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Tiszialpár Nagyközségi Önkormányzat Kpvisc)ő—testületének

10/2004. (IV20)r. sz. rendelete a vásárokrójpo!ról szóló

7/1997.(j Ktr. sz. rendeJet módosításáról

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vásárokról ás piacokról

szóló 711997.(XL1%.)Ktr. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet 2 -a .lwlyébe a következő rendelkezés lép:

„Vásár rendezésére ás piac fenntartására kapható jogosítványt kérők körét ás a

nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a vásárokról ás piacokról szóló

35!1995(IV.05.) Korrn. sz. rendelet 2.-a határozza meg.

2.. A rendelet 3..(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. . (4) A vásár, illetve a piac nyitvatartási ideje:

- május 1-jétől augusztus 31-ig 5.00.-ll.00 óráig,

- szeptember 1-jétől április 30-ig 6.00-1 L00 óráig,

- húcsúvásár alkalmával 6.00-20.00 óráig”

3.. A rendelet 4..-a helyébe a következő rendelkezés lép:

‚4.
.

(1) A rendelet alkalmazásában a vásárokkai ás piacokka? kapcsolatos

fogalmak meghatározását a 35/l 995.(IV.05.) Korm. rendelet 1
.

(3)

bekezdése tartalmazza.

(2) Vásáron ás piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések ás

hatósági előírások megtartásával áru ás termékértékesítés, továbbá

vendélátó ipari. kölcsönöző. megőrző, mutatványos, valamint helyben

végezhető szolgáltató ésjavítóiparl tevékenység folytatható.

(3) A vásári ás piaci árusítás során meg kell tartani elsősorban A vásári,

piaci ás vásárcsamold árusítás közegészségügyi szabályiról szóló

59/1999. (XI.26.) EÜM rendelet előírásait valamint az elárusító helyre,

az árusítást végző személyre ás az árusított terméket, állatokra

vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi ás növény

egészségügyi, köztisztasági egyéb előírásokat.”

4. . A rendelet 5.-ánák helyébe a következő rendelkezés lép:

A vásáron ás piacon forgalomba nem hozható termékeket a vásárokról

ás a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korai. rendelet 3. (2), illetve (3)

bekezdései határozzák meg.”

5. A rendelet 6.*-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A vásáron ás piacon árusításra jogosultakat a vásárokról ás a piacokrót

szóló 3511995. (IV. 5.) Korai. rendelet 4.-ának rendelkezései

hutározák me.”

6.*. A rendelet l0.. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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(11) Forgalomba hozni csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad,

amelynek növényvédőszeres kezelésére előírt éle1rnezés-egszségügyi

várakozási ideje letelt, ás a határértéket meghaladó növényvédőszer

maradékot nem tartalmaz. Az erre vonatkozó külön jogszabályban

előírt nyilvántartást (permetezési naplót) az ellenőrző hatóság

kérésére be keti mutatni. Nyers zöldség-, gyümölcs felvásárlásakor a

termelő írásos nyilatkozatát kell beszerezni, amelyben igazolja, hogy az

előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időket betartották. Az írásos

nyilatkozatot az árusítás helyén kell tartani.”

7. A rendelet 1 1. .-a valamint az azt megelőző alcíin helyébe a következő rendelkezés lép:

11. . (1) Az állati etcdetű élelmiszerek ártisítását ás piaci tárolásának higiéniai

rendjét az Állategészségügyi ás Élelmiszerellenőrző Állomás szak

állatorvosa rendszeresen és folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén az

élehniszerekhől mintát vesz és ajogszabályban előírt módon eljár.

(2) Minden eladó köteles a piacon, vásárban szolgálatot teljesítő,

ellenőrzésre jogosult személy(ek) felszólítására az eladásra szánt állati

eredetű terméket ás engedélyt bemutatni.”

8. . A rendelet l2. (8), (9) hekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

..l2.. (8) A vásár, illetve a piac területén tüzet rakni tilos. Ivleleg ételek

készítésével és forgalomba hozatalával foglalkozó árusítók megfelelő

tűzhiztonságot nyújtó tűzJielyet kötelesek használni.

(9) A vásár, illetve a piac területén egy napnál hosszabb időtartamra sátrat,

bódét vagy pavilont létesíteni csak az üzemeltető engedélyével lehet.”

9.
.

A rendelet t4.. helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. . (1) Aki ezen rendelet

a.) 7. . (5) hekezdését,

b.) 9 . (1) bekezclését,

c.) l0.. (1)— (5) bekezdését,

d.) I l.. (1) - (2) bekezdését,

e.) l2.. (1), (3)—(8) bekezdését

megszegi — arnernmyiben más jogszabály alapján súlyosabb elbírálás alá

nem esik — szabálysértést követ cl ás 30.000,-ft-ig terjedő pénzbírsággal

súj tható
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(2) Az (1) bekezdésbeii megjelölt szabálysértés miatt 500 ft-tól lO000Jt-ig

terjedő helyszíni bírságot szabhat ki a helyi önkormányzat Polgánnesteri

Hivatalának ügyintézője.

l0.. A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

1 L A rendelet 3. . (1) bekezdés a) pontja, 12. (2) bekezdése. l3.., valamiiit az I. sz..

melléklete hatályát veszti.

12.. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a A vásárokról és

piacokröl szóló 35/1995. IIV.5J Konnányrendelet valamint A vásári, piaci és

vásárcsamoki úrusftás közegészségügyi szabályiról szóló 59/1999. QU.26.)

EüM rendelet előírásai az irányadóak

(2) Ez a rendelet a (3) bekezdés kivételével a kihirdetés napján lép liatályba

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bodor Ferenc s k. Biezók Mihály sk

polgármester
jegyző

--



I Baromlipiacon

(774 hrsz-on lévő piactér e célra kijelölt részén)

1.) Liba kg-ig
10 kg-ig
10kg felett

2.) Pulyka S kg-ig
10 kg-ig
10 kg felett

3.) Kacsa
4.) Tyúk, kakas
5.) Jérce, fiatal kakas

6.) Pelyhes baromfi
- csibe
- kacsa
- liba
- pulyka
- elöneveit baromfi

7.) Galamb
8.) Nyúl
9.) Nyúl (kicsi)

1 0,-Ftldh
1 5,-Ftldb
20,-FUdb

I 0,-Ftldb
1 5,-Ftidb
20-Fu’db

1 0,-Ftidb
1 0,-Ftfdb

5 ‚-Ftldb

l,-Ftldb
2,-Fildb
3,-F[/db
3,-Ft/db
3,-Ft’db
3 ‚-Ftldb

1 0,-Ftldb
5,-FUdb

a.) ioldön
b.) piaci asztalon
c.) sátorból, szóló kocsiból történő ánisítás

esetén
d.) mutatványos tevékenység (céllövölde,

körhinta, cirkuszi sátor mis hozzátartozó

kocsik, egyéb szórakoztatást szolgáló

kocsik, sátrak, valamint ilyen eszközök.

felszerelések áhal igényhewtl terület)

20,-Ft/m2/nap
40,-FtJfm/nap (folyóinéter)
50,-Ftlm2/nap

2
50 m-ig 50,-Film /nap
5 1-100 m2-ig 2.500,-Ft mis az 51 m2

1Jetti terület után 20,-F11rn2/nap

100 m2 felett 3.500,-Ft mis a 100 m2

feletti terület után I 0,-Ftlm2hiap

2. sz. ineHéklet

TiszaaIpárNagyözséi önkornyzat Képviselő-testületének
rcndelctévet módosított

711997.(M.18.)Ktr. sz. reudeletéhez

Tiszaalpár Nagyközség területén alkalmazott vásári. piaci helypénzek (ÁFA nélkül)

II. Piacérc»

L A piactéren árusítók, szolgáltatást nyújtók az általuk elfoglalt területért a következő

díjakat kötelesek fizetni a 1U3 pont kivételével:

Ii



2. A piac téren bent maradó jánnövek utan — hclypénz megfizetésén felül;

a.) 2O04Jpitis 30-ig
- 1 t-nál nagyobb tchergépkocsí, vontató pótkocsivat

- 1 t alatti tehergépkocsi

- szóló vagy utánfütóval ellátott személygépkocsi,

kisgépek pótkocsival

b) 2004. július 1-jétől
- 1 t-nál nagyobb tehergépkocsi, vontató pótkocsival

- I t alatti tehergépkocsi

- szóló vagy utánfutóval ellátott személygépkocsi,

kisgépek pótkocsival

a.) 2004. június 30-ig

b.) 2004. Július 1-jétől

kell helypénzként megfizetni.

(Az összes kiszárnításáiiál egész forintra kelt kcrekíteni a helypénzt (50 fillér a]att

lefelé, 50 fillér felett felfelé kelt kerekíten.L) /

Ezek; - zöldségfélék
- gyümöksfélék
- egyéb élelmiszerek (méz, Savanyú káposzta, stb.)

- tojás
- termények
- paánták, virágok, koszorúk, fenyőfa

4. Búcsúvásár alkalmával az I - és 2. pontban rögzített helypénzeket kelt fizetni.

IlL határozott időre_szólój sználés asztalbérlet díj

a.) 2004.június_30-ig
- helyhasználatért

- asztalhéri elért

b) 2004úlijjétőI
- hetyhasználatért
- asztalbérletért

20,-Ft’m2fhó
50,-FtJrn2Ilió

40,-Ftlni2lhó
50,-FtIm2/hó

(A fenti díjakon felül. a helypénz[ alkalmanként meg kell fizetni.)

Bodor Ferenc s. k.

polgármester

Biczók Mihály s. k.
jegyző

8 0,-FtJdb
60,-Ft!db
50,-FUdb

200,-FUdb
1 00,-FUdb
1 00,-Ft/db

3. Élelmi szerpiacra behozott ániknál az áruk értékének

.-. 0’
L io-at
3 %-át


