Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/1994. (VI.29.) KT. sz. rendelete
a piacokról és a piaci helypénz beszedéséről

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában biztosított, a 7/1984.
(VIII.23.) BKM: sz. rendelete, a 9/1989. (VII.31.) KÖHÉM sz., az 1988. évi IV.
törvényekben biztosított jogkörében eljárva a képviselő-testület a következőket rendeli:

A rendelet hatálya
1. §.
/1/

A rendelet hatálya kiterjed Sarkadkeresztúr község piacán résztvevő természetes és
jogi személyekre, mindazokra, akik a piactéren, illetve a Közösségi Házban rendezett
vásárokon árusítanak.

/2/

A piacot a Gárdonyi utca elején, az un. piactéren kell tartani, ugyanakkor lehetőség
van a Közösségi Házban tartandó vásárokra is.

/3/

A piactéren a hét bármely napján alkalomszerűen lehet árusítani, a rendeletben
szabályozott feltételekkel és díjszabással.
A piacon és vásáron forgalomba hozható áruk
2. §.

/1/

Forgalomba hozható:
- napi élelmiszer, mezőgazdasági termény és termék
- ipari és kereskedelmi üzletkörbe tartozó iparcikkek, termékek, ruhafélék,
- használt cikkek, anyagok.

/2/

Nem hozható forgalomba:
- nemesfém,
- gyógyszer,
- látást javító szemüveg,
- tűzveszélyes, robbantós robbanószer,
- továbbá bármely olyan termék, amelynek forgalomba hozatala jogszabályba
ütközik (pl. zárjegy nélkül áruk).
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/3/

Gomba csak a gombaszakértő által megvizsgált és az általa kiadott igazolás alapján
árusítható.

Rendészeti szabályok
3. §.
/1/

A piacon a rendészeti, tűzrendészeti, közegészségügyi és köztisztasági szabályokat
meg kell tartani.

/2/

A piac rendjének megtartása az önkormányzat feladata.

/3/

Tilos a piac területén lévő építmények, tárgyak, fák, asztalok rongálása.

/4/

Az árusítók csak szabályszerűen hitelesített mérőeszközöket használhatnak.

/5/

Szerencsejáték a piacon nem űzhető.

/6/

A helyhasználó köteles a az árusítása során keletkezett szemetet, hulladékot a
piactéren elhelyezett hulladéktárolóba rakni.

Helyhasználat és díja
4. §.
/1/

A piacon a helyfoglalás rendje az érkezés sorrendjében történik.

/2/

A helypénz mértéke a piactéren napi 50.- Ft, a Közösségi Házban a teremdíj mértéke
200.- Ft/óra.

/3/

A helypénz szedésével megbízott személy a befizetett helypénzről megfelelő értékű,
folyószámmal, értékjelzéssel és napi keltezéssel ellátott nyugtát köteles adni.
5. §.

Az árusító köteles az ellenőrzést végző személynek árusításra való jogosultságát igazolni és a
helypénz befizetéséről szóló nyugtát kérésére felmutatni.
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6. §.
Aki e rendelet rendelkezéseit megszegi, szabálysértést követ el, és 10.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §.
/1/

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/

Kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Sarkadkeresztúr, 1994. június hó

Nagy Mihály
polgármester

Kihirdetve:
Sarkadkeresztúr, 1994. június 30.

Ilyés Sándor
jegyző

Ilyés Sándor
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