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EGYEZTETŐ ANYAG  

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testületi Tag! 

Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottsági Tag! 

 

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kormányt 

hatalmazza fel a vásár- és piactartással kapcsolatos részletes szabályok megalkotására, az 

önkormányzat képviselő-testülete e tárgykörben rendeletet nem alkothat. 

A vásár- és piactartás részletes szabályait, üzemeltetésük feltételeit a vásárokról, a piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 

tartalmazza. A Korm.r. 6. § (1) bekezdése alapján a vásár és a piac működésének rendjét az üzemeltető 

határozza meg. A vásár és piac fenntartója Marcali Város Önkormányzata, aki a GAMESZ Szervezet 

útján gondoskodik annak üzemeltetéséről, az üzemeltetés feltételeinek biztosításáról és az ott 

szükséges szolgáltatásokról. Ennek megfelelően elkészítettük a Marcali Vásár és Piac Üzemeltetési 

Szabályzatát, mely az egyeztető anyag melléklete, amely a vásár és piac működési rendjéről 

rendelkezik. A szabályzatban meghatározásra kerül a vásár és piac pontos helye, típusai, az ott 

forgalomba hozható árucikkek köre, nyitva tartásának  ideje, a helyfoglalás és áruk kihelyezésének 

rendje, az árusítóhelyek díja, az esetlegesen adható kedvezmények, a díjfizetés rendje, valamint a vásár 

és piac rendjének fenntartásával kapcsolatos előírások.  

A fentiek alapján az önkormányzat képviselő-testülete a vásár és piac rendjét normatív határozatban 

állapíthatja meg. Ezzel párhuzamosan hatályon kívül kell helyezni a vásárok és piacok tartásáról szóló 

23/1995. (IX.21.) számú önkormányzati rendeletet. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint -a Kormány által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel- a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 

Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának feladat- és hatáskörét a polgármester, 

gyakorolja.  

 

Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban észrevétele van, legkésőbb 2020. december 10-én 

12 óráig a jegyzo@marcali.hu email címre jelezze.  

 

Marcali, 2020. december 9. 

 

 Dr. Sütő László sk. 

 polgármester 
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