
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
12/2003. (V. 27.) számú 

R E N D E L E T E 
 

a vásár és piac tartásáról, rendjéről,  
valamint a helypénzek megállapításáról 

 
egységes szerkezetben 

a 20/2003. (IX. 30.),  a 7/2004. (III. 30.), valamint a 4/2007. (II. 15.) sz. rendelettel 
 
Szerencs Város Önkormányzata a 35/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 9. §. (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – a helyi sajátosságoknak megfelelően – a vásár és piac tartását, rendjét, 
valamint a helypénzek mértékét az alábbiak szerint szabályozza: 
 

1.  § 
 
(1) Szerencs Város Önkormányzata Szerencs városban helyi kirakóvásárt és helyi élelmiszerpiacot 

tart fenn. Üzemeltetője: a Szerencsi Városüzemeltető Közhasznú Társaság (székhelye: 
Szerencs, Eperjes út 9.), (továbbiakban: üzemeltető). 

(2) Szerencs város közigazgatási területén piacot és vásárt tartani a szerencsi piac területén 
(Szerencs, Kisvásártér) lehet.1 

 
2.  § 

 
A helyi kirakóvásár és az élelmiszerpiac helye: Szerencs, Kisvásártér.2 

 
            3.  § 
 

A helyi kirakóvásár és élelmiszerpiac időpontjai: 
- kedd 
- szerda 
- csütörtök 
- péntek 
- szombat 
- vasárnap 

 
4.  § 

 
Helyi kirakóvásár és élelmiszerpiac nyitvatartási ideje: 

(1) Nyári időszakban ( április 01-szeptember 30-ig ) 5.00 órától-12.00 óráig. 
(2) Téli időszakban ( október 01-március 31-ig ) 6.00 órától-12.00 óráig. 
 

5. §3 
6. § 

 

(1)-(4)3 

                                                           
1  Megváltoztatta: 7/2004. (III. 30.) sz. rendelet, majd a 4/2007. (II. 15.) rendelet, hatályos: 2007. február 15-től. 
2 Módosította: 4/2007. (II. 15.) rendelet. 
 
3  Hatályon kívül helyezte: 7/2004. (III. 30.) sz. rendelet, hatályos: 2004. III. 30-tól. 
 



       (5) Forgalomba hozni csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad, amelynek növényvédőszeres         
 kezelésére előírt élelmezés-egészségügyi várakozási ideje letelt, és a határértéket meghaladó 
 növényvédőszer-maradékot nem tartalmaz. Az erre vonatkozó külön jogszabályban előírt 
 nyilvántartást (permetezési naplót) az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni. Nyers 
 zöldség,  gyümölcs felvásárlásakor a termelő írásos nyilatkozatát kell  beszerezni, 
 amelyben igazolja, hogy  az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időket betartotta. 
Az  írásos nyilatkozatot az árusítás  helyén kell tartani. 

                 (6) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás mint 
        szakhatóság jogszabályban előírt feltételek hiányában, nem járult hozzá a vágott baromfi,  
  tőkehús, töltelékes húskészítmény, élő-és élettelen hal, valamint  termelői nyers tej   
  forgalmazásához, így     ezen áruféleségeket árusítani tilos. 

(7)1 A piac területén jövedéki termékek forgalmazása tilos. 
(8)1 

7. § 
 
(1) A vásár és piac fenntartása, rendjének biztosítása, az árusítás személyi feltételeinek ellenőrzése, 

a helykijelölés, a helyhasználati díjak beszedése az üzemeltető feladata. 
(2) A vásárra és piacra árusítás céljából hozott termékek, termények és egyéb árucikkek, valamint 

azokat szállító járművek után a helypénzeket e rendelet mellékletében meghatározottak szerint 
kell fizetni. 

(3) A helypénzbeszedő a befizetett helypénzről megfelelő értékű, sorszámmal, értékjelzéssel és 
napi kelettel ellátott helypénzjegyet köteles adni, melyet az árus addig köteles megőrizni, míg 
helyét elfoglalva tartja. 
Ha az árusító az ellenőrzés során a helypénzjegyet bármilyen okból felmutatni nem tudja, úgy a 
helypénzt újból köteles megfizetni. 

(4) 2A belső piac területén árusítani csak az üzemeltető által ott elhelyezett árusító pultokról és      
      állványokról lehet. A belső piac területére járművel, utánfutóval behajtani nem lehet. 
(5) A külső piac területén az üzemeltető árusító pultokat és állványokat nem biztosít, arról az     
   árusítónak kell gondoskodnia. Az árusító az árusításra szolgáló eszközöket a burkolat 
megbontása,                       
    megfúrása nélkül helyezheti el. Az árusító az árusításhoz használt eszközöket a napi árusítás   
    befejeztével köteles eltávolítani. 
(6) Az árusító  a számára árusításra kijelölt területet és környezetét az árusítás ideje alatt köteles     
     rendben és tisztán tartani. Az árusítás ideje alatt átmeneti hulladékgyűjtő edényzetről az árusító   
     saját maga köteles gondoskodni. Az árusítás végeztével a területet köteles feltakarítani, a   
    hulladékot a piac területén elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezni. Az árusító az 
általa    
    okozott szennyezésért a közterületek rendjére vonatkozó szabályok szerint felel. 
(7) A helypénz 1-es, 2-es és 3-as kategória alapján kerül megállapításra, melyet a felfestés jelöl. 
 

8. § 
 

A vásár és piac rendjéről, a helypénzekről az üzemeltető jól látható helyen közzétett 
hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat. 

 
9. § 

 
(1) 3 

                                                           
1  Hatályon kívül helyezte: 7/2004. (III. 30.) sz. rendelet, hatályos: 2004. III. 30-tól. A (7) bekezdés új 
szövegezését beiktatta: 4/2007. (II. 15.) rendelet. 
2  (4) – (7) bekezdéseket beiktatta: 4/2007. (II. 15.) rendelet. 
3  Hatályon kívül helyezte: 20/2003. (IX. 30.) sz. rendelet, hatályos: 2003.10.01-től. 



(2) 3 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többször  módosított 35/1995. (IV. 5.) Kormány 
rendeletben foglaltak az irányadók. 

 
10. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szerencs Város Önkormányzata 
6/2000. (III. 27.) számú, valamint az azt módosító 5/2002 (II. 27.) számú rendelete hatályát veszti. 
 
 
Szerencs, 2003. május 27. 
 
 
 
 (Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.) 
 c. főjegyző  polgármester

                                                                                                                                                                                                 
 



Melléklet a vásár és piac tartásáról, rendjéről, valamint a helypénzek megállapításáról szóló 
12/2003. (V. 27.) sz. rendelethez1 

 
 
 
I. Járműről történő árusításnál alkalmazandó helypénz: 
Az árura való tekintet nélkül 
1.  Tehergépkocsi 3 tonnáig 870 Ft 
2.  Tehergépkocsi 3 tonnán felül                                       1100 Ft 
3.  Mindenféle pótkocsi 870 Ft 
4.  Személygépkocsi 540 Ft 
5.  Személygépkocsi utánfutóval                                      1080 Ft 
 
II.  Sátorban történő árusítás esetén alkalmazandó helypénz: (Ft/m2/nap) 
Az árura való tekintet nélkül 
1. Az elfoglalt terület minden megkezdett négyzetmétere után 110 Ft 
2. Vendéglátó üzletkörben tevékenykedő pavilon négyzetméterenként 170 Ft 
 
III. Padokon, állványokon, földön történő árusítás esetén alkalmazandó helypénz: 

(Ft/m2/nap) 
Az árura való tekintet nélkül 
Élelmiszerpiacon az elfoglalt terület minden megkezdett négyzetmétere után  
  
          1-es kategória:                                                                       100 Ft/m2/nap 
          2-es kategória: 75 Ft/m2/nap 
          3-as kategória: 50 Ft/m2/nap 
 
IV. Üres járművek helyfoglalása (parkolás esetén): 
Ha a járművek üres állapotban foglalták el a területet 
1. Tehergépkocsi 350 Ft 
2. Személygépkocsi utánfutóval 350 Ft 
3. Személygépkocsi 250 Ft 
4. Lófogatos kocsi 100 Ft 
5. Motorkerékpár 50 Ft 
 
V. Helyhasználati és bérleti díjak: 
1. A telephellyel rendelkező árusok esetén a piacokon elhelyezett 2 m2-es árusító asztalok 

használatáért (helypénz fizetése nélkül) 300 Ft/nap 
2. Állandó jellegű árusító asztal biztosítása (napi helypénz megfizetése mellett) termelők részére

  250 Ft/nap 
3. 

                                                          

Az üzemeltető által használt területen elhelyezett saját tulajdonú épület, építmény használatáért 
minden megkezdett négyzetméter után                                    1000 Ft/m2/hó 

 
1 Módosította: 4/2007. (II. 15.) rendelet. 


	R E N D E L E T E

