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Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  11/2015.(I.  27.)  KNÖT
határozatában  döntött  arról,  hogy  a  helyi  termelői  piaccal  kapcsolatos  lakossági  igények
felmérése  érdekében  próba jelleggel  –  amennyiben  az  időjárási  viszonyok  megfelelőek  –
kispiac tartását szándékozik meghirdetni, amelynek helyéül a Kiszombor, Nagyszentmiklósi
u. 7. számú épület melletti üres területet jelöli ki.

A  kereskedelmi  tevékenységek  végzéséről  szóló  210/2009.  (IX.29.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Rendelet)  12.  §-ban  foglaltak  szerint  közterületi  értékesítés  keretében  a
rendelet 5. melléklete szerinti termékek forgalmazhatóak.

A  kereskedelemről  szóló  2005.  évi  CLXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ker.  tv.)
alkalmazásában közterületi értékesítés a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló
helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység.

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek:

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezőlap;
3. virág;
4. léggömb;
5. zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. főtt kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
10. vattacukor, cukorka;
11. fagylalt, jégkrém;
12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;
13. büfétermék;
14. sütőipari termékek;
15. előrecsomagolt sütemények, édességek.
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A  kijelölt  1157/7  hrsz-ú  ingatlan  megjelölése  „gazdasági  épület,  udvar”  az  ingatlan-
nyilvántartás  szerint.  A  megjelölés  miatt,  illetve  azon  tényre  tekintettel,  hogy  a  terület
részlegesen kerítéssel van körbevéve, nem vonatkoztathatók rá a közterületre meghatározott
rendelkezések. 

Azonban a területre a piaci árusítás szabályai  sem vonatkoznak, a piac fogalma a Ker. tv.
szerint:  „olyan  épület,  épületegyüttes  vagy terület,  ahol  állandó  vagy rendszeres  jelleggel
többen  általában  napi,  esetenként  heti  rendszerességgel  folytatnak  kiskereskedelmi
tevékenységet.” A helyi termelői piac a Ker. tv. alapján: „olyan piac, ahol a kistermelő a piac
fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac
esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve
élelmiszeripari termékét értékesíti.” A piac kialakítását a szakhatóságok előírásainak, szigorú
jogszabályi, higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályoknak megfelelően lehet csak elvégezni. 

Előzetes információink szerint önkormányzatok számára a közeljövőben nem lesz pályázati
lehetőség piac létrehozására, a pályázatok célcsoportjai a helyi vállalkozások, őstermelők. 

Fentiek  alapján  javaslom,  hogy  próba  jelleggel  a  helyi  őstermelők  részére  kerüljön
meghirdetésre egy árusítási nap, mellyel kapcsolatban kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy annak időpontját és időtartamát szíveskedjen meghatározni.

Kiszombor, 2015. április 22.
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