
 
 

 
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 10/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet  
a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről 

 
 

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Erdőkertes község közigazgatási területén Erdőkertes, Iskola u. 5. 
szám alatti (798/2 helyrajzi számú) ingatlanon található helyi termelői piac, alkalmi (ünnepi) vásár 
(továbbiakban: piac) területére, az ott végzett piac üzemeltetési, fenntartási tevékenységre. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a piac fenntartójára, üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és 
értékesítési tevékenységet folytatókra (továbbiakban: helyhasználó) és a piac területén tartózkodó 
magánszemélyekre, vásárlókra. 
2. § Erdőkertes Község Önkormányzata a lakosság termelői termékekkel történő jobb ellátása 
érdekében helyi termelői piacot tart fenn.  
3. § A rendelet alkalmazásában: 
1. Árusító hely: üzlethelyiségnek nem minősülő, árusító vagy szolgáltató tevékenység végzésére 
alkalmas, az üzemeltető által kijelölt hely. 
2. Napi helyhasználó: az a helyhasználó, aki az üzemeltetőnek napi helypénzt fizet. 
3. Tartós helyhasználó: az a helyhasználó, aki az üzemeltetővel éves tartós helyhasználati szerződést köt. 
4. Alkalmi helyhasználó: az a helyhasználó, aki az üzemeltetővel alkalmanként helyhasználati szerződést 
köt. 
5. Piac fenntartója: Erdőkertes Község Önkormányzata (2113 Erdőkertes, Fő tér 4.) 
6. Piac üzemeltetője: Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal (2113 Erdőkertes, Fő tér 4.) 
4. § A piac fenntartója a piac, vásár üzemeltetését, rendjének folyamatos biztosítását, a helyhasználati 
díjak, az egyéb díjak beszedését az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal útján végzi. Ennek felelős hatósági 
személye a kijelölt piacfelügyelő. A piac és vásár területén – a közterületek rendjének biztosításában – 
ellenőrzésre, intézkedés megtételére jogosult a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője is. 
 

2. Piac létesítése, fenntartása üzemeltetése 
 
5. § (1) A piac létesítésére üzemeltetésére a vásárokról, a piacokról, és a bevásárló központokról, 
valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak.  
(2) A piac nyitva tartási ideje: 
minden szerdán 15.00 órától 19.00 óráig, és vasárnap 8.00 órától 12 óráig tart nyitva.  
A gombavizsgálat nyitva tartási ideje a piaci nyitvatartási idővel megegyezik. 
(3) Alkalmi (ünnepi) vásár a fenntartó által meghatározott időben alkalmi rendezvényekhez, 
ünnepekhez kapcsolódóan tartható. 
(4) A piacon forgalomba hozható termékek: 
a) a saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág), 
b) a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, savanyított termékek és egyéb 
feldolgozott növényi eredetű termék, 
c) méz, méhészeti termékek, 
d) saját tenyésztésű, nevelési állatból származó tej, tejtermék, tojás. 
e) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír az élelmiszerek előállítására és forgalmazására 
vonatkozó külön jogszabály szerint,  
f) darabolt, csomagolt baromfi (tyúk, vízi szárnyas, pulyka), sertéshús és nyúlfélék 
g) szedett, gyűjtött gomba 



h) gyümölcsbor, kézműves sör 
i) kézműves fagylalt 
j) kézműves illatszerek, ruházati termékek 
k) konyhai eszközök. 
(5) Szedett, gyűjtött gombát csak gomba-szakellenőrrel történt átvizsgálás után szabad árusítani. A 
gomba-szakellenőr nevét a piac üzemeltetője köteles a piac területén, jól látható helyen feltüntetni. 
(6) A piacot mind az árusok, mind a vásárlók kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek 
megfelelően tisztántartani, a szemetet, hulladékot a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni. 
(7) A helyhasználók az áruszállítást, az áruk feltöltését, a sátrak, asztalok felállítását az árusítási idő előtt 
egy órával kezdhetik, és az árusítási idő kezdetére be kell fejezniük. A sátrak, asztalok szétszedését, az 
áruk összecsomagolását, maradéktalan elszállítását az árusítási idő után egy órán belül el kell végezniük. 
(8) A piac árusítási ideje alatt a helyhasználók csak kézi kocsival végezhetnek árufeltöltést, vagy 
áruszállítást. A piac területére gépjárművel áru ki- és berakodás céljából csak a nyitva tartási idő előtti 
egy órában, illetve a piac zárást követő egy órában, az üzemeltetővel egyeztetve lehet behajtani.   
6. § (1) A piacon árusítást kezdeni az üzemeltető által történt napi nyilvántartásba vételt, az üzemeltető 
általi árusítóhely kijelölést és a helypénz megfizetését követően lehet. 
(2) A piacon fizetendő helypénz díját a rendelet 1. Melléklete tartalmazza.  
(3) A megfizetett helypénzről az üzemeltető megbízottja helyben nyugtát/számlát ad át. 
7. § (1) Az az árus, aki az üzemeltető által megállapított területhasználatot túllépi az pótdíjat köteles 
fizetni.  
(2) Aki a piacon engedély nélkül foglal el árusító helyet és azt az üzemeltető felszólítására sem hagyja el, 
a piacról legfeljebb hat hónapra kitiltható. Ismételt szabályszegés esetén a kitiltás többször 
alkalmazható. A kitiltásról az üzemeltető dönt.   
8. § A helyi termelői piac, alkalmi (ünnepi) vásár működési rendjéről szóló üzemeltetési szabályzatot a 
rendelet 2. Melléklete tartalmazza.   
 

3. Záró rendelkezések 
 
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Erdőkertes, 2020. szeptember 27. 

 
 
 
 
Dr. Pásztor László                                    Fehér Ágota  
    polgármester                                        jegyző 

 
 
Záradék! 
A rendelet 2020. október 22. napján kihirdetve. 
Erdőkertes, 2020. október 22. 
 
 
 
 
            Fehér Ágota  
                                                                                                      jegyző 
             
  
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

           1. Melléklet a 10/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 

Piaci szolgáltatások, és díjtételek 
 
 
 
Napi díjtételek: 

• helypénz: 100.- Ft/árus/nap 

 

A díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza. 

 

 

 
         



 
 

 
   
 

 
2. Melléklet a 10/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelethez  

 
 

 
 

Üzemeltetési szabályzat  
az Erdőkertesi helyi, termelői piac, alkalmi (ünnepi) vásár  

működési rendjéről 
 
 

Bevezető 
 
Az üzemeltetési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) kiadásának célja az Erdőkertesi helyi, termelői piac, 
alkalmi (ünnepi) vásár működési rendjének meghatározása a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 
szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet és a kapcsolódó jogszabályok alapján a vonatkozó előírások betartása 
és a piac rendjének biztosítása, a piac látogatói és vásárlói részére minél jobb minőségű, friss és hazai termék 
vásárlására biztosítson lehetőséget helybeni piacon, kulturált, kényelmes körülmények között, kiszolgálva a 
lakossági igényeket. 
 

A piactartásra vonatkozó szabályok 
 

A Szabályzat területi hatálya az Erdőkertes, Iskola u. 5. szám alatti 798/2 hrsz-ú ingatlanon működő helyi 
termelő piac, alkalmi (ünnepi) vásár (továbbiakban: Piac) területén folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed 
ki.  
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac területén tartózkodókra, 
a piac működésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra. 
 
Piac elnevezése: Erdőkertesi Helyi Termelői Piac, Alkalmi (ünnepi) vásár 
Címe: 2113 Erdőkertes, Iskola u. 5.  
Fenntartója: Erdőkertes Község Önkormányzata 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.  
Üzemeltetője: Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.  

A piac nyitvatartási ideje: 
a) Piac szerda 15,00 óra - 19 óra és vasárnap napokon 8,00 óra - 12 óra közötti időtartamban tartható.  



Ha a piac nyitvatartási ideje munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon tartható. 
b) Alkalmi (ünnepi) vásár 
Ünnepi alkalmakhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan tartható. 
Ünnepnapokon piaci árusítás nincs. 

A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység 
 
A piacon forgalomba hozható termékek: 

a) a saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág), 
b) a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, savanyított termékek és egyéb 
feldolgozott növényi eredetű termék, 
c) méz, méhészeti termékek, 
d) saját tenyésztésű, nevelési állatból származó tej, tejtermék, tojás. 
e) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír az élelmiszerek előállítására és forgalmazására 
vonatkozó külön jogszabály szerint,  
f) darabolt, csomagolt baromfi (tyúk, vízi szárnyas, pulyka), sertéshús és nyúlfélék 
g) szedett, gyűjtött gomba 
h) gyümölcsbor, kézműves sör 
i) kézműves fagylalt 
j) kézműves illatszerek, ruházati termékek 
k) konyhaeszközök. 

 
A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység, az érintett termékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés folytatható. Az üzemeltető a vonatkozó jogszabályokban 
és e szabályzatban foglalt előírások megtartását rendszeresen ellenőrzi és hiányosság esetén intézkedik. 
Gyűjtött, szedett gomba árusítására kizárólag a gombavizsgáló nyitvatartási idejében van lehetőség. 
 
Az árusító helyek fajtái: 
                        - stabilan telepített, fából készült árusító pavilonok 
                        - az üzemeltető által biztosított mobil piaci árusító asztalok 
                        - az árusok saját, mobil árusító eszközei 
  - szilárd burkolattal ellátott terület 

 - gépjárműről árusítás   

Az Erdőkertesi Önkormányzat által fenntartott piac üzemeltetési feladatait az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 
látja el. Az üzemeltető a piac működési rendjének betartása érdekében piacfelügyelőt alkalmaz. A piacfelügyelő a 
piac nyitva tartása alatt a piac területén tartózkodik és gondoskodik az árusok által fizetendő helyhasználati díjak 
beszedéséről. 

Helyhasználat, helypénzfizetési kötelezettség 

A Piacon alkalmazott díjtételeket az önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza. 

A piacon árusítani csak az üzemeltető engedélye és az általa kijelölt helyen szabad. 

Árusító hely tartós helyhasználata 

A heti piacokon rendszeresen árusítani szándékozók (továbbiakban: helyhasználó) állandó árusító hely kijelölését 
kérhetik meghatározott időtartamra szóló szerződés megkötésével tartós helyhasználati jogot szerezhetnek. A 
tartós helyhasználat legrövidebb időtartama egy év. A helyhasználat feltételeit a szerződés tartalmazza. A 
megállapított helyfoglalási díjat az első hónapban a helykijelöléssel egy időben kell megfizetni. A helyhasználó 
helyét és az igénybevehető szolgáltatásokat az üzemeltető jelöli ki a közegészségügyi előírásokat is figyelembe 
véve. Akinek az árusító hely használatára vonatkozó jogosultsága lejárt/megszűnt, annak új jogviszonyt kell 
kezdeményeznie. Lejárt/megszűnt árusító hely használatára vonatkozó jogosultság esetén a korábban biztosított 
hely más árusnak is kiadható. 



Árusító hely alkalmi, napi helyhasználata 

Alkalmi helyhasználati engedély, árusító asztal vagy szilárd burkolattal ellátott terület igénybevételével adható ki. 
A napi helyhasználat joga a piacnyitástól zárásig tart. Az üzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek közül 
nem köteles a következő napon is ugyanazt a helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani. Napi helyhasználat 
esetén ugyanaz a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette. A helyhasználónak – a használat 
tényleges időtartamától függetlenül – mindig az egész napra megállapított helyfoglalási díjat kell megfizetnie. A 
helyhasználók a napidíjas árusító helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el. Az üzemeltető az alkalmi 
helyhasználati engedélyt azonnali hatállyal írásban visszavonhatja, ha a helyhasználó a piac működésére 
vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi. 

A helyhasználati díj megfizetésének és számításának szabályai 

A piacon elfoglalt terület után m2-enként, ill. folyóméterenként a helyhasználó a hatályos díjszabás szerinti 
összeget (továbbiakban: helypénzt) köteles megfizetni.  

Az úttal párhuzamosan, összecsukható fémlábas asztalról, vagy földről árusító helyhasználók az elfoglalt 
folyóméter után fizetik a helypénzt.  

A gépjármű által elfoglalt terület négyzetmétere alapján kell a helypénzt megfizetni, ha az árusítás közvetlenül a 
járműről történik, vagy a jármű hasznos árusító helyet foglal el.  

Sátorból történő árusítás esetén az összecsukható fémlábas asztal által keletkeztetett mélység kétszeresét 
meghaladó terület által elfoglalt négyzetméter alapján kell a helypénzt megfizetni.   

A legkisebb kötelezően megfizetendő egység 1 m2, 1 folyóméter és fél asztal. Minden megkezdett négyzetméter 
ill. folyóméter egésznek számít. A helypénz magában foglalja a terület használati díját, a közös költségeket a 
közhasználatú vízvételi helyekről igénybe vett vízmennyiségeknek, a közös terület takarításának a díját. A 
helypénz megállapítása szempontjából minden megkezdett négyzetméter, folyóméter egésznek számít.  

 

A helypénz érvényes díjszabását a piactéren jól látható helyen ki kell függeszteni. A helypénz beszedésével 
megbízott személy a befizetett helypénzről folyószámmal, értékjelzéssel és dátummal megjelölt, az üzemeltető 
bélyegzőjével felülbélyegzett nyugtát – kérésre számlát – köteles adni, amely tartalmazza a pontos szolgáltatás, és 
az árusító hely megjelölését is. A nyugtát/számlát a helyhasználó mindaddig köteles megőrizni és ellenőrzés 
céljából felmutatni, míg a helyét elfoglalva tartja. Ha a helyhasználó a helypénz megfizetéséről szóló nyugtát 
bármilyen okból kifolyólag felmutatni nem tudja, úgy az árusítást be kell fejeznie. A helypénz megfizetését 
igazoló nyugtát másnak átadni tilos. 

Árufeltöltés rendje 

A helyhasználók az áruszállítást, az áruk feltöltését, a sátrak, asztalok felállítását az árusítási idő előtt egy órával 
kezdhetik, és az árusítási idő kezdetére be kell fejezniük. A sátrak, asztalok szétszedését, az áruk 
összecsomagolását, az elpakolást az árusítási idő után egy órán belül el kell végezniük. A piac árusítási ideje alatt 
a helyhasználók csak kézi kocsival végezhetnek árufeltöltést, vagy áruszállítást. 
A piac területére gépjárművel áru ki- és berakodás céljából csak a nyitvatartási idő előtti egy órában, illetve a piac 
zárást követő egy órában, az üzemeltetővel egyeztetve lehet behajtani.   

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek tisztán 
tartásáról, a közhasználatú vízvezetékek kialakításáról, karbantartásáról, a felgyülemlett hulladék elszállíttatásáról 
és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról. 

A helyhasználókra vonatkozó szabályok 



A piac területére élő állatot, nem eladásra szánt állatokat és ebet bevinni nem szabad. Kivételt képeznek ez alól a 
látássérültek mozgását segítő ebek. 
A helyhasználók által hozott árusító sátrakat, asztalokat és az árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad 
közlekedést ne akadályozzák. 
A helyhasználók járműveiket csak a kijelölt helyen helyezhetik el. A kerékpárokat szintén a kijelölt helyeken 
szabad tartani. A piac területére gépjárművel behajtani kizárólag az árusítandó termékek kipakolása okán, a 
közlekedési szabályok megtartása mellett szabad. A piac területén max. 5 km/h a megengedett sebesség a 
kötelező haladási irányok betartása mellett. 
Az el nem adott árut, valamint az árusításhoz szükséges kellékeket, asztalokat, polcokat az árusítási idő 
befejeztével a piac területéről el kell szállítani. 
Gépjárműről árusítani, csak akkor szabad, ha ezt a termék jellege, mennyisége indokolja és a gépjármű a 
közlekedést nem akadályozza. 
Az a helyhasználó, aki biztosított hellyel rendelkezik, a nyitvatartási idő előtt egy órával köteles a számára 
engedélyezett területet elfoglalni, ellenkező esetben azt az üzemeltető más helyhasználó részére kiadhatja. 
Valamennyi vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy köteles jól látható módon feltüntetni nevét, lakcímét, 
szakma megjelölését. 
A piacon elhelyezett áruk megőrzése a helyhasználó feladata. 
A piac területén göngyöleget, csomagoló papírt, egyéb hulladékot kirakni, ott tárolni tilos. 
Az árusító helyeket, a közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet 
nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad. 
Az árusítás során keletkezett hulladékot, szemetet a helyhasználó köteles a helyszínről elvinni, az igénybe vett 
területet tisztán, rendezetten hátra hagyni. 
A piac árusító pontjait sorszámozni kell.  

 

 
Nyilvántartás az árusítási helyekről 

 
Árusító pavilon: 7 faház 
 
Üzemeltető által biztosított árusító asztalok: 23 db 
 
 
 

Helyhasználati szerződés 

 

Az Erdőkertes, Iskola u. 5. szám alatt működő helyi termelői piacra, alkalmai (ünnepi) vásárra vonatkozó 
üzemeltetési szabályzata alapján  

………………….( név, cím) szám alatti lakos/vállalkozó, mint helyhasználó részére a megállapított 
helyhasználati díj ellenében, az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal (2113 Erdőkertes, Fő tér 4. adószáma: ), mint 
piac üzemeltető árusítóhelyet biztosítja:). 

 

Őstermelői vagy vállalkozói igazolvány száma: ………………………. 

 

Gazdasági társaság esetén adószám: 

 

Biztosított asztal vagy kijelölt terület száma: ………………… 
 

Biztosított terület jellege: üzemeltető által biztosított árusító faház/ asztal / saját asztal 

 

 

A helybiztosítás időtartama: 2020. év ………. hó ….   napjától 202.. év …. hó ….. napjáig a piaci napokra 
vonatkozik. 

A helyhasználati díj (helypénz) Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2020…(X.…) 
önkormányzati rendeletének 1. Melléklete alapján ……… Ft / árusító faház/asztal / 1 év díjtétel 
figyelembevételével  



 

………. Ft azaz: ………… Ft. 

 

A helybiztosítási szerződés alapján az üzemeltető számlát állít ki a helyhasználó részére a megállapított 
helypénzről, melyet készpénz befizetésével, vagy átutalási megbízással kell teljesíteni. 

 

A határidőben történő befizetés elmaradása a szerződés megszűnését jelenti. 

 

A helybiztosítással lefoglalt asztalt, területet a piac nyitása előtt egy órával el kell foglalni. Az el nem foglalt 
helyeket az üzemeltető az adott napra más helyhasználó részére kiadhatja. 

 

A nyitvatartási időn túl a piac területén hagyott árukért, eszközökért az üzemeltető felelősséget nem vállal! 

 

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó Piac tartásáról szóló rendelet és más hatályos 
jogszabályok az irányadók. 

 

 

Erdőkertes, 2020. ……………. 

 

 

helyhasználó                                                                          üzemeltető 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


