Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36 / 2017. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a vásárokról és a piacokról
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed:
a) Az NHSZ Dabas Kft.fenntartott havi egy alkalmas vásárra.
b) A Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. által fenntartott piacra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, akik a vásárteret,
illetve a piaccsarnokot üzemeltetik, használják, illetve igénybe veszik.

[m1] megjegyzést írt:
A 23/2019.(IX.27.) rendelet módosította.

2. §
A vásár és piac ideje, üzemeltetője
(1) A vásár helyszíne: Dabas belterület 1814/5. helyrajzi számú vásártér. ( 2370 Dabas,
Vásártér utca 4.)
(2) A vásár ideje minden hónap második vasárnapja.
(3) Dabas Város Polgármestere kivételesen indokolt esetben (különösen egyházi ünnepek
idején) dönthet a vásár időpontjának egy héttel való elhalasztásáról, vagy
előrehozataláról. Az időpont megváltoztatását a helyben szokásos módon ki kell
hirdetni.
(4) A vásár nyitvatartási ideje:
a) kirakodóvásár esetén: 04:30-14:00

[m2] megjegyzést írt:
A 42/2017.(X.27.) rendelet módosította.

b) állatvásár esetén: 05:00-14:00”
(4) A piac helyszíne: Dabas belterület 2253/2. helyrajzi számú ingatlan ( 2370 Dabas,
Iskola utca 1/A)
(5) A piac nyitvatartási napjai: Minden hét keddi, pénteki és szombati napja.
(6) A piac nyitvatartási ideje: 06.00.-13.00.
(7) A vásár üzemeltetője: NHSZ Dabas Kft.
(8) A piac üzemetetője: Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft.
3. §
Az üzemeltető feladatai
(1) Az üzemeltető feladata a vásár, illetve a piac üzemeltetése, az üzemeltetés rendjének
meghatározása, különösen:
a) a vásárokra, piacra vonatkozó jogszabályok betartása
b) A vásár- illetve piacszabályzat betartása, betartatása
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[m3] megjegyzést írt:
A 23/2019.(IX.27.) rendelet módosította.
[m4] megjegyzést írt:
A 42/2017.(X.27.) rendelet módosította.

c) A vásár és a piac tisztán tartása
d) A vonatkozó díjak beszedése

[m5] megjegyzést írt:
A 42/2017.(X.27.) rendelet módosította.

4. §
A vásári árusítás feltételei
(1) A vásáron árusításra jogosultak a saját termékeiket előállító őstermelők, valamint egyéni

[m6] megjegyzést írt:
A 42/2017.(X.27.) rendelet módosította.

vállalkozók, illetve gazdasági társaságok.
(2) A vásár területén árusítók kötelesek árusításra való jogosultságukat igazoló irataikat a
vásár teljes tartama alatt maguknál tartani, és azt felmutatni.
(3) A vásár területén árusításra jogosult személy a vásár területén köteles a 1. számú.
mellékletben részletezett díjat fizetni.
(4) A helypénzt a területet elfoglalása előtt ki kell fizetni. A helypénz kifizetéséről az árus
helyjegyet kap, melyet a vásár teljes időtartama alatt köteles magánál tartani.
(5) A helypénz bérlet formájában is meg lehet váltani. A bérlet időtartama 6 hónap. A
bérletet az Üzemeltetőnél lehet kiváltani.
(6) A bérletes köteles a bérlet befizetését igazoló iratait a vásár teljes tartama alatt magánál
tartani.
Azok az árusításra jogosult személyek, illetve társaságok, amelyek nem rendelkeznek
bérlettel a vásár kezdetén azokat a szabadterület helyeket foglalhatják el, amelyeket számára a
szervező kijelöl.
5. §
A vásárrendészetről
(1) A vásár alkalmával az első fokú vásárrendészeti hatóság Dabas Város Jegyzője.
(2) Dabas Város Jegyzőjének vásárrendészet körében hozott határozatai ellen Dabas
Város Képviselőtestületéhez lehet benyújtani fellebbezést.
(3) Dabas Város Jegyzője a vásár rendje elleni cselekmények miatt elrendelheti az árusító
személy vagy szervezet kitiltását a vásár területéről. A kitiltás legrövidebb ideje 1 nap,
leghosszabb ideje 1 év.
(4) A Dabasi Vásár rendjének részletes szabályait jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(5) A vásár időtartama alatt a Vásártér közlekedésének rendjét a Dabas Város
vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről szóló 44 / 2017. (XII.1.)
önkormányzati rendelet függeléke tartalmazza.

6. §
A piac különös szabályai
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[m7] megjegyzést írt:
A 42/2017.(X.27.) rendelet módosította.

[m8] megjegyzést írt:
A 45/2017.(XII.1.) rendelet módosította.

(1) A piacon árusításra jogosultak a saját termékeiket előállító őstermelők, valamint az
egyéni vállalkozók, illetve gazdasági társaságok.
(2) A piac területén árusítók kötelesek árusításra való jogosultságukat igazoló irataikat a
vásár teljes tartama alatt maguknál tartani, és azt felmutatni.
(3) A piac területén árusító személy köteles a piac használatáért az 1. számú mellékletben
meghatározott helypénzt fizetni.
(4) A helypénzt a területet elfoglalása előtt ki kell fizetni. A helypénz kifizetéséről az árus
számlát kap, melyet a piac teljes időtartama alatt köteles magánál tartani.
7. §
E rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
Dabas, 2017. augusztus 31.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:
A rendelet 2017.szeptember 1-én kihirdetésre került.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
Jegyző
2017.október 27.
Dr.Szatmári Attila sk.
mb.jegyző

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester
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[m9] megjegyzést írt:
A 42/2017.(X.27.) rendelet módosította.

A Dabasi Vásár rendjének szabályzata, a helypénz mértéke

1. sz. melléklet
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[m10] megjegyzést írt:
A 23/2019.(IX.27.) rendelet módosította.

Helypénz
Büfések részére
Kirakodó árusok részére
Állatot árusítók részére
- kivéve a lóvásár területén az
állat‐ és kirakodóvásár keretén
belül megrendezésre kerülő
Nemzetközi Lóvásár idején(Bruttó
0 Ft/nap/m)
Áram biztosítása

nettó
nettó
nettó

3150 Ft/nap/m
788 Ft/nap/m
394 Ft/nap/m

bruttó
bruttó
bruttó

4000 Ft /nap/m
1000 Ft/nap/m
500 Ft/nap/m

nettó

2363 Ft/nap/csatl

bruttó

3000 Ft/nap/csatl

Árumegnevezés
Ló 2 éven felül
Szarvasmarha 6 hónapon felül
Csikó, szamár, öszvér 2 éven felül
Borjú (6 hónapon aluli)
Tenyészsertés vagy hízósertés
Süldő, sertés, juh, kecske
Bárány, gida, választási malac
Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa,
tyúkféle, gyöngyös)
Előnevelt baromfi és fürj
Napos baromfi
Galamb 10 db-onként, nyúl és
tengerimalac

Díjtétel/nettó/db

Díjtétel/bruttó/db

394 Ft
394 Ft
315 Ft
315 Ft
394 Ft
236 Ft
236 Ft

500 Ft
500 Ft
400 Ft
400 Ft
500 Ft
300 Ft
300 Ft

39 Ft
12 Ft
4 Ft

50 Ft
15 Ft
5 Ft

79 Ft

100 Ft

79 Ft

100 Ft

788 Ft

1 000 Ft

394 Ft

500 Ft

157 Ft

200 Ft

1968 Ft
Egyéb díjak:

2500 Ft

Egyéb díszállat (pl:kutya, görény…stb)
Használt személygépkocsi, egyéb jármű
és utánfutó helyfoglalási díja
Használt motorkerékpár helyfoglalási
díja
Használt kerékpár helyfoglalási díja
Ló Nemzetközi Lóvásárkor (kortól
függetlenül)

Megnevezés
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére
történő behajtás, gépjármű vásártér területén való
tárolása vásárokon alkalmanként személygépkocsi,
oldalkocsis motorkerékpár, munkagép vonatkozásásban
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére
történő behajtás, gépjármű vásártér területén való
tárolása vásárokon alkalmanként kisteher-gépjármű
vonatkozásásban
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Díjtétel/nettó/db

Díjtétel/bruttó/db

394 Ft

500 Ft

472 Ft

600 Ft

Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére
történő behajtás, gépjármű vásártér területén való
tárolása vásárokon alkalmanként kamion és autóbusz
vonatkozásásban
Személygépkocsi utánfutó
Lovaskocsi
Kerékpár
Mosdóhasználat

788 Ft

1 000 Ft

157 Ft
157 Ft
157 Ft
157 Ft

200 Ft
200 Ft
200 Ft
200 Ft

Amennyiben az árusításra jogosult elveszti a fizetést igazoló helyjegyet, köteles újra
megváltani a helypénzt.
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2 számú melléklet
A Dabasi Vásár rendjének szabályzata
Általános szabályok
1. A vásár rendjének szabályzatát a vásár területén több helyen is ki kell függeszteni. A
kifüggesztésről a vásár rendezője gondoskodik.
A forgalomba hozható árukról:
1. A Dabasi Vásáron értékesíthető áruk köre: élőállat, továbbá bognár, kocsigyártó,
köteles és szíjgyártó ipar köréhez tartozó, valamint ruházati cikkek, iparcikkek, játékok,
emléktárgyak, bazáráru, élő- és művirág, édesipari termékek, valamint kézműipari termékek
2. Nem hozható forgalomba olyan termék, amelyet külön jogszabály a kereskedelmi
forgalomból állandó, vagy ideiglenes jelleggel kizárt.
A közlekedésről
1. A vásáron a vásárlókat a közlekedésben bármilyen módon akadályozni, az utakat áruval
eltorlaszolni tilos.
2. A vásár területén csak piaci tevékenységgel összefüggő szállításokat végző járművekkel
szabad közlekedni.
3. A járművek csak a kijelölt helyen és meghatározott rendben állhatnak, a rakodás
befejezése után azonnal el kell távozni.
4. A Vásár területén járművek és az egyéb szállítóeszközök csak a kijelölt parkolóhelyen
állhatnak.
5. A vásár területén a KRESZ szabályai az irányadóak.
Vásáregészségügy:
1.

Állatot csak akkor szabad felhajtani, ha az árusításra jogosult fel tudja mutatni az

állatorvosi igazolását. Az állat- és kirakodóvásár keretében megrendezésre kerülő
Nemzetközi Lóvásáron a lovak az Unióból és 3. országból, a NÉBIH vonatkozó
előírásainak megfelelően hajthatók fel.
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[m11] megjegyzést írt: A 4/2018(I.26.) rendelet módosította.

2. A vásárokon élelmiszert kizárólag a hatályos közegészségügyi rendelkezések előírásainak
betartása mellett lehet szállítani, tárolni és árusítani
3. A helyhasználó köteles a szemetet, állati, növényi és egyéb hulladékot (az árusítás ideje
alatt is) az üzemeltető által meghatározott időben és módon összegyűjteni és a kijelölt
gyűjtőbe elhelyezni.
4. Romlott, romlásnak indul, vagy egyéb oknál fogva bűzt terjesztő árut, anyagot a vásárterületére behozni vagy ott tárolni tilos!
5. A vásár területére kutyát vagy eladásra nem szánt állatot bevinni tilos.
Vásárrendészet
1. A vásár rendészeti ügyeivel Dabas Város Jegyzője által megbízott személyek
foglalkoznak.
2. A megbízott személyek intézkednek a vásár területén felmerült panaszok, az eladók,
valamint az előadók és vevők között keletkezett viták, továbbá a helykijelölés intézéséről,
valamint a helypénz szedéséről.
3. A vásár területén talált tárgyakat a vásár rendezőjének vagy Dabas Város Jegyzője által
megbízott személyeknek kell átadni 1 munkanapon belül továbbítják a talált tárgyakat Dabas
Város Jegyzőjének.
4. Amennyiben a vásár rendjének szabályait valamely árusításra jogosult, vagy egyéb
személy súlyosan megsérti, a vásár rendezője haladéktalanul kitiltja az elkövető személyt a
vásár területéről. Az esetről kötelező jegyzőkönyvet felvenni, amelyet 1 munkanapon belül
továbbítani kell Dabas Város Jegyzőjének.
5. Amennyiben valamely árusításra jogosult személy, vagy társaság megsérti a jelen rendelet
szabályait abban az esetben a vásár rendezője megtilthatja a elkövető személy, vagy társaság
számára a vásárba való belépést. Az esetről a vásár rendezője jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
1 munkanapon belül továbbít Dabas Város Jegyzőjének.
6. Amennyiben valamely árusításra jogosult a kiváltott helynél nagyobb terület foglal el,
illetőleg helypénzjegyét másnak adja át, a vásár rendezője a kiváltott helypénz ötszörösének
megfelelő bírságot szab ki. Amennyiben a bírságolt személy nem fizeti meg haladéktalanul a
bírságot kitiltandó a vásár területéről.
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