre megváltott helyhasználattal előre kijelölt
bérelt helyen, vagy a megbízott piacfelügyelő, vásárrendezők által kijelölt helyen
történhet. Ezt követően a szabad helyek elfoglalása az érkezés sorrendjében
önállóan történik. Vitás esetekben a megbízott piacfelügyelő döntése az irányadó.
(2) A helyhasználat napi helyhasználat, vagy előzetesen megváltott - maximum
egy évre szóló - helyhasználat lehet.
(3) Helyhasználatra jogosult, aki a helypénzt megfizette.
a) Az előzetesen megváltott helyhasználat esetén a bérelt hely elfoglalása a
kiszabott díj előre történt megfizetése után lehetséges, a bérelt helyet a
vásár napján 7 óráig tartjuk fenn.
b) Napi helyhasználat esetén a helypénz megfizetésére a vásár megkezdését
követően kerül sor.
6. § (1) A helypénz beszedését a megbízott vásárrendezők végzik.
(2) A helyhasználati díj kiszabásának alapja az elfoglalt területegység. Egy
területegység egy folyóméter, két méter mélységgel.
(3) Napi helyhasználat esetén a vásárrendező a megfizetett helypénzről annak
megfizetését követően megfelelő értékű, folyószámmal, értékjelzéssel és napi
keltezéssel ellátott - a jogosultságát igazoló - helypénzjegyet kap, melyet köteles a
vásár területének elhagyásáig megőrizni. Amennyiben ezen helypénzjegyet a
megbízott piacfelügyelő, vásárrendezők, vagy a vásári ellenőrök felszólítása ellenére
nem tudja bemutatni, úgy annak ismételt megváltására kötelezhető.
(4) A helyhasználati díj magában foglalja a bérelt területen elhelyezett gépjármű
parkolási díját is.
(5) A helyhasználati díj kiszámítása során minden megkezdett területegység
egész területegységnek minősül.
(6) A helyhasználati díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) Árusítás csak a kijelölt helyen történhet, a helyhasználó a kijelölt helyet
rendeltetéssszerűen köteles használni.
(2) Az áru elhelyezése, a sátrak és asztalok felállítása a nyitvatartást megelőzően
elvégezhető.
(3) Tilos a vásártér közlekedési útjain csoportosulni, az utakat göngyöleggel,
áruval eltorlaszolni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen
módon akadályozni.
(4) A helyhasználó köteles az állati, növényi vagy bármilyen egyéb eredetű
hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan és az árusítás befejezését követően
összetakarítani és a kijelölt hulladéktárolóban elhelyezni.
(5) A vásártérre a vásár alkalmával csak a vásári tevékenységgel kapcsolatos
szállítást végző járművel hajthatnak be, kivéve az élet-és vagyonbiztonságot
veszélyeztető helyzetet, amikor más jármű behajtása és átmenő forgalma is
megengedett.
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(6) Romlott, vagy romlásnak indult anyagot a vásár területére bevinni tilos.
(7) A mozgóárusítás a vásár és a kijelölt parkoló teljes területén tilos.
(8) Élelmiszerek szállításánál, tárolásánál és forgalomba hozatalánál a
jogszabályi, közegészségügyi szabályok betartására kiemelt figyelmet kell fordítani.
IV. fejezet
A parkolás rendje
8. § (1) Az Önkormányzat a vásár területétől független a 093/32., 093/40. és
093/49. hrsz-ú ingatlanok területén biztosít parkolási lehetőséget, e területeken
fizetőparkoló működik.
(2) A vásár területére a 7. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével behajtani tilos.
(3) A parkoló használatára az jogosult, aki a rendelet 1. számú mellékletében
szereplő parkolási díjtételt megfizeti.
(4) A parkolási díjak beszedését a megbízott vásárrendezők végzik.
(*1)
V. fejezet
Tiltott, közösségellenes magatartás
9. § Aki e rendelet 5-8.§-ának rendelkezéseit megszegi tiltott, közösségellenes
magatartást követ el. Az elkövető ellen Ruzsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete 50.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírság, 150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási
bírság kiszabását rendeli el, az ezzel kapcsolatos hatáskör gyakorlását Ruzsa
Község Jegyzőjére ruházza át.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti A helyi vásár- és piactartás rendjéről szóló 12/2009. (V.29.)
önkormányzati rendelet.
11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006.
december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak való
megfelelést szolgálja.

S á n t a Gizella sk.
polgármester

F ő d i Anita sk.
jegyző

A Rendelet kihirdetve: 2012. január 26-án.
F ő d i Anita
jegyző
(*1) módosította a 17/2012.(V.31.) Rendelet, hatályos 2012. június 1-től.
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1. melléklet a 2/2012.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Vásártérre és parkolóba bevitt járművek utáni helypénz és parkolási díj:
Parkolási díj a kijelölt parkolóban (Ft/db)
1.) Tehergépkocsi pótkocsival
2.) Tehergépkocsi
3.) Mezőgazdasági vontató, pótkocsival
4.) Személygépkocsi utánfutóval
5.) Személygépkocsi, motoros háztáji kocsi, lovaskocsi
6.) Kézikocsi, oldalkocsis motorkerékpár

600.-Ft
400.-Ft
400.-Ft
400.-Ft
200.-Ft
200.-Ft

Állatvásár helydíjai (Ft/db)
1.) Tehergépkocsi pótkocsival
2.) Tehergépkocsi
3.) Mezőgazdasági vontató, pótkocsival
4.) Személygépkocsi utánfutóval
5.) Személygépkocsi, motoros háztáji kocsi, lovaskocsi
6.) Kézikocsi, oldalkocsis motorkerékpár

600.-Ft
400.-Ft
400.-Ft
400.-Ft
200.-Ft
200.-Ft

Kirakodóvásár helydíjai (Ft/területegység)
1.) Elfoglalt területegység után
400.-Ft
2.) Pecsenyesütők, falatozók, italmérő által elfoglalt területegység után
400.-Ft
3.) Egyéb kereskedelmi és ipari tevékenység által elfoglalt hely területegység 400.-Ft
után
E mellékletben megállapított díjak összegei a külön jogszabályban
meghatározott mértékű általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

