
Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

 
a vásárokról és piacokról 

 
 

Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (IV. 
30.) önkormányzati rendelete 2. sz. melléklete alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-tételi, 
Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Ballószög Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által fenntartott piacra és az Önkormányzat által rendezett alkalmi (ünnepi) 
vásárokra. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott piacon, alkalmi vásáron 

kereskedelmi tevékenységet folytató magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra, őstermelőkre és jogi 
személyekre. 

 
(3) A vásár, a piac területén létesített üzlet működésére és annak üzletkörébe tartozó áruk 

forgalmazására – ideértve a jövedéki termékek árusítását is – az üzletek működésére vonatkozó 
külön jogszabályok az irányadók. 

 
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár 

elnevezéssel szervezi. 
 
 (5) A rendelet hatálya alá tartozó vásári és piaci területeken folytatott kereskedelmi és 

szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelnie a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, 
közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állat-egészségügyi, növény – 
egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) Árusító hely: üzlethelyiségnek nem minősülő árusító vagy szolgáltató tevékenységre alkalmas, 
az üzemeltető által kijelölt hely. 

b) Helypénz: napijegy formájában az árusító hely használatáért fizetendő térítési díj. 
c) Alkalmi (ünnepi) vásár: esetenként a lakosság igényének megfelelően az ünnephez, 

rendezvényhez kapcsolódó jellegzetes árucikkek értékesítésére rendezhető az erre a célra kijelölt 
helyen. 
 

 
A piac, alkalmi vásár fenntartása és üzemeltetése 

 
3. § (1) Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében piacteret tart fenn, és alkalmi 
vásárokat rendez. 
 
(2) Az Önkormányzat a piac és alkalmi vásár fenntartása körében: 



a) meghatározza a piac tartásának helyét, idejét, 
b) biztosítja a vásárok és piacok rendjét, az árusítás zavartalanságát, 
c) kijelöli az árusítóhelyeket, 
d) meghatározza a piac tisztán tartására vonatkozó rendelkezéseket, 
e) beszedi a helypénzt. 

  
 

A piac, alkalmi vásár helye, ideje 
 

4. § (1) Az Önkormányzat a piacteret a Ballószög, 123 hrsz.-ú ingatlanon tartja fenn. 
 
(2) A piactér 5.00 órától 20.00 óráig vehető igénybe. 
 
(3) Az alkalmi vásár helyét és idejét a polgármester alkalmanként határozza meg. 

 
 

A helyhasználat szabályai a piacon, alkalmi vásáron 
 
5. § (1) A piacon a helyhasználat napi jellegű vagy tartós lehet. A tartós helyhasználat egy 

hónaptól egy évig terjedő időre vonatkozhat. 
 
(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével történik. A napi 

helypénz megfizetését helyjegy igazolja, amelyet a napi helyhasználónak a piac zárásáig meg kell 
őriznie.  

 
(3) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével, valamint a 

helyhasználat feltételeit tartalmazó helybiztosítási szerződés megkötésével történik.  
 
(4) A hely napi használatának joga a piac, illetve az alkalmi vásár nyitásától zárásáig tart. Ezen 

idő alatt a hely használója a helyjegyét köteles állandóan magánál tartani és a helypénzszedő 
felszólítására felmutatni. A helyjegy hiánya esetén a helyhasználó köteles a napi helypénzt újra 
megfizetni. 

 
(5) A helyhasználat joga másra át nem ruházható. 
 
(6) Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha azt az előző használó kiürítette. Ebben az 

esetben az új használó is a teljes napi helypénzt köteles megfizetni. A helyjegy másra nem 
ruházható át. 

 
(7) A piacon kereskedelmi tevékenység csak a helybiztosítási szerződés birtokában a havi, vagy az 

éves helypénz megfizetésével, illetve a napi helypénz megfizetésével – a kijelölt helyen – 
folytatható. 

 
(8) Az árusító sátrakat, asztalokat és az árut úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést ne 

akadályozzák. 
 
(9) A piac és az alkalmi vásár területén elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a hely 

használójának feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért a piac, 
illetve az alkalmi vásár fenntartóját nem terheli felelősség, kivéve, ha feladatkörében jogellenesen 
járt el. 



 
(10) Az árusító köteles az áru származására, minősége és mennyisége, valamint az árak 

tekintetében a helypénzszedőnek, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint ellenőrzésre 
jogosultaknak felvilágosítást adni és kérésükre bizonyító iratot felmutatni (vállalkozói igazolvány, 
helyfoglalást igazoló számla). 

 
(11) Az árusítóhelyeken kizárólag érvényes hitelesítésű mérleg, mérőeszköz használható. 
 
(12) Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, amelynek használatára nem 

kötöttek tartós helybiztosítási szerződést. 
 

(13) A hely használója a számára kijelölt helyet e rendeletnek, illetve – tartós helyhasználat esetén 
– a helybiztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően, rendeltetésszerűen köteles használni. 

 
(14) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden hulladékot 

– az árusítás ideje alatt is – folyamatosan összetakarítani. 
 
(15) A piac zárásakor a hely használója köteles az általa folytatott tevékenység során keletkezett 

hulladék eltakarításáról gondoskodni. 
 

 
A helyfoglalás sorrendje, a piacon fizetendő helypénz 

 
6. § A piac napi használatú területén és az alkalmi vásáron a helyfoglalás érkezési sorrendben 
történik. 

 
7. § (1) A piacon a helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének 
nagysága alapján kell megállapítani, és készpénzben kell megfizetni. 
 

(2) A napi helypénz összege: 250 Ft/m². 
 

(3) Az az őstermelő, aki 
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, gyümölcs, 

virág); 
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, 

savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű termékeket; 
c) mézet (lépes méz is) 
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást; 
e) vadon betakarított, összegyűjtött termékeket, kivéve gombát; 
f) kézműves termékeket 

árusít, egy asztalt ingyenesen, helypénz megfizetése nélkül használhat. 
 

(4) Az e rendeletben megállapított helypénzek, illetve díjak tartalmazzák a mindenkor hatályos 
általános forgalmi adót. 
 
 
 
 
 

 



Az alkalmi vásáron fizetendő helypénz 
 
8. § (1) Az alkalmi vásáron a helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely 

alapterületének nagysága alapján kell megállapítani. A hely alapterületének nagyságát 
négyzetméterben kell meghatározni. Minden megkezdett négyzetméter egésznek számít. 

 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott helypénz mértékét a rendelet 1. számú melléklete 

határozza meg. 
 

Záró rendelkezések 
 
9. § (1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. 
 
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ballószög Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló 11/1999. (V. 14.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 
            Somogyi Lajos sk. Dr. Endre Mónika sk. 

    polgármester  jegyző 
___________________________________________________________________________ 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ezen rendelet 2017. szeptember 28-án kihirdetésre került. 
 
Ballószög, 2017. szeptember 28. 
 
 
                                                                                                        Dr. Endre Mónika sk. 
                                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet a 12/2017. (IX.28) önkormányzati rendelethez 
 
Alkalmi vásáron fizetendő helypénz: 
 
1. Állatok utáni helypénz: (darabonként) 

- ló, szarvasmarha, bivaly 385,- Ft 
- borjú, csikó, szamár, öszvér 385,- Ft 
- hízott sertés 335,- Ft 
- választási malac süldő 115,- Ft 
- kecske, juh, bárány, gida 115,- Ft 
- liba, kacsa, pulyka, vágott baromfi, szárnyas, vad 40,- Ft 
 - tyúk, vágóbaromfi 40,- Ft 
- naposcsibe l0,- Ft 
- naposkacsa, -pulyka, -liba l0,- Ft 
- tojás 5,- Ft 
- nyúl, kutya, galamb, egyéb kisállat (macska, hörcsög stb.) 20,- Ft 

 
2. gyümölcs, virág, zöldség, élelmiszer, őstermelő 250,- Ft/m² 
3. mozgóárusok és vállalkozók 280,- Ft/m² 
4. használtcikk földön való árusítása 280,- Ft/m² 
 
 

 


