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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Településünkön a piac és vásártartás rendjét Pásztó Város Önkormányzatának a vásárokról és 

piacokról szóló 9/2003. (III.29.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) határozza meg. 

A rendeletmódosítás általános indokolása 

A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban a szabályozási környezet jelentősen megváltozott. 

Az alkalmazása során felmerülő problémák, a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang 

megteremtése miatt szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata. A változás olyan mértékű, hogy 

célszerűbbé vált a szabályozás hatályon kívül helyezése és egy új a jelenlegi jogszabályi 

környezetnek megfelelő rendelet megalkotása.  

 

A rendeletmódosítás részletes indokolása: 

 

1. § indokolása: 

A rendelet célja a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyes kiegészítő 

szabályok meghatározása a vonatkozó, magasabb szintű jogszabályokkal összhangban. 

 

2. § indokolása: 

A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztó 1407 hrsz-ú, természetben a 3060 

Pásztó, Magyar u. 18. szám alatt lévő piacra terjed ki. A piac fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője 

a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 

3. § indokolása: 

A piac működésének alapvető és legfontosabb szabályait e rendelet határozza meg. Minden további 

a működés rendjére vonatkozó szabály meghatározása az üzemeltető (Pásztói Városgazdálkodási 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) jogköre a vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint. E rendelet 

tartalmazza a részletszabályokat is a működés vonatkozásában. 

 

4. § indokolása: 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékletben foglalt 

rendelettervezet elfogadásával döntsön az önkormányzati piac működéséről szóló rendelet 

elfogadásáról.  

  

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a 

képviselő-testületet tájékoztatni kell. A rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata megtörtént, 

melyet következő oldalon csatoltunk. 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

 

 

Farkas Attila 

polgármester 



 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

………../2021. (……….) rendelete 

az önkormányzati piac működéséről   

 

Társadalmi-gazdasági hatása: A módosítással a korábbi szabályozást a jelenlegi jogszabályi és 

társadalmi helyzethez igazítjuk. Gazdasági hatással nem számolhatunk. 

 

Költségvetési hatása: Nincsenek. 

 

Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem változnak. 

 

Egyéb hatása: Nincs. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása óta eltel időszakban a 

rendelete alkalmazásával kapcsolatban felmerülő problémák, a magasabb szintű jogszabályi 

rendelkezésekhez, valamint a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzethez történő igazítása teszi 

szükségessé a módosítást. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi eljárás. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

- személyi: biztosítva 

- szervezeti: biztosítva 

- tárgyi: biztosítva 

- pénzügyi: biztosítva. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti rendelet tervezetet megvitatni és 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Pásztó, 2021. október 28. 

 

 

          Farkas Attila 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDELET TERVEZET 
  

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

……./2021. (………) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati piac működéséről 

 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 
 

1. § Jelen rendelet célja a Pásztó Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában 

lévő piacon folytatott kereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyes kiegészítő szabályok 

meghatározása a vonatkozó, magasabb szintű jogszabályokkal összhangban. 

 

2. § (1) Jelen rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztó 1407 hrsz-ú, 

természetben a 3060 Pásztó, Magyar u. 18. szám alatt lévő piacra (a továbbiakban: városi piac) terjed ki. 

(2) A piac fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3060 Pásztó, Kossuth u. 116.) (a továbbiakban: 

Társaság). 
 

3. § (1) A piac működési rendjét a Társaság határozza meg a vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Korm.rendelet) 

foglaltak szerint. A Társaság a tevékenységét a Korm.rendelet, az általa létrehozott működési rend, 

valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) 

EüM rendelet szerint végzi. 

(2) A piacok üzemeltetése során a Társaság díjak beszedésére jogosult, melyeket a tárgyévet megelőző 

év szeptember 30. napjáig állapít meg, melyről tájékoztatja Pásztó Városi Önkormányzatot. 

(3) A piac nyitva tartásáról, működési rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az 

üzemeltető jól látható helyen hirdetményben tájékoztatja az árusokat. 

(4) Az üzemeltető gondoskodik különösen: 

a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról, 

b) a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, 

c) a hulladék elszállításáról, 

d) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről, 

e) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának 

ellenőrzéséről, 

f) a helypénz beszedéséről, befizetésének ellenőrzéséről és elszámolásáról.   

 

4. § (1) Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 9/2003. (III.29.) önkormányzati rendelet. 

 

Pásztó, 2021. október 28. 

 

 

 

                             Farkas Attila dr. Sándor Balázs  

                             polgármester                                                    jegyző   

 

A rendeletmódosítási javaslat törvényes! 

 

 

dr. Sándor Balázs 

         jegyző 


