Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Tapolca város piactere: élelmiszer és napi cikkek, új ruházati, új iparcikk árusítása
céljából a Tapolca 2503. hrsz.-ú földrészlet, természetben a Bajcsy-Zsilinszky utcában
fedett csarnok, a Sümegi út és a fedett csarnok közötti, a fedett csarnok és az autóparkoló
közötti terület.
(2) A piac fenntartását és üzemeltetését Tapolca Város Önkormányzatának gazdasági
társasága, a Tapolca Kft. (a továbbiakban: üzemeltető) végzi.
(3) Tapolca város piacterén, és a piac területéhez tartozó autóparkolókban használtcikk
árusítása tilos. Használtcikkek árusítása csak az üzemeltető által szervezett és a jegyző
által nyilvántartásba vett Bolhapiac keretében engedélyezett.
(4) Helyi kirakodóvásár Tapolca város piacterén tartható.
(5) Alkalmi, ünnepi vásár, helyi népművészeti vásár, helyi állatvásár a jegyző által történt
nyilvántartásba vételt követően tartható.
(6) A működés, üzemelés részletes szabályait jól látható helyen a piac területén ki kell
függeszteni. A szabályzatot a gazdasági társaság közgyűlése hagyja jóvá.
2. §
(1) A vásáron és a piacon csak az üzemeltető és a helyhasználó között létrejött szerződés
alapján, vagy helyhasználati díj megfizetése mellett a kijelölt helyen szabad árusítani.
(2)1A piaci helyhasználati díjakat – a bérleti díj és a napi helypénz díjtételeit – átruházott
hatáskörben Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága
normatív határozatban állapítja meg.
(3) A szerződések megkötéséről, azok ellenőrzéséről, a díjak beszedéséről az üzemeltető
gondoskodik.
(4) A piac üzemeltetője az elárusító helyeket bérbeadás útján hasznosítja, amelyek napi, havi,
valamint ennél hosszabb időtartamra vehetők igénybe.
(5) Az egy hónapot meghaladó helyhasználat feltételeit nyilvánosan meg kell hirdetni, az
árusító helyeket többes jelentkezés esetén licitálás útján kell értékesíteni.
(6) Napidíjas hely a piac minden erre alkalmas része, amelyet az üzemeltető e célra kijelöl. A
napi helyhasználatra kijelölt terület igénybevételére a helyhasználó helyjegy
megváltásával szerez jogosultságot. A helyjegy másra át nem ruházható.
(7) A havi vagy ennél hosszabb időtartamú helyhasználatot szerződésbe kell foglalni. A
szerződésnek tartalmaznia kell a helyhasználatért fizetendő díjat is. A szerződés
időtartama legfeljebb egy év lehet.
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Módosította a 25/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 9. §-a
Hatályos 2015. január 1. napjától

3. §
(1) A helyhasználati díj magában foglalja a területhasználat, a takarítás, a szemétszállítás és a
térvilágítás díját. A helyhasználó minden egyéb felmerült költséget, külön szolgáltatás
díját köteles az üzemeltetőenk megtéríteni.
(2) A helyhasználó a szerződésben meghatározott árusítóhelyet köteles rendeltetésszerűen
használni, az egészségügyi, higiéniai előírásokat, a kulturált kereskedés-szolgáltatás
szabályait betartani.
4. §
(1) A használatba adott területen bármilyen építmény, vagy műszaki berendezés
létrehozásához, a meglévő létesítmény megváltoztatásához a tulajdonos előzetes
hozzájárulása szükséges, amely nem mentesít az előírt hatósági engedélyek megszerzése
alól.
(2) A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyét köteles kiürítve, tisztán az
átvételkori állapotnak megfelelően, az eredetileg átvett berendezésekkel és eszközökkel
együtt átadni az üzemeltetőnek.
(3) A helyhasználati szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani, ha a helyhasználó
díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget. A felmondás további
feltételeit a szerződésnek kell tartalmazni.
(4) A város piac és vásárterein lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és az építmények területeinek bérbeadása során a hatályos központi és helyi
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban.
(2) Hatályát veszti a vásárokról és a piacokról szóló 31/2004. (VI. 29.) Kt. rendelet.

Tapolca, 2012. november 23.
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polgármester
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