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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről 

Egységes szerkezetben a 19/2020. (VI. 26.), a 34/2020. (IX. 4.) és a 13/2022. (VII. 18.) 

önkormányzati rendelettel 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-

XXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról 

és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi termelői 

piac működéséről és üzemeltetéséről a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1)1A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a Pilisvörösvár, 731 és 744 helyrajzi számú ingatlanon (a Széchenyi utcában) található helyi 

termelői piac területére, 

b) a Pilisvörösvár, 4500/6 helyrajzi számú ingatlanon (tavak mellett) található helyi termelői piac 

területére. 

 

(2) A rendelet személyileg a piac fenntartójára, üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és értékesítési 

tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.  

 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyedi közterület-használati engedély alapján, piacnapokon kívül 

folytatott árusításra.  

 

(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenysé-

geknek meg kell felelniük a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmi-

szerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, 

munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.  

 

2. A piac fenntartása, üzemeltetése 

 

2. § (1)2 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a termelői termékekkel történő 

jobb ellátás érdekében e rendeletnek megfelelően helyi termelői piacokat (a továbbiakban: piac), vala-

mint a Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt piacon vizesblokkot tart fenn. 

 

(2)3,4 Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt piac üze-

meltetésével a Polgármesteri Hivatalt, a 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt piac üzemeltetésével 

a Locally Kft.-t (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Madarász Viktor u. 36., adószám: 28983956-2-13) bízza 

meg. Az üzemeltetők ellátják a piac területének tisztántartását, rendjének biztosítását, a helypénzek be-

szedését. 

 

(3) A piac nyitva tartásáról, működési rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az 

üzemeltető jól látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat.  

 

(4) Az üzemeltető gondoskodik különösen:  

a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,  
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b) a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerint fertőtlenítéséről,  

c) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,  

d) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásá-

nak ellenőrzéséről,  

e) a helypénz beszedéséről, befizetések ellenőrzéséről, és elszámolásáról. 

 

(5) A hulladékgyűjtők ürítését a piac zárását követően az üzemeltető végzi.  

 

3. A piac működésének rendje és az árusítás feltételei 

 

3. § (1)5 A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt piac nyitvatartási ideje szombati napokon 

október 1. és február 28. között 6.00 órától 12.00 óráig, március 1. és szeptember 30. között 5.00 órától 

12.00 óráig. A Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt piac nyitva tartásának ideje minden 

hónap 2. vasárnapján 9.00-15.00 óra között. 

 

(1a)6 Fenntartó az üzemeltető érdekkörében felmerülő okból vagy közérdekből az (1) bekezdésben meg-

határozott állandó nyitvatartási rendtől eltérő nyitvatartást is megállapíthat. 

 

(2) A piac elsősorban termelői piac. A szabad helyek függvényében van lehetőség egyéb kereskedelmi 

tevékenység folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek árusítására, de elsősorban az alábbi 

termékek hozhatók forgalomba: 

a) a saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág);  

b) a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, savanyított 

termékek és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék; 

c) méz; 

d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás; 

e) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír az élelmiszerek előállítására és forgalmazására 

vonatkozó külön jogszabály szerint; 

f) kistermelő által a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságban nevelt, tulajdonában 

lévő sertés, juh, kecske és szarvasmarha saját gazdaságban történt feldolgozása útján előállított 

húskészítmények; 

g) élő állat (házi és haszonállat). 

 

(3) A piacot mind az árusok, mind pedig a vásárlók kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek 

megfelelően tisztán tartani, mindennemű szemetet, hulladékot összegyűjteni és a piac területének elha-

gyását megelőzően, azt a kijelölt hulladékgyűjtőkbe elhelyezni. 

 

4. § (1) A piacon árusítást kezdeni az 1. melléklet szerinti adatlapnak az üzemeltető által kijelölt piacfe-

lügyelők részére történő átadásával, a helykiosztást és a helypénz megfizetését követően lehet.  

A helykiosztásnál előnyt élveznek a pilisvörösvári illetőségű termelők. 

 

(2) A helypénz összege az elfoglalt terület nagysága és a 2. mellékletben foglalt egységár alapján kerül 

megállapításra. Minden megkezdett négyzetméter egy egész négyzetméternek számít. A helypénz meg-

állapításánál az áruval elfoglalt terület kerül felmérésre. A helypénzt az üzemeltető megbízásából a pi-

acfelügyelők helyben kiállított számla alapján szedik be.  

 

(3)7 A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt piacon az árusításra kijelölt helyet piacnapokon 

legkésőbb 7.00-ig el kell foglalni, ellenkező esetben a piacfelügyelő a helyet másnak kiadhatja.  

                                                 
5 Módosította a 19/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. június 27-től 
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(4) Aki a piacon engedély nélkül foglal el elárusítóhelyet, és azt a piacfelügyelő felszólítására sem 

hagyja el, a piacról legfeljebb 6 hónapra kitiltható. Ismételt szabályszegés esetén a kitiltás ismételten 

alkalmazható.  

 

5. § (1) A piac használatára, annak nyitva tartási idején túl Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képvi-

selő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2011. (II.28.) önkor-

mányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.  

 

(2) A piac rendje e rendeletben rögzített előírások a közösségi együttélés alapvető szabályait képezik, 

így azok megszegése szabályszegésnek minősül, mely – magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezé-

sének hiányában – a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkö-

vetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti eljárás keretében 

kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdések és szankciók tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. 

évi CLXIV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.  

 

4. Záró rendelkezések 

 

6. § (1) E rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.  

 

(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irány-

elvében megfogalmazottakkal összhangban készült. 

 

Pilisvörösvár, 2017. február 23. 

 

 

 Gromon István Dr. Krupp Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirde-

tésre került Pilisvörösváron, 2017. február 27. napján. 

 

 

Pilisvörösvár, 2017. február 27. 

       Dr. Krupp Zsuzsanna 

 jegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: 

 

Pilisvörösvár, 2022. július 19. 

 

 Gergelyné Csurilla Erika 

 jegyző 
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1. melléklet a 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

ADATLAP 

 

Pilisvörösvári piactér területén történő árusításhoz  

 

 

Cég/magánszemély neve:   

Cég esetén képviselő neve:   

Adószám:   

Lakcím/Székhely:  ................................................................................................................................  

Levelezési cím (ha eltér):   

Telefonszám:   ....................................................................................................................................  

E-mail cím (ha van):   

Árusított termékkör:  ............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Jegyzői vagy őstermelői engedély száma:   

(Az engedély másolatát az adatlaphoz mellékelni kell!) 

 

 

Kelt:   ................................................................  

 

 

 

  ..........................................................  

 (cégszerű) aláírás 
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2. mellékelt a 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8 9 10 

 

 

 

A Pilisvörösvár, 731 és 744 helyrajzi számú ingatlanon (a Széchenyi utcában) található 

helyi termelői piac 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt piacon történő árusítás díja (helypénz): 2020. ok-

tóber 1-től: 600 Ft/m2 , de minimum 1000 Ft. 

 

Kedvezmények: 

-  az előre megvásárolt helyek esetén: 

¼ éves helypénz: 10 % 

½ éves helypénz: 15 % 

1  éves helypénz: 20 % 

 

-  aki fizetési kötelezettségét átutalással, vagy az Önkormányzat számlavezető   pénzintézetének 

fiókjában készpénz befizetéssel teljesíti 5 % kedvezményben részesül. 
 

A fenti kedvezmények egymással nem vonhatóak össze. A kedvezményesen megvásárolt helypénzekből 

visszatérítésre nincs lehetőség, valamint az adott piaci napon az esetlegesen nagyobb terület használata 

esetén a különbözetet meg kell fizetni. 

 
 

 

A Pilisvörösvár, 4500/6 helyrajzi számú ingatlanon (tavak mellett) található helyi terme-

lői piac 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt piacon történő árusítás díja (helypénz): 2022. au-

gusztus 1-jétől: 600 Ft/m2 , de minimum 1200 Ft. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Módosította a 19/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2020. június 27-től 
9 Módosította a 34/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. október 1-től 
10 Módosította a 13/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. július 19-től 

 
 


