
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ  
ALPOLGÁRMESTER 

 
7/2020. (IV.29.) rendelete 

a Kengyeli Piac működéséről szóló 1/2020.(I.24.) rendelet módosításáról 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban a következő rendeletet alkotja: 
 
1.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

5.§ (1) A helyi piacon az alábbi termékek hozhatók forgalomba: 
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, 

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

kezelt, savanyított termék és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék;  
c) méz (lépes méz),  
d) tojás;  

 
2.§ A rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

6.§ (1) A helyfoglalás a piacon az érkezés sorrendjében történik a piacfelügyelő utasítása 
szerint. Ennek során a használt - cikkeket árusítókat a többi árustól elkülönítve kell 
elhelyezni. 

 
(2) A Fenntartó a piac befogadóképességéig biztosítja a helyet az árusításhoz. 

 
(3) A piac területén található zárható 1. és 2. számú üzlethelyiség a Fenntartó által 
kiírt pályázati feltételeknek megfelelően vehető bérbe, a Fenntartóval kötött 
helyiségbérleti szerződés alapján. 
 

3.§ A rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

7.§ (1) A piacon történő árusítás esetén az árusító jelen rendelet 1. melléklete szerint 
meghatározott helypénzt köteles fizetni. 

 (2) A helypénz a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után fizetendő. Az árusító 
asztal minimum egy napra bérelhető. 

 (3) A helypénzkezelő a befizetett helypénznek megfelelően, dátummal ellátott 
nyugtát köteles adni, illetve igény esetén a Kengyel Község Polgármesteri Hivatala 
számlát állít ki. A nyugtát az eladó köteles a piac végéig megőrizni és azt 
ellenőrzéskor felmutatni.  

(4) A helypénzt érvényes díjszabását a piactéren, vásártéren jól látható helyen ki 
kell függeszteni 
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(5) A helypénzkezelő a piac napi zárását követően, hétvégi nyitva tartás esetén 
az azt követő első munkanapon, a beszedett összeggel a Kengyel Község 
Polgármesteri Hivatal pénztárában köteles elszámolni és a teljes bevételt átadni. 

 
 

4.§ A rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

8.§   (1) A piacon történő árusítás folyamán mindenki köteles betartani a Piac 
Házirendjében (továbbiakban: Házirend) foglalt rendelkezéseket, magatartási 
szabályokat. A Piac Házirendjét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 
(2) A Házirendet a piac épületén, jól látható helyen kell elhelyezni. 
 
(3) A piacon az árusítással kapcsolatos valamennyi hatósági, vám, tűzrendészeti, 
közlekedésrendészeti, élelmiszer higiéniai, fogyasztóvédelmi, állategészségügyi 
szabályokat be kell tartani. 
Ennek során: 
a.) a helyhasználó árusító köteles az árusítóhelyét közegészségügyi 
rendelkezéseknek megfelelően tisztántartani , a szemetét, hulladékot és egyéb 
szennyezőanyagot a kijelölt szeméttároló helyre helyezni, lerakni. 

b.) a piac területén - beleértve a közlekedésre fenntartott helyet is - tilos 
gyümölcshulladékot, zöldséget /magot/ elszórni, vagy a piac területét bármely más 
módon beszennyezni, 
c.) az árut mosni csak a kijelölt helyen szabad. 
 
(4) Az árus köteles az árusítóhelyén a vásárlók számára jól láthatóan és 
olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, vagy egyéb 
elérhetőségét. 
 
(5) Az árus az árusítás során kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb 
mérőeszközt használhat. Ha az árumérlegelés külön tároló vagy egyéb eszköz 
felhasználásával történik, azon a mérőedény súlyát maradandó módon, a vevő által 
is jól láthatóan fel kell tüntetni. 
 

5.§ A rendelet 9.§-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel: 
 

9.§ (5) A 65 év feletti személyek a piacot naponta 9 és 10 óra között látogathatják. 
 

6.§ A rendelet 1. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

7.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Kengyel, 2020. április 28. 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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1. melléklet 
7/2020. (IV.29.) rendelethez 

 
 

A piac helybiztosítási és bérleti díjai 
 
 
1. A fedett elárusító helyen telepített asztalok esetében: 

 
 1 napra 200.-Ft/m/asztal 

Minden megkezdett méter egésznek számít. 
 

2.  Saját asztal vagy sátor esetén: 150.-Ft /m2 
 
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák 
 

3. Az 1. és 2. számú üzlethelyiség esetében: 
 
 1. számú üzlethelyiség 15.000-Ft + ÁFA/hó 
 
 2. számú üzlethelyiség 15.000-Ft + ÁFA/hó 

 
 

Az 1. és 2. számú üzlethelyiség bérleti díja a rezsi költséget nem tartalmazza. 
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Hatásvizsgálati lap 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

 
7/2020. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez 

 
a Kengyeli Piac működéséről szóló 1/2020.(I.24.) rendelet módosításáról 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak társadalmi hatása nem várható. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A piac üzemeltetése hosszútávon újabb bevételi forrást jelent az önkormányzat számára. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei 

nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására a hatályos szabályok aktualizálása miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet végrehajtása plusz személyi kiadást nem jelent, a meglévő személyi 

állománnyal megoldható a feladat. 
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
Kengyel, 2020. április 28. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
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Indokolás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020. (IV.29.) rendeletéhez 

 
a Kengyeli Piac működéséről szóló 1/2020.(I.24.) rendelet módosításáról 

 
 

1.§-hoz 
 
A rendeletből kikerülnek a húsfélék, a tejtermékek. 
 

2.§-hoz 
 
A rendeletből kikerül az asztalok vonatkozásában az állandó piaci hely biztosítása. 
 

3.§-hoz 
 
A rendelkezésből kikerül a hely biztosítási szerződés. 
 

4.§-hoz 
 
A rendeletből kikerülnek a nem árusítható termékekre vonatkozó kezelési forgalomba hozási 
szabályok. 
 

5.§-hoz 
 
Az országos veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozást tartalmaz. 
 

6.§-hoz 
 
A rendelet mellékletében meghatározott díjtételek kerültek módosításra. 
 

7.§-hoz 
 
 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2020. április 28. 
 
 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 


