
Sárospatak Város Önkormányzatának 
 

24/2009. (IX. 11.) 
 

r e n d e l e t e 
 

a piacokról 
 
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vásárokról és 
piacokról alkotott 55/2009. (III. 13.) számú Kormányrendeletben foglalt kötelezettségekre 
tekintettel – a piactartás szabályairól a következı rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Sárospatak város közigazgatási területén piacot fenntartókra és 
üzemeltetıkre, a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatókra, valamint ezen tevékenységet 
folytató valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezı gazdálkodó 
szervezetre, gazdálkodó szervezetnek nem minısülı jogi személyre, mezıgazdasági 
ıstermelıre, kistermelıre, népmővészre, népi iparmővészre, iparmővészre, képzımővészre, 
kézmővesre és fotómővészre és – kizárólag olyan egyéni vállalkozóra vagy mezıgazdasági 
kistermelınek nem minısülı, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkezı – magánszemélyre, aki a tulajdonát képezı vagyontárgyakat – az 55/2009. (III. 
13.) számú Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt kivételekkel – alkalomszerően 
értékesíti. 
 

A piacok helye, tartása 
 

2. § 
 
(1) Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban mint fenntartó), az alábbi piacokat 
tartja fenn: 
 
Heti és napi piacok 
 
Helyei: 
Sárospatak, Erdélyi J. u. 17. szám alatt lévı piactér 2362. hrsz. 
Sárospatak, Madách utcának a Vörössipkások útja és az Erdélyi J. utca közötti szakasza 
Sárospatak, Szabó Gy. utca és a vasút közötti 2198. hrsz.-ú terület. 
 
Idıpontjai: minden hét szerdai és szombati napja. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti piacok üzemeltetı(jét)it a fenntartó jelöli ki, akivel külön 
szerzıdést köt, és aki a fenntartó nevében eljárni jogosult. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott piacok mőszaki mőködési feltételeinek biztosításáért 
az üzemeltetı a felelıs. 
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(4) A piacok nyitvatartási idejét, rendjét, valamint a helyfoglalás sorrendjét az üzemeltetı 
határozza meg. 
 
(5) Az üzemeltetı jól látható helyen elhelyezett hirdetményben köteles közzétenni a (4) 
bekezdésben foglaltakat, valamint az üzemeltetı nevét, címét székhelyét, telefonszámát, 
esetleges elektronikus levelezési címét. 
 

Helypénz 
 

3. § 
 
(1) A piacokon az elárusító helyeket helypénz fizetése fejében lehet elfoglalni. 
 
(2) A helypénzek mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(3) A helypénzek megfizetésének tényérıl az üzemeltetı nyugtát köteles adni, ezt az árusnak 
mindaddig meg kell ıriznie, míg helyét elfoglalva tartja. 
 
(4) A helyjegy másra nem ruházható át, árusítóhelyet önkényesen megváltoztatni nem lehet. 
 
(5) A mindenkori érvényes díjszabást a piacok bejáratánál ki kell függeszteni. 
 
 

Köztisztasági, egészségügyi, állat- és növényegészségügyi, közbiztonsági rendelkezések 
 

4. § 
 
(1) A piacok tisztán tartásáról, hó- és síkosságmentesítésérıl, szemét, hulladék elszállításáról 
az üzemeltetı gondoskodik. 
 
(2) Élelmiszert csak tiszta asztalról, állványról, tartályból vagy edénybıl szabad árusítani. 
 
(3) A szabadon termı és termesztett gomba csak a gombavizsgáló szakellenır engedélyével 
hozható forgalomba. 
 
Ha a gombaszakellenır a megvizsgált gomba árusítását engedélyezte, gombafajonként az 
adott napra érvényes árusító engedélyt állít ki. Az árusítói engedély az eladó nevét, lakhelyét, 
a gomba fajtanevét, súlyát, az engedély keltét, a szakellenır aláírását és bélyegzılenyomatát 
tartalmazza. 
Az engedélyt az árus az árusítás idıtartama alatt jól látható helyen köteles tartani. A 
fogyasztásra alkalmatlan gombát a szakellenır helyben köteles megsemmisíteni. 
 
(4) Az árusok a felhozott növényt, növényi terméket az ellenırzésre jogosult személynek – 
kérésére – ellenırzésre bemutatni és az elıírt igazolást felmutatni kötelesek (permetezési 
napló, származási bizonyítványt, stb.) 
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(5) A piacok területén kishaszonállat (pl.: baromfi, nyúl), élı hal, valamint kedvtelésbıl tartott 
állat (pl.: kutya, macska) csak az üzemeltetı által meghatározott helyen árusítható.  
 
(6) Az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén a helyhasználó köteles minden szemetet 
és hulladékot összetakarítani és a kijelölt hulladéktárolóba elhelyezni. 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 
(1) E rendelet 2009. október 15. napján lép hatályba, egyidejőleg a piacok és vásárok 
tartásának rendjérıl szóló 14/2001. (VII. 3.), valamint az ezt módosító 24/2001. (XI. 27.), 
7/2004. (IV. 27.), 2/2005. (II. 1.), valamint a 17/2009. (VI. 30.) rendeletek hatályukat vesztik. 
 
(2) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szabó Rita       Dr. Hörcsik Richárd 
      aljegyzı                                                                                               polgármester 
 
 
 
Kihirdetve: 2009. szeptember 11. 
 
 
 
 
      Dr. Szabó Rita 
            aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet a 24/2009. (IX. 11.) rendelethez 
 
 
Az önkormányzat által fenntartott piacokon a helypénzek mértéke az alábbi: 
 
a.) Állatok után fizetendı helypénz Ft/db/nap 
- Kishaszonállat (baromfi, nyúl)        30,- 
- Kedvtelésbıl tartott állat         30,- 
- Jármőrıl (tehergépkocsi, személygépkocsi, utánfutó, mezıgazdasági vontató, fogatos jármő) 
történı árusítás esetén a fenti díjon felül jármővenként az alábbi díjakat kell még megfizetni: 
(Ft/db) 

- tehergépkocsi       220,- 
- személygépkocsi, személygépkocsi utánfutóval   150,- 
- egyéb jármő        120,- 

 
b.) Asztalon történı árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett folyómétere után 150,-
Ft/fm. 
 
c.) Földön és sátorban való árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett négyzetmétere 
után 150,-Ft/m2. 
 
d.) Azon jármővek után, ahol az árusítás a jármőrıl történik, az alábbi helyfoglalási díj 
fizetendı (Ft/db) 

- tehergépkocsi       800,- 
- személygépkocsi       500,- 
- egy- vagy kétfogatú jármő      800,- 
- kézikocsi és motorkerékpár      200,-. 

 
e.) Aki jármőrıl és földrıl egyaránt árusít a c.) és d.) pontokban szereplı díjtételeket 
együttesen meg kell fizesse. 
 
f.) A piacokon járva-kelve történı árusítás esetén 150,-Ft.  
 
g.) Sátorban történı árusítás esetén – amennyiben a gépkocsi a sátor mellett parkol -, a 
gépkocsi parkolásáért 300,-Ft parkolási díj fizetendı. 
 
h.) A helyhasználati engedéllyel nem rendelkezık a napra megállapított alapdíjak hétszeresét 
fizetik. 
 
i.) A piacon személyesen árusítást végzı 65. életévét betöltött ıstermelıi igazolvánnyal 
rendelkezı személy a helypénz 50 %-át fizeti.  
 
A fenti díjak az ÁFA összegét is tartalmazzák. 
 


