Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelete
helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2)
bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló
55/2009.(III.13.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel a helyi termelői piac rendjéről,
üzemeltetéséről és használatáról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Litér közigazgatási területén a Dózsa György utca 1-3 szám alatt, a
611/2 hrsz.-on található helyi termelői piac fenntartására, működtetésére és használatának
rendjére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, fenntartójára, a piacon kereskedelmi és
értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre,
vásárlókra terjed ki.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az alkalmi árusításra akkor sem, ha az eladó azt a vásár
elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységnek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi
közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növényegészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.
A helyi termelői piac jellege, helye, és tartása
2. § Litér Község Önkormányzata helyi termelői piac (továbbiakban piac) tartása céljából a
tulajdonában álló Litér, Dózsa György utca 1.-3. szám alatt lévő területet biztosítja.
3. § A piac üzemeltetése Litér Község Önkormányzata (8196 Litér, Álmos u. 37. üzemeltető) és megállapodás keretében együttműködve Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok
Egyesülete (8193 Sóly, Kossuth L. u. 55.) feladatkörébe tartozik (továbbiakban: üzemeltető).
4. § Az üzemeltető tevékenységét e rendeletben és a vonatkozó külön jogszabályokban
szabályozottak szerint köteles gyakorolni.
5. § A piac nyitvatartási ideje:
Nyári nyitva tartás: április 1-től október 31-ig
Téli nyitva tartás: november 1-től március 31-ig

szombat reggel 7.00 órától 14.00 óráig
szombat reggel 8.00 órától 13.00 óráig

6. § A piac rendjét az üzemeltető az e rendelet és a külön jogszabály alapján határozza meg,
amelyet a piac területén közzétesz. (1. függelék.)
7. § Az üzemeltető felel azért, ha a piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy
tiltott termékértékesítés történik.
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8. § Az üzemeltető köteles a piac építményeit, berendezéseit a vonatkozó jogszabályban
rögzített módon működtetni, elvégezni az ingatlankezelési-, karbantartási feladatokat,
gondoskodni az ingatlan takarításáról, valamint az értékesítési helyen képződő hulladék
rendszeres elszállíttatásáról.
Helyfoglalás rendje
9. § A piacon őstermelők, kistermelők és kézművesek az árusítóhelyüket nyitás előtt 30
perccel elfoglalhatják.
A helyhasználat díja
10. § Az üzemeltető az árusító helyeket bérbeadás útján hasznosítja. Az e célra kijelölt helyek
napi, havi időszakra vehetők igénybe.
11. § (1) Az elárusító helyet, illetve tárolási helyet igénybevevő az önkormányzati rendelet 1.
melléklete szerinti helyhasználati díjat köteles fizetni. Az üzemeltető készpénzben, az
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti díjak beszedésére jogosult.
(2) Az önkormányzati rendelet 1. melléklete helyhasználati díjai a megkezdett legkisebb
egységenként értendő díjak. Árus a kijelölt elárusító helyét a ténylegesen igénybevett
területtől függetlenül a teljes megállapított hely után tartozik megfizetni.
12. § A helyhasználó a kijelölt árusítóhelyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac
területén máshol nem árusíthat, és árut, göngyöleget máshol nem rakhat le.
13. § Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely többször is kiadható.
A helyhasználónak – használat időtartamától függetlenül – mindig egész napra megállapított
helyhasználati díjat kell megfizetni.
Havi helyhasználat esetén, ha a helyhasználó a helyet:
nyári nyitvatartási időszakban április 1-től október 31-ig szombat reggel 7.00 órától 14.00
óráig,
téli nyitvatartási időszakban november 1-től március 31-ig szombat reggel 8.00 órától 13.00
óráig nem veszi igénybe, az napi helyhasználatra kiadható.
14. § A helyjegyet az árusítás befejezéséig meg kell őrizni. Ha a helyhasználó az üzemeltető
felszólítására nem tudja helyjegyét felmutatni, köteles azt megváltani.
Rendészeti szabályok
15. § Tilos az árusítóhelyeket és közlekedő-utakat a tevékenységet nem szolgáló eszközökkel
(göngyöleg, gépjármű) elfoglalni, az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztetni.
16. § Árubemutatás, kitelepülés, árusítás céljára a gyalogsáv, és a feltöltő útvonalak
igénybevétele tilos.
17. § A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áru
megromlásáért, értéke csökkenéséért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.
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Záró rendelkezések
18. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és a szankciók tekintetében a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet, a vásári, piaci és
vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (VI.8.) EüM rendelet
rendelkezései az irányadók.
19. § (1) Ez a rendelet - az 2. bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. szeptember 1. napján lép
hatályba
(2) Az 1. melléklet 2014. november 1-én lép hatályba.
20. § Jelen rendelet az Európai Parlament és Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelve 2. cikkely (1) bekezdése és 16. cikkelyének való megfelelést
szolgálja.

Szedlák Attila sk.
polgármester

Bencze Éva sk.
jegyző
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1. melléklet

I. Litér, Dózsa György utca 1.-3. szám alatti termelői piac helyhasználati díjai
Árusítás fedett piaci asztalról:
Egész asztal: 236,-Ft + ÁFA/nap
Fél asztal: 165,-Ft +ÁFA/nap

800,-Ft + ÁFA/hónap
560,-Ft + ÁFA/hónap

Árusítás kültéri piaci asztalról:
Egész asztal: 394,-Ft + ÁFA/nap
Fél asztal: 275,-Ft +ÁFA/nap

A piac területén kialakított árusító helyiség bérbeadása külön megállapodás
útján történik.
A hűtéshez szükséges áram vétel 118,-Ft + ÁFA/alkalom.

