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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. 
(VI.26.) rendelete 2009. június 12-én lépett hatályba, mely rendelet megalkotására a vásárokról és 
piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet adott felhatalmazást.  

 
A Magyar Köztárság Kormánya a Kereskedelmi és Iparkamarák és más érdekképviseleti 

szervek hatására az egyes termékek árusítási tilalmára vonatkozó rendelkezést visszavonta. Errıl a 
döntésrıl a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl szóló 274/2006. 
(XII.23.) Kormányrendelet és a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal tevékenységét érintı egyes 
jogszabályok módosításáról szóló 145/2009. (VII. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R) 28. § 
(9) bekezdése rendelkezett. 
A R 28. § (9) bekezdése alapján: 
  
„hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) szóló kormányrendelet 5. §(1) 
bekezdés d) pontjában a „gyermekjáték,- játékszer” szövegrész, valamint g) pontjában a 
„kozmetikai termék” szövegrész.” 
 
  A vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete a 
piaci árusítás részletes szabályait tartalmazza. A Szabályzat 24. pontja helyébe javasoljuk az alábbi 
szövegrészt: 
 
„24.) Élelmiszer (nagy) piac (beleértve a zöldség-gyümölcs és ipari termékeket árusító nagypiacot 
is): élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élıbaromfi, nyúl, hal, élı- és mővirág, 
mezıgazdasági termékek, karácsonyi fenyıfa, virágföld,  gyermekjáték,- játékszer kozmetikai 
termék.” 
 

A Szabályzat 28.) pontjának d) és g) alpontjaiból a fentiek alapján törlésre kerülnek az alább 
feltüntetett szövegrészek, tekintettel arra, hogy a módosítást követıen a gyermekjáték,- játékszer, 
valamint a kozmetikai termékek árusítása nem csak kizárólagosan mőködési engedéllyel rendelkezı 
üzlethelyiségben engedélyezett: 
 
d.) „a gyermekjáték,- játékszer” szövegrész,  
g.) „kozmetikai termék” szövegrész 
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Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a piacokról, vásárokról szóló 21/2009. (VI.26.) 
rendelete 1. sz. mellékletének módosítását a javaslat, illetve a mellékelt rendelet-tervezet szerint 
elfogadni szíveskedjen. 

Békés, 2009. szeptember 23. 

 
 Izsó Gábor 
 polgármester 

.....................................       
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

…./2009. (X. 2.)  
 

r e n d e l e t e 
 

A VÁSÁROKRÓL, PIACOKRÓL  
szóló 21/2009. (VI. 26. ) rendelet 

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
( T E R V E Z E T ) 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott piacok 
mőködéséi rendjének szabályozására - figyelemmel a vásárokról, és piacokról szóló 55/2009. (III. 
13.) kormányrendeletben, Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl 
szóló 274/2006. (XII.23.) kormányrendelet és a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
tevékenységét érintı egyes jogszabályok módosításáról szóló 145/2009. (VII. 10.) kormányrendelet 
28. § (9) bekezdése, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 
szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben foglaltakra – következı rendeletet alkotja. 

1. § 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a vásárokról és piacokról szóló 21/2009. (VI. 
26.) rendelete (a továbbiakban: R) 1. sz. melléklete 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„24.) Élelmiszer (nagy) piac (beleértve a zöldség-gyümölcs és ipari termékeket árusító 
nagypiacot is): élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élıbaromfi, nyúl, hal, élı- és 
mővirág, mezıgazdasági termékek, karácsonyi fenyıfa, virágföld, gyermekjáték,- játékszer 
kozmetikai termék.” 

2. § 

(1) A R 1. sz. melléklete 28.) pont d.) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„28.) d) adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron,” 
 

(2) A R. 1. sz. melléklete 28.) pont g.) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„28.) g) látás javító szemüveg, kontaktlencse, szexuális termék;” 

3. § 
 

E rendelet 2009. október 2-án lép hatályba.  
 

Békés, 2009. o k t ó b e r 1. 
 
 
  Izsó Gábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2009. október 2-án 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                      jegyzı 


