Nagybaracska Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2005.(X.4.) önkormányzati rendelete
A piac tartásáról
egységes szerkezetben a módosító 8/2009.(V.8.) és 6/2012.(IV.3.)
önkormányzati rendeletekkel
Általános rendelkezések
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1.§

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község közigazgatási területén
tartandó piacról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésben, valamint az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatály kiterjed a község illetékességi területén a heti piacra.

Piac rendezése, helye, ideje
3.§
(1)

A piac rendezője illetve fenntartója: Nagybaracska Községi Önkormányzat.

(2)

A heti piacot a Szabadság téri piactéren lehet tartani.

(3)

Heti piac: minden hét pénteki napja.

Helypénz
4.§
(1)

A piacra érkező bármely áru után a ténylegesen elfoglalt terület után
m2-ként a rendelet 1.sz. mellékletében szereplő helypénzt kell fizetni. Minden
megkezdett m2 egésznek számít.

(2)

A helypénz díjat a piactéren jól látható helyen kell kifüggeszteni.
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Módosította a 8/2009.(V.8.) Kt. rendelet. Hatályos 2009. május 8. naptól.
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A piacra vonatkozó rendelkezések
5.§
(1)

(2)

Az eladók áruféleségenként a kijelölt helyeken érkezés sorrendjében választhatnak
helyet.
1

Az egyes termékek értékesítésére a 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

A piac igénybevételének módja, rendje, feltételei
6.§
(1)

A piacon a rendészeti, a tűzvédelmi és közlekedésrendészeti, közegészségügyi és
köztisztasági, valamint az állategészségügyi szabályokat be kell tartani. A piac
területén lévő építményeket – ideértve az árusító asztalokat is – valamint a fákat,
növényeket megrongálni tilos.

(2)

Állatot – különösen ebet – a piac területére bevinni és ott tartani, elhelyezni tilos.

(3)

A piac területére csak árut szállító jármű hajthat be, a ki-és berakodás időtartamára.
Más jármű behajtása vagy az átmenő forgalom tilos.

(4)

Üres járműveknek a piacon való várakozása tilos.

(5)

A piac területén bármilyen hulladékot elszórni, vagy ezeket a területeket beszennyezni
tilos.

(6)

Az áru mozgatása kézikocsival megengedett úgy, hogy a piac működését ne
akadályozza.

(7)

Árusító sátrakat, asztalokat és az árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad
közlekedést ne akadályozzák.

(8)

A piacon kizárólag szabályszerű, hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt
szabad használni.

(9)

Az árusok a saját sátraikat és árusító asztalaikat a piac befejeztével kötelesek
eltávolítani.
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Módosította a 8/2009.(V.8.) Kt. rendelet. Hatályos 2009. május 8. naptól.
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Szabálysértési rendelkezések
1

7.§

Záró rendelkezések
8.§
(1)

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2)

A hatálybalépéssel egyidejűleg a 11/2004. (VI.21. ) Kt. rendelet hatályát veszti.

Nagybaracska, 2005. szeptember 20.

Király Sándor sk.
polgármester

Tóth Istvánné sk.
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2005. október 4.

Tóth Istvánné sk.
jegyző
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Hatályon kívül helyezte 6/2012.(IV.3.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012.04.16-tól.
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16/2005.(X.4.) Kt. rendelethez
1. sz. Melléklet

A piacon fizetendő helypénzről
(Áfával)

Élelmiszerek, napi cikkek, egyéb áruk után:

50,-Ft/m2

Tojás

30,-Ft/100 db

Sátrak után

200,-Ft/m2

