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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelete
A vásárok tartásának rendjéről
*8
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.
*8
A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek város közigazgatási területén kijelölt vásáron
értékesítő tevékenységet folytatókra.
Vásárok fenntartása és helye
2. §.
(1) Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete országos búcsúvásárt (a továbbiakban:
vásárt) tart.
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(2) A búcsúvásár helye: A mutatványosok (körhinta, céllövölde stb.) részére a Dobó tér, az
árusok részére az Arany J. út Táncsics M. út és Szent Erzsébet út közötti szakasza, és a
Dózsa Gy. út Petőfi S. út és a Szent Imre tér közötti szakasza valamint a Damjanich út
Arany J. út és Dobó út közötti szakasza. A kisebb helyigényű szolgáltatási tevékenységet
(pl: csúszda, légvár stb.) végző vállalkozók részére a Dózsa Gy. út a Petőfi út és Szent
Imre tér közti szakasz.
Vásár tartásának ideje
3. §.
Búcsúvásár: október hónapban a kialakult hagyományoknak megfelelően vasárnap, reggel 520 óráig.
Helyfoglalás
4. §.
(1) Az árusok (mutatványosok) a vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, szolgáltató és javító
tevékenységet folytató egységek helyét, a parkolóhelyeket a vásárok területén a
Polgármesteri Hivatal jelöli ki.
A hely kijelölésénél figyelembe kell venni a rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglaltakat.
(2) A 2. §-ban meghatározott területen állandó jellegű árusító helyek (pavilonok, fülkék,
egyéb épületek, építmények) elhelyezése nem engedélyezhető.
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(3) Az árusok csak a részükre kijelölt helyen végezhetnek árusítást.

5. §.
(1) Az árusító sátrakat, pavilonokat, asztalokat, mutatványos és egyéb eszközöket, árukat, stb.
a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést, a vásárlók és árusok szabad
mozgását ne akadályozzák.
(2) A vásár idején az árusok és vásárlók járműveiket csak a kijelölt helyen helyezhetik el.
A vásár árusító területére kerékpárt sem szabad bevinni, azt a kerékpárőrzőben
kell elhelyezni.
(3) A vásár területére bevezető utak végét, a vásár napján 00,00 órától 22,00 óráig le kell
zárni és a behajtás csak az árúszállító járművek részére engedélyezett.
A vásár területének tisztántartása
6. §.
(1) A helyhasználó (árus, mutatványos, stb.) köteles a vásár területén helyét tisztántartani, a
szemetet, állati hulladékot a kijelölt szeméttárolóba helyezni.
(2) Az ivóvizet szolgáló kút környékén mosni, mosogatni, öblítést végezni, állatot itatni tilos.
Helypénz, helyhasználat
7. §.
(1) A vásár területén elfoglalt helyek után fizetett helypénz mértékét a rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.
(2) A helypénzt a Polgármesteri Hivatal szedi be.
(3) Helypénz szabvány nyugta és készpénzfizetési számla alapján szedhető.
(4) A helypénz megfizetésével az árusítás engedélyezett.
(5) Hatályát veszti *2
(6) Hatályát veszti *2
(7) A búcsúvásár területét a rendelet 2. §. (2) bek-ben megállapított szakaszok betartása
mellett részben (mutatványosok, vásárosok) vagy egészben is bérbe lehet adni. A
területbérleti szerződés megkötésére és a bérleti díj megállapítására – a beérkező
területfoglalási kérelmek alapján - a polgármester jogosult.
Hatályon kívül helyezve *6
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8. §. Hatályon kívül helyezve *6
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazása során:
9. §.
Búcsúvásár: kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép, levelezőlap, játék,
emléktárgy, bazárárú, élő- és művirág, mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult
szokások szerint búcsúvásáron árusítható egyéb termék adásvétele, valamint mutatványos
tevékenység (céllövölde, lánchinta, sergő, stb.) végzése.

10. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Huber Ferenc sk.
polgármester

Buzás Istvánné sk.
jegyző

*1 Az 5/2008.(II.7.) rend.módosított (hatályos 2008.II.7-től, de rendelkezését 2008.I.1-től kell
alkalmazni)
*2 A 18/2010.(VI.24.) rendelettel módosított (hatályos 2010. július 01-től)
*3 A 30/2010.(IX.24.) sz. rendelettel módosított (hatályos 2010. október 1-től)
*4 A 41/2011.(X.3.) sz. rendelettel módosított (hatályos 2011. október 1-től, egységes szerkezetbe
foglalva)
*5 Az 54/2011.(X.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. november 30., a 41/2011.(X.3.)
rendeletszám 41/2011.(IX.30.) rendeletszámra módosul)
*6 A 17/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től)
*7 A 49/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (hatályos 2012. október 1-től)
*8 A 37/2014.(XII.16.) rendelettel mód. (hatályos 2015. február 1-től)
*9 A 23/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2015. október 1-től)
*10 A 6/2017.(II.15.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2017. február 16-tól)
*11 A 24/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2019. január 1-től)
*12 A 23/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2020. január 1-től)
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1.sz. melléklet
A helypénz mértéke
megnevezés
1. körhinták, céllövöldék, egyéb mutatványosok,
cirkuszosok, cirkuszosok kocsijai, sátrai által
elfoglalt terület
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész
2.bazár, népművészeti stb. árusítás
(búcsúi és vásári napokon)

mért.egys.

díj

m2/nap
m2/nap

190.- Ft
80.- Ft

m/nap

800.- Ft

