
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  
17/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelete  

a helyi termelői piac üzemeltetéséről 
 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1. §  

 
(1) A rendelet területi hatálya a Kiszombor 1157/7 hrsz-ú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 
7. szám alatti ingatlanon lévő helyi termelő piac (a továbbiakban: piac) területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya 
a) a piacot fenntartó üzemeltetőre és az általa megbízott piacgondnok (a továbbiakban: 
üzemeltető), 
b) a piacon kereskedelmi, értékesítési tevékenységet folytató kistermelő, őstermelő, 
mezőgazdasági vállalkozó (a továbbiakban: árus), és 
c) a piac területén tartózkodó magánszemélyekre (a továbbiakban: vásárló) 
terjed ki. 
(3) A rendelet hatálya, a település közterületén egyedi engedély alapján alkalmilag folytatott 
árusításra nem terjed ki.  
 

Értelmező rendelkezések 
2. § 

 
E rendeletben alkalmazásában: 
a) piac fenntartója: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 
8.), 
b) a piac üzemeltetője: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.), 
c) helyi termelői piac: a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonú, a 1157/7 hrsz-ú ingatlanon létesített, e rendelet szerint működtetett eladótér, amely 
a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében működő - kistermelők, 
őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók által - saját gazdaságban előállított mezőgazdasági 
(növényi és állati eredetű) illetve élelmiszeripari termékek értékesítésére szolgál. 
 

A piac működésének rendje 
3. §  

 
(1) A piac nyitvatartásáról, működési rendjéről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól 
látható helyen hirdetményben tájékoztatja az árusokat. A piaci házirend szabályait az 1. 
függelék tartalmazza. 
(2) 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. 
 

A piac nyitvatartási ideje 
4. § 

 
(1) Nyári időszak:  

Hétfő:       Zárva 
Kedd-Vasárnap: 6.00-12.00 
 

(2) Téli időszak:  
Hétfő:       Zárva 
Kedd-Vasárnap: 7.00-12.00 

 
A piaci árusítás feltételei 

5. § 
 

(1) A piacon kistermelői regisztrációval, őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély 
vagy mezőgazdasági vállalkozó hozhat olyan terméket forgalomba, amelyet saját gazdaságában 
állított elő és az megfelel a vonatkozó központi jogszabályban előírt feltételeknek. 
(2) Kistermelői regisztrációval, őstermelői, vagy vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező 
magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet a piacon nem folytathat, általa tovább-
eladás céljából vásárolt terméket nem értékesíthet. 
(3) Az árus a piac területén lévő árusítási helyén köteles  
a) az áruját a piac parkolójában elhelyezett járművéről a piac nyitva-tartási ideje alatt úgy 
lerakodni, hogy azzal más árust nem akadályozhat a piac területére való ki- és bepakolásban,  
b) az árut az asztalon úgy elhelyezni, hogy azzal más árust nem akadályozhat,  
c) a piacgondnok számára felvilágosítást adni, az általa a piacon forgalomba hozott termék 
eredetéről, minőségéről, mennyiségéről, valamint bizonyító erővel bíró iratot (kistermelői 
regisztráció, őstermelő, vállalkozói igazolvány, permetezési napló, stb.) bemutatni, 
d) a vásárlók számára jól láthatóan, olvashatóan feltüntetni a nevét, lakcímét, székhelyét, 
elérhetőségét (telefonszámát, e-mail címét), 
e) hitelesített mérleget, súlyt, vagy egyéb mérőeszközt használni, 
f) az árusító-helyet a közegészségügyi rendelkezések szerint folyamatosan tisztántartani, 
g) az árusítás során a vonatkozó hatósági, tűzrendészeti, élelmiszer higiéniai, fogyasztóvédelmi, 
állategészségügyi szabályokat betartani, 
h) az árusítás során keletkezett hulladékot annak összegyűjtésére kihelyezett hulladéktároló 
edénybe elhelyezni, 
j) az árusítás során használt eszközöket, tárgyakat, az el nem adott termékeket a piac területéről, 
zárás előtt elszállítani,  
k) az általa szándékosan okozott kárért, balesetért a polgári jog szabályai szerint felelni. 
 

A piacon árusítható termékek köre 
6. § 

 
(1) A piacon az alábbi saját gazdaságban előállított alaptermékek hozhatók forgalomba: 
a) a saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág), 
b) a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó egyéb feldolgozott 
növényi eredetű termék, 



c) méz, méhészeti termékek, 
d) saját tenyésztésű, nevelési állatból származó tej, tejtermék, tojás, 
e) az árus által a vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint a gazdaságban nevelt, 
tulajdonában lévő sertés, juh, kecske és szarvasmarha saját gazdaságban történt feldolgozás 
útján előállított füstölt áru, étkezési zsír,  
f) darabolás nélkül vágott és belezett baromfi (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és nyúlfélék 
(2) Élő állat a piacon nem hozható forgalomba. 
(3) A szedett, gyűjtött gomba a piacon nem értékesíthető. 
 

A piaci helyfoglalás, bérleti díj 
7. § 

 
(1) Az asztalok árusok közötti kiosztása igénylési sorrendben történik. 
(2) A piaci elárusítóhelyek igénybevétele térítésmentes. 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. június 10. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet függeléke: 

1. Házirend a Kiszombori helyi termelői piac rendjének fenntartására, 
2. Nyilvántartásba-vételi adatlap, 

 
melyben írtak alkalmazása és a benne foglaltak maradéktalan betartása a helyi termelői piacon 
minden érintett számára kötelező. 
 
 

Szirbik Imre sk.     Tenczerné Bajusz Ilona sk. 
alpolgármester       jegyzői jogkörben eljáró 

  igazgatási csoportvezető 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2020. május 26. 
 
 

Tenczerné Bajusz Ilona 
jegyzői jogkörben eljáró 
igazgatási csoportvezető 

 

 


