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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlés 

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Jogi  és  Ügyrendi  Bizottsága 
kezdeményezte  a  helyi  rendeletek  felülvizsgálatát,  a  magasabb  rendű 
jogszabályokkal való összhangba hozatalát, illetve a legújabb módosításokkal 
történő egységes szerkezetbe foglalását.

A  Hatósági  és  Ügyfélszolgálati  Főosztály  feladatköréhez  kapcsolódóan  a 
megadott szempontok szerint felülvizsgálta a vásárokról és a piacokról szóló – 
többször  módosított  –  46/1997.  (IX.8.)  számú  rendeletet  és  megállapította, 
hogy egyrészt a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.5.) számú Korm. 
rendelettel  való  összhang  megteremtése,  ill.  a  44/2006.  (XII.6.)  számú 
rendelettel az alaprendeletben okozott mondatszerkesztési problémák feloldása 
végett a rendelet módosítására van szükség.    

Fentiek  figyelembevételével  kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az 
előterjesztést  megvitatva  a  mellékelt  rendelet-tervezetet  elfogadni 
szíveskedjen.

Miskolc, 2007. szeptember 27.

                                                                                                  Káli Sándor
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 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 ………/2007. (……) számú rendelete

 a vásárokról és piacokról szóló a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., 
a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 
10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003. (XII.23.) sz., a 30/2004. (IX.29.) sz., a 
60/2004. (XII.17.) sz., a 44/2006. (XII.6.) sz. rendeletekkel módosított 

46/1997. (IX.8.) számú rendelet módosításáról

1.§
 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  46/1997.  (IX.8.)  sz.  
rendeletének (továbbiakban: R.) preambuluma a következők szerint módosul:

Miskolc m.j. Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek.-ben kapott 
felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló módosított, 35/1995. (IV.5.) 
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

2.§

A R. 1. §. (3) bekezdése a következők szerint módosul:

(3)  Vásárokon  és  piacokon azon  gazdálkodó  szervezet,  alapítvány,  társadalmi 
szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész, 
képzőművész  és  fotóművész,  valamint  külön  jogszabály  szerinti  egyéb 
magánszemély  árusíthat,  aki  valamely  EGT-államban  lakóhellyel  vagy 
székhellyel rendelkezik.

3.§

A R. 9. §.-a a következők szerint módosul:

      A rendelet 1. §. (3) bekezdésében felsorolt árusítást végző személyek árusító 
tevékenységük helyén jól látható módon kötelesek kihelyezni a nevüket (cégnév), 
székhelyüket  és  igazolványuk  vagy  cégbejegyzési  számukat  tartalmazó,  cégük 
azonosítására alkalmas táblát, feliratot.

4.§

A R. 13. §.-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

(3)  A  határozott  időre  szóló  helyhasználati  megállapodást  az  üzemeltető és  a 
helyhasználó  írásban kötik.  A  helyhasználat  feltételeit  a  megállapodás 
tartalmazza.  A  helyhasználó  a  megállapodásban  foglalt  fizetési  kötelezettségét 
tárgyhónapot  megelőző  hó  25.  napjáig  köteles  teljesíteni,  ellenkező  esetben  a 
megállapodás azonnali hatállyal felmondható, és az árusítóhely tárgyhó 1. napjától 
az üzemeltető által újból kijelölhető.
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5.§

A R. 13. §.-ának (5) bekezdése a következők szerint módosul:

(5) A helyhasználati jogosultság (megállapodás, vagy helypénz szerinti) másra nem 
ruházható át és az árusítóhelyet önkényesen megváltoztatni nem lehet.

6.§

A R. 13. §.-ának (6) bekezdése a következők szerint módosul:

(6)  Ha  a  helyhasználati  megállapodásban  foglalt  vagy  helypénzjeggyel  kiadott 
árusítóhely napközben megüresedett, úgy azt az üzemeltető másnak és többször is 
kiadhatja. Ilyen esetben függetlenül a helyhasználat időtartamától az egész napra 
megállapított helypénzdíjat kell fizetni.
 Aki az ellenőrzés során a  24/1995(XI.22) PM. rendelet  előírásainak megfelelő 
helyhasználati  jegyét  bármilyen  okból  felmutatni  nem  tudja,  köteles  új  jegyet 
váltani. Amennyiben a napi helyhasználó a helypénzt felhívás ellenére nem fizeti 
meg, illetve az árusítási előírásokat súlyosan megszegi, az üzemeltető az árusítást 
megtilthatja.

 
7.§

A R. 13. §.-ának (8) bekezdése a következők szerint módosul:

(8) Gazdálkodó  szervezettel  helyhasználati  megállapodás  zöldség-,  és  gyümölcs 
árusítására  csak  abban  az  esetben köthető,  amennyiben  a  piac  területén 
telephellyel rendelkezik.

 
8.§

A R. 13. §.-ának (16) bekezdése a következők szerint módosul:

(16)   Ha a helyhasználati megállapodással rendelkező kereskedő:
− a helyhasználati díjat e rendeletben meghatározott időpontig nem fizeti meg,
− az árusítás szabályait ismételten, vagy súlyosan megszegi,
− az  árusító  helyen  a  megállapodástól  eltérő  tevékenységet  folytat,  vagy  a 

szükséges  szakhatósági-  vagy  a  jogszabályokban  előírt  egyéb  engedélyekkel 
nem rendelkezik,

− a  jogszabályban, valamint  a  szükséges  szakhatósági  engedélyekben  előírt, 
vagy megállapodásban foglalt kötelezettségét megszegi

az üzemeltető a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. 

A  megállapodás  felmondásának  csak  akkor  van  helye,  ha  az  üzemeltető  a 
következményekre  való  figyelmeztetéssel  a  helyhasználót  előzőleg  írásban 
felszólította kötelezettsége teljesítésére. 
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9.§

A R. 13. §. (17) bekezdése a következők szerint módosul:

(17) A megállapodás felmondása esetén a kereskedővel legalább három hónapig új 
megállapodás nem köthető.

10.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 
Miskolc, 2007. szeptember 27.

         Dr. Mészáros Miklós                                                      Káli Sándor
           címzetes főjegyző                                                         polgármester
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