
Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2001. (VIII.9.) számú r e n d e l e t e

A vásár tartásáról, rendjéről valamint a helypénzek megállapításáról
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  –  módosított  – 
35/1995.  (IV.5.)  Kormányrendelet  9.§.  (2)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás 
alapján  –  a  helyi  sajátosságoknak  megfelelően  –  a  vásár  tartásáról,  rendjéről, 
valamint a helypénzek mértékéről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
(1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Dédestapolcsány községben országos 

állat- és kirakodóvásárt, valamint alkalmi (ünnepi) vásárt tart fenn.
(2) A vásár rendezésével, kezelésével, üzemeltetésével, rendjének biztosításával, az 

árusítóhelyek,  helyiségek  hasznosításával  kapcsolatos  feladatokat 
Dédestapolcsány Község Jegyzője, illetve Polgármesteri Hivatala látja el.

(3) Alkalmi (ünnepi) vásárt a Jegyző engedélye alapján más vásártartó is rendezhet.
(4) A  rendelet  hatálya  a  vásárt  rendezőre,  fenntartóra,  üzemeltetőre,  valamint  a 

vásáron értékesítő tevékenységet folytatóra terjed ki.

2.§.
(1) Az országos állat- és kirakodóvásár helye: Dédestapolcsány Vásártér
(2) Az országos állat- és kirakodóvásár időpontja: minden év május és szeptember 

hó harmadik hétfője 5-13 óráig.
(3) Az alkalmi (ünnepi) vásár helyét és idejét esetenként kell meghatározni.

3.§.
(1) Vásáron  az  erre  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések  és  hatósági  előírások 

megtartásával  áru-  és termékértékesítés,  továbbá vendéglátó-ipari,  kölcsönző, 
megőrző,  mutatványos,  valamint  helyben  végezhető  szolgáltató  és  javítóipari 
tevékenység folytatható.

(2) Vásáron  –  még  működési  engedéllyel  rendelkező  üzletben  –  sem  hozható 
forgalomba:

a.) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;
b.) gyógyszer,  gyógyszernek  nem  minősülő  gyógyhatású  anyag  és 

készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény;
c.) kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék;
d.) mérgező és veszélyes anyag;
e.) látást javító szemüveg, kontaktlencse;
f.) *fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., 

III., IV.,  vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray;
g.)  „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
h.) kulturális javak
i.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya 

alá  tartozó  növény-,  illetve  állatfaj  egyede,  egyedének  része,  illetve 
származéka, preparátuma;

*módosította a 12/2004.(V.27.) rendelet 
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j.) olyan  termékek  vagy  hulladékok,  amelyek  forgalomba  hozatala 
előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött,  vagy amelynek  forgalomba 
hozatala jogszabályba ütközik.

(3) Vásáron csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:
a) fűszerpaprika-őrlemény;
b) a  jövedéki  adóról  és  a  jövedéki  termékek  forgalmazásának  különös 

szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki 
termék;

c) növényvédő szer;
d) barlangi  képződmény,  illetve  szakmai  tudományos  szempontból 

kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
e) gázüzemű  készülék  és  alkatrészei,  valamint  elektromos  hálózatról 

üzemeltethető,  illetve  hálózati  csatlakozási  lehetőséggel  rendelkező 
termék  (berendezés,  gép,  készülék,  eszköz)  és  ezek  elektromos 
árammal  kapcsolatba hozható alkatrészei  (villamos csatlakozások és 
áramvezető részek);

f) *  külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.
(4) A vásári árusítás során meg kell tartani az elárusítóhelyekre, az árusítást végző 

személyekre  és  az  árusított  termékekre,  állatokra  vonatkozó  kereskedelmi, 
közegészségügyi,  állategészségügyi  és  növény-egészségügyi,  köztisztasági 
előírásokat.

4.§.
(1) *Vásáron  csak  az  árusíthat,  aki  az  Európai  Gazdasági  Térség  valamely 

tagállamában  rendelkezik  lakóhellyel  vagy  székhellyel.  Vásáron  gazdálkodó 
szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, 
népi  iparművész,  iparművész,  képzőművész és fotóművész,  valamint  –  az (5) 
bekezdésben foglaltak szerint – magánszemély árusíthat.

(2) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a) a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, 

nem hőkezelt, savanyított terméket,
c) mézet  (lépesmézet),  saját  tenyésztésű,  nevelésű  állattól  származó 

tejet,  tejterméket,  tojást,  valamint  darabolás nélkül  vágott  és belezett 
baromfit,  továbbá  sertéshúsból  előállított  füstölt  húst,  étkezési 
szalonnát, olvasztott étkezési zsírt

árusíthat,  az  élelmiszerek  előállítására  és  forgalmazására  vonatkozó  külön 
jogszabály szerint.

(3) Gomba – sem frissen szedett, sem szárított – nem árusítható.
(4) A  népművész,  a  népi  iparművész,  az  iparművész,  a  képzőművész  és  a 

fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.
(5) *Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő – 

az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező  –  egyéb  magánszemély  a  tulajdonát  képező  vagyontárgyakat  a 
kirakodóvásáron  alkalomszerűen  értékesítheti.  A  vállalkozó  igazolvánnyal  nem 
rendelkező  magánszemély  üzletszerű  kereskedelmi  tevékenységet  nem 
folytathat, tovább-eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.

*módosította, illetve kiegészítette a 12/2004.(V.27.)rendelet
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(6) E rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek az 
egyes termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg.

5.§.
(1)  A  vásár  fenntartása,  rendjének  biztosítása,  az  árusítás  személyi  feltételeinek 

ellenőrzése,  a  helykijelölés,  a  helyhasználati  díjak  beszedése  az  üzemeltető 
feladata.

(2) A vásáron a vásár napját megelőzően, előre megkötött helyfoglalási szerződés 
alapján kijelölt helyen lehet árusítani.

6.§.
(1) A vásáron elfoglalt terület után a következő helypénzt kell fizetni:

• Vásártéren 130.-Ft/m2
• Vásártéren úton, a Sportöltöző felé
 vezető úton 150.-Ft/m2

(2) A vásáron járva-kelve történő árusítás esetén 50.-Ft
helypénz fizetendő.

7.§.
Aki  az egyes jogszabálysértésekről  szóló  218/1999.  (XII.28.)  Kormányrendeletben 
meghatározott  szabálysértésen  túl  a  rendeletben  foglaltakat  –  a  díjfizetési 
kötelezettség kivételével – megsérti 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

8.§.
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a – módosított – 35/1995. (IV.5.) 
Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

9.§.

(1) A rendelet  kihirdetése napján lép hatályba.  Ezzel  egyidejűleg  a vásár és piac 
tartásáról,  rendjéről,  valamint  a  helypénzek  megállapításáról  szóló  12/1995. 
(IX.1.) számú rendelet a hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

A polgármesteri tisztség betöltetlensége
miatt:

Fónagy Józsefné sk.                                                  Turócziné Fazekas Magdolna sk.
   Alpolgármester     Jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2001. augusztus 9-én kihirdetésre került.

       Turócziné Fazekas Magdolna sk.
                Jegyző
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