
BÁTASZÉK Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 13/2004.(VI.7.) KTR. számú 

r e n d e l e t e 

a városi piac tartásáról  1 

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokró szóló 
1990. évi LXV. tv.   16. § -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel 
a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. számú rendeletben (a továbbiakban: 
Korm.) foglaltakra - Bátaszék városban a városi piac (a továbbiakban: piac) tartásának sza-
bályozása érdekében a következő rendeletet alkotja.  2 

A piac fenntartása 

1. § A rendelet területi hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő bátaszéki piacra, 
míg személyi hatálya a piac működtetőjére, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, 
továbbá a piac területén tartózkodókra terjed ki. 

2. § (1) Bátaszék Város Önkormányzata által fenntartott piac helyszíne: Bátaszék, 
Kossuth utca (951/2 hrsz.) 

(2) A képviselő-testület a piac üzemeltetésével és a helypénzek beszedésével, vala-
mint a piachoz tartozó nyilvános illemhely működtetésével és takarításával a BÁT-KOM 
2004. Kft.-t (a továbbiakban: üzemeltető) bízza meg, aki ezen feladatát köteles ellátni.   3 

(3) A piac az alábbi napokon és időpontban tart nyitva:  

- szerda 05 órától    12 óráig, 

- szombat 05 órától    12 óráig. 

3. § (1) A nyilvános illemhely igénybevétele, használata ingyenes.  

(2) Az illemhelyet – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - munkanapokon 07,00 –
órától 15,30 -óráig lehet igénybe venni, kivéve a szombati piaci napokat, amikor is az illem-
hely 07,00 –órától 13,00 -óráig tart nyitva. 

(3) A városi ünnepségek, rendezvények esetén az illemhely előre egyeztetett időpont-
ban tart nyitva. 

A piac használatának engedélyezése 

                                                           
1   a rendeletet Bátaszék város Képviselő-testülete a 2004. június 1-ei ülésén fogadta el 
2   a preambulumban szereplő dőlt betűs rész a 7/2009.(VII.6.) KT rendelet 5. §-ának (3) bekezdésével meg- 

    állapított szöveg. Hatályos 2009. július 06-ától. 
3   a 4. § (1) bekezdés a 7/2015.(VII.3.) önk.-i rendelet 2. § (6) bekezdés a.) pontjával megállapított szöveg.   

    Hatályos 2015. július 5-től. 



4. § (1) A piac területén létesített üzlet működésére, az annak üzletkörébe tartozó áruk 
forgalmazására - ideértve a jövedéki termékek árusítását is – a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(VI.13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.  4 

(2) Helyhasználó az, aki az üzemeltetővel olyan szerződéses jogviszonyt létesít, amely 
alkalmi (napi) vagy tartós (negyedéves) piachasználatra jogosít. 

(3) A piacon csak az üzemeltető által kiadott engedély alapján és az általa kijelölt he-
lyen szabad árusítani.  

5. § A piacon a forgalomba nem hozhat áruk, valamint a működési engedélllyel rendel-
kező üzletben forgalomba hozható áruk körét a Korm. rendelet határozza meg. 

Használati díj 

6. § (1) A képviselő-testület a piac alkalmi és tartós használatára alkalmi (napi) vagy 
tartós (negyedéves) használati díjat állapít meg, külön határozatban. 

(2) A használati díjat a használó előre köteles megfizetni az üzemeltető részére. 

(3) A tartós helyhasználó az árusítóhelyet albérletbe nem adhatja, és annak használa-
tát másnak nem engedheti át. 

7. § (1) Alkalmi helyhasználati díj megfizetése ellenében vehető igénybe a piacnak 
árusításra kijelölt azon része, amely nincsen tartós helyhasználati célra kiadva. 

(2) Az alkalmi helyhasználatra kijelölt területnek az igénybevételére a helyhasználó az 
alkalmi helyhasználati díj megfizetésével szerez jogosultságot. Ugyanaz a hely egy napon 
többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó kiürítette. Ebben az esetben az új hely-
használó is a teljes alkalmi díjat köteles megfizetni. A megszerzett jogosultság másra nem 
ruházható át. 

(3) Az alkalmi díj megfizetése a piac nyitvatartásától zárásig tart. A helyhasználó a 
helyhasználat jogosultságát köteles felszólításra igazolni, ennek hiányában a helyhasználó 
az alkalmi díjat köteles újból megfizetni. 

A piac ellenőrzése 

8. § (1) A piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban 
foglaltak megtartását Bátaszék város jegyzője, a Tolna megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Szekszárd, a Tolna megyei Kormányhivatal Szekszárdi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a Tolna megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, valamint tagjaik tekintetében a területi 
gazdasági kamarák ellenőrzik.  5 

 (2) Az üzemeltető köteles a piac rendjét, valamint az árusírásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések megtartását - különös tekintettel a jövedéki törvény hatálya alá tartozó áruk 
értékesítésére - folyamatosan ellenőrizni. 

                                                           
4   a 4. §-ának (1) bekezdése a 7/2015.(VII.3.) önk.-i rendelet 4. § (6) bekezdés a.) pontjával megállapított  

    szöveg. Hatályos 2015. július 5-től. 
5   a 8. §-ának (1) bekezdése a 7/2015.(VII.3.) önk.-i rendelet 2. § (6) bekezdés b.) pontjával megállapított  

    szöveg. Hatályos 2015. július 5-től. 



A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó rendelkezések6 
 

8/A. §7 (1) A Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszély-
helyzet ideje alatt az e rendeletben foglaltakat az alábbi bekezdésekben szereplő eltérő sza-
bályok figyelembevételével kell alkalmazni. 

(2) A piac nyitva tartának ideje: szombat 06 órától 11 óráig. 

(3)8 
 
(4) A Városi Piac (2) bekezdés szerinti nyitvatartása alatt alkalmazandó szabályok: 
 
a) 9Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a piacot 9- 11 

óra közötti időben látogathatja. A piacon 8- 9 óra közötti időben az árusok és a piac 
üzemeltetője kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. 

b) Az a) pontban meghatározott előírás érvényesítése a piac üzemeltetőjének a 
felelőssége. 

c) Az árusítás érdekében felállítandó standokat egymástól legalább 2 méter 
távolságra kell elhelyezni. 

d) A helyhasználó köteles az árusítás során védőeszközöket (szájmaszk, 
gumikesztyű vagy egyszer használatos kesztyű) alkalmazni. 

e) Az értékesítésre kerülő terméket, annak kimérése, csomagolása érdekében 
kizárólag a termék árusítója érintheti meg elsősorban fogóeszközzel vagy 
gumikesztyűben/egyszer használatos kesztyűben. 

f) Alapvető elvárás valamennyi értékesítésre kerülő élelmiszer szennyeződéstől, 
cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével és/vagy 
légterelő plexivel ellátott pult használatával. 

g) 10A vásárlók számára - egészségük megóvása érdekében – a szájat és az 
orrot eltakaró eszköz (például szájmaszk, sál, kendő) viselése kötelező, gumikesztyű 
használata javasolt, 

h) A vásárlók a vásárlás során kötelesek legalább egymástól 1,5 méter 
távolságot megtartani.  

i) A helyhasználókra vonatkozó szabályok betartását a piac üzemeltetője ellenőrzi. 
Azon helyhasználó számára, aki e rendelkezéseket nem tartja be, az árusítást felfüggeszti. 

j) A vásárlás során a megfelelő távolságban történő sorban állás betartásáról és rend 
fenntartásáról a Polgárőrség gondoskodik. 

9. § (1) E rendelet kihirdetése napján, 2004. június 7-én lép hatályba, kihirdetéséről - a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - a jegyző gondoskodik. 

(2) E rendeletben nam szabályozott kérdésekben a kormány rendeletben foglaltak az 
irányadóak.  

(3) 11 

                                                           
6 az alcímet a 6/2020. (IV. 16.) önk.-i rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2020. április 17.-től a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztését követő napig. 
7 a 8/A. §-t a 6/2020. (IV. 16.) önk.-i rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2020. április 17.-től a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztését követő napig. 
8 a 8/A. § (3) bekezdését a 8/2020. (V. 06.) önk.-i rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2020. május 

7.-től. 
9 a 8/A. § (4) bekezdés g) pontja a 8/2020. (V. 06.) önk.-i rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 

2020. május 7.-től.  
10 a 8/A. § (4) bekezdés a) pontja a 8/2020. (V. 06.) önk.-i rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 

2020. május 7.-től.  
 



B á t a s z é k  , 2015. szeptember 1. 

       B o g n á r   Jenő sk.                                                              S k o d a   Ferenc sk. 
              polgármester                                                                              jegyző  

 

                                                                                                                                                                                     
11  a 9. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 9/2015.(VIII.,31.) önk.-i rendelet 2. § (2) bekezdés c.) pontja.    

Hatályos 2015. szeptember 1-jétől. 



Bátaszék város Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2011.(XII.15.) önk.-i határozata 

 
a városi piaci helypénzek díjainak megállapításáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vá-
rosi piac tartásáról szóló 13/2004.(VI.7.) KTR számú rendelet 6. 
§-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a bátaszéki 
városi piac helyhasználati díjait az alábbiak szerint állapítja meg 
2012. január 01-jétől: 
 
1. Napi helypénz fizetés esetén: 
 
a.) Kereskedők esetében: 
 

burkolaton történő árusításkor        310.- Ft/m2/alkalom  
 

b.) Őstermelők esetében: 

- asztalon történő árusításkor       155.- Ft/fm/alkalom  

- burkolaton történő árusításkor      90.- Ft/m2/alkalom  
 
2.) Állandó, érvényes engedéllyel: 
 

- az engedély érvényességi idején belül, 
kereskedők esetében      6220.- Ft/m2/negyedév 

 
A képviselő-testület egyúttal a 247/2010.(XII.21.) önk.-i határo-
zatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2011. december 28. 
Felelős:   Skoda Ferenc aljegyző 
               (a határozat kihirdetéséért) 
 
Határozatról értesül:  BÁT-KOM Kft. vezetője 
                       építési és városüzemeltetési iroda 
                                  pénzügyi iroda 
              
 

 
              

 

 


