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BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 
37/1994.(IX.20.) Kt rendelete 

a vas~rcsarnokokr61 4s a piacokr61 

A helyi cnkorm6nyzatokrol szolo 1990.evi LXV.tv.16.5 (1) bekez- 
deseben biztositott joganal fogva Budapest-Csepel On!<ormanyzata 
KepviselS-testulete a vasarcsarnokokra, piacokra az alabbi ren- 
deletet alkotja. 

A rendelet hatalya 

A rendelet hatalya kiterjed Budapest, XXI.ker. kozigazgatasi 
teruleten mUkodb osszes vasarcsarnokra es piacra ( a tovabbi- 
akban: piac ) ,  valamint arra, aki ott elad, vasarol, vagy a 
piac rendeltetesszeru mUkodeseve1 osszefuggesben barmilyen mas 
tevekenyseget vegez. 

Budapest-Csepel ~nkormanyzata tulajdonaban 6116, illetve alta- 
la fenntartott piacokat e rendelet l.sz. melleklete tartal- 
anazza. 

A nem Budapest-Csepel ~nkormanyzata altal fenntartott piacra e 
rendelet 2 . S  (2)bek.-e, 3.5-a, 12.9 (2)bek.-e vonatkozlk. 

A piac fenntartasa 

(1) Budapest-Csepel ~nkormanyzata altal fenntartott piac lete- 
siteserbl, helyerbl, rendelteteserdl, uzemeltetbjerbl 
es az ott alkalmazott dijszabasrol a fenntarto Budapest- 
Csepel ~nkormanyzat Kepviseld-testulete hataroz. 

Az alkalmazando dijak also hatarat evente a Budapest- 
Csepel ~nkormanyzat Kepviseld-testu.lete koteles felulvizs- 
galni. 

(2) Jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezb gazdasagi 
tarsasag, egyeni vallalkoz6 altal fenntartott piac letesi- 
teset, megszunteteset, a piac helyet es rendelteteset a 
piacot uzemeltetbnek a piac megnyitasa elbtt be kell je- 
lentenie Budapest-Csepel ~nkormanyzata Jegyzbjenek 
(tovabbiakban : Jegyzb ) .  

A Jegyzb a letesitesrbl sz61o bejelentest zaradekkal latja 
el, amennyiben az uzemeltetb a tevekenyseg megkezdesehez 
szukseges kulon jogszabalyban foglalt hatosagi enge- 
delyekkel rendelkezik. 

(3) A rendelet l.sz. mellekleteben felsorolt piacok fenntarta- 
saval, a Budapest-Csepel ~nkormanyzata tulajdonaban lgvb 
arusitohelyisegekr!ek, valamint az. brusitbhelyeknek a 
hasznositasaval es a piac hasznalejanak kijelolesevel 
kapcsolatos uzemeltetbi feladatoka; a Budapest-Csepel 
~nkormanyzata Polgarmesteri Hivatal Elelmiszer-Piacfelu- 
gyelusege ( tovabbiakban:uzerneltetb ) vegzi. 



Az arusitasra jogosultak, a piacon 
forgalomba hozhato aruk 

(1) A piacon Brut, termeket az hozhat forgalomba, illetve 
szolgaltatast az nyujthat, aki a kulon jogszabalyokban 
foglaltak szerint a tevekenyseg gyakorlasara jogosult. 

(2) A piacon csak olyan aru, termek ertekesithetd, amelynek 
forgalombahozatalat jogszabaly nem tiltja. 

(3) A mezbgazdasagi kisarutermeld csak az altala megtermelt 
termenyt, termeket hozhatja forgalomba. 

A helyhasznalat engedelyezese 

(1) Helyhasznalo az, aki az uzemeltetbvel szerzbdeses jog- 
viszonyt letesit, illetve napi helyhasznalatra helyjegy 
megvaltasaval jogot szerez. 

(2) A piacon csak az uzemeltetb helyhasznalati engedelye 
alapjan es az altala kijelolt helyen szabad arusitani. A 
helyhasznalat feltetelelt szerzddes tartalmazza. 

(3) A Jegyzb az l.sz. mellekletben reszletezett piacra vallal- 
kozoi igazolvanyt, illetdleg uzlet nyitas bejegyzest csak 
abban az esetben zaradekolhat, ha az uzemeltetd helybiz- 
tosito nyilatkozatot tett. 

Helyhasznalati engedely hatarozatlan vagy hatarozott 
iddre adhato ki. A hatarozott iddre szolo engedeLy egy 
napra (napi helyhasznalat), tovabba egy vagy tobb honapra 
(havi hasznalat) adhat6 ki. A hatdrozatlan iddre szo16 
es havi helyhaszndlati engedelyt az uzemeltetd irasban 
adja ki. 

~ r e s  helyisegre hatarozott idbre akkor adhat6 ki helyhasz- 
nalati engedely, ha a 11. g-ban szabalyozott licites 
palyazat kiirasanak a feltetelei hianyoznak. A palya- 
zati kiiras felteteleinek bekovetkezeset kovetb 15 
napon belul a palyazat kiirasarol az uzemeltetd ko- 
teles intezkedni. 



(2) A napi helyhasznalat joga a helyjegy megvaltasa napjan a 
piacnyitastol zarasig tart. Az uzemeltetb a napi hely- 
hasznalatra kijelolt helyek kozUl nem koteles a kovetke- 
zd napon is ugyanazt a helyet az igenylb rendelkezesere 
bocsatani. 

(3) Napi helyhasznalat eseten ugyanaz a hely tobbszor is kiad- 
hato, ha azt a helyhasznalo kiuritette. A helyhasznalonak 
- a hasznalat iddtartamatdl fuggetlenul - mindig az egesz 
napra megallapitott helyhasznalati dijat kell megfizetnie. 

(4) A helyhasznalok a napidijas helyeket az erkezes sorrendje- 
ben foglalhatjak el. 

(5) A mezbgazdasagi termelb es egyeb kisarutermelb a napi 
helyhasznalat eldtt koteles termenyeinek, termekeinek 
(termekeinek) szarmazasi helyet igazolni. Az igazolast a 
termeny, termek szarmazasi helye szerint illetekes helyi 
onkormanyzat polgarmesteri hivatala adja ki. 

Szolgaltatasok 

(1) A piac teruleten levd utaknak es kozos hasznalatu helyi- 
segeknek a tisztantartasardl, a szemet elszallitasarol 6s 
a szukseges fertdtleniteserdl az uzemeltetd gondoskodik 
kulon ellenszolgaltatas nelkul. 

(2) Az uzemelteta a kereskedelmi tevekenyseg segitesere (cso- 
magmegbrzes, merlegel&s, kolcsonzes: merleg, arumozgato 
kocsi,stb.) dijazasert szolgaltatast biztosit. 

A helyhasznalattal es a szolgaltatassal jar6 
kotelezettsegek 

(1) A piacon elfoglalt helyert 6s a 6.8 (2) bekezdese alap- 
jan igenybe vett szolgaltatasert a helyhasznalo, a Buda- 
pest-Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete altal dij- 
szabasban megallapitott dijat koteles fizetni. 

(2) A helyhasznalati dij magaban foglalja a terulet es/vagy 
helyiseg hasznalati dijat, a kereskedelmi tevekenyseg 
keretet meg nem halado szemetszallitasnak, a kozhasz- 
nalatu vizveteli helyekrbl igenybe vett vizmennyisegnek 
es a tervilAgitasnak a dijat. 



(3) Az ujonnan kijelolt hely hasznaloja hatarozatlan iddre 
szolo hasznalatbavetelert a dijszabasban megallapitott 
egyszeri hasznalatbaveteli dijat koteles fizetni. 

Nem mindsul ujonnan kijelolt helyhasznalonak : 

a) a cegjegyzekbe bejegyzett egyeni vallalkozo, amennyiben 
a gazdasagi tarsasagokrol szolo 1988.evi VI.torveny 
331-350.5-ainak megfeleld alkalmazasaval egyszemelyes 
korlatolt feleldssegu tarsasagga, vagy egyszemelyes 
reszvenytarsasagga alakult at, 

b) az, aki az egyeni vallalkozasrol szolo 1990.evi V.tv. 
13.5 (1)bek. c) es (2)bek.-e alapjan ozvegyi, orokosi, 
illetve torvenyes kepviseld joganal fowa a vallalko- ' 
zast tovabbgyakorolja, 

c) az, aki a helyiseg hasznalati (berleti) jogat az ~llami 
Vagyonugynoksegtdl az 1990.evi LXXIV.torveny 13.5 (4) 
bek.-e szerint megvasarolta, 

d) az a gadalkodo szervezet, aki az 1989.evi X11I.t~. vagy 
az 1988.evi VI.tv. 331-369.5 szerint altalanos 
jogutod. 

(4) Az arusitohely, helyiseg, terulet egyszeri hasznalatbave- 
teli dijat - a dijszabdsban megdllapitott osszeghatarok 
kozott - az uzemeltetd differencialtan allapitja meg a 
piac jellegenek es helyenek, az arusitohely, helyiseg, 
terulet fekvesenek, mUszaki Allapotanak, felszereltsege- 
nek, alapteruletenek nagysaga es tevekenysegi korenek 
megfelelden. Az egyszeri hasznalatbaveteli dijat a 
kijeldlt helyhasznalonak a szerzddes alairasdnak napjaig 
kell megfizetni. 

Az egyszeri hasznalatbaveteli dij reszletekben tortend 
megfizeteset, amely 3 h6napn81 hosszabb id8 nem lehet 
az uzemeltetd engedelyezheti. 

(5) Az egyszeri hasznalatbaveteli dij megfizetese atutala- 
si postautalvanyon torthik, mely osszegeket a Budapest- 
Csepel bnkormanyzata szamlajdt vezetd penzintezetnel kell 
kezelni. 



(6) A helyhasznalo a helyhasznalati jogosultsag megszunese 
utan harminc napon belul kerheti az uzemeltetdt, hogy a 
helyiseg egyszeri hasznalatbaveteli dijat szamara teritse 
vissza. 

Nem illeti meg a visszaterites a helyhasznalot, vagy jog- 
utodjat : 

a) ha helyhasznalati jogosultsaga egyszeri hasznalat- 
baveteli dij fizetese nelkul keletkezett, 

b) aki a (3)bekezdes szerint nem minbsul ujonnan kije- 
lolt helyhasznalonak. 

(7) A helyhasznal6 az arusitohelyet vagy annak egy reszet al- 
berletbe nem adhatja, annak hasznalatat az uzemeltetb 
eldzetes engedelye nelkU1 semmilyen formaban masnak nem 
engedheti at. 

Az uzemeltetd az arusitohelyiseg hasznalatanak az dtada- 
sahoz csak abban az esetben jarulhat hozza, ha az uj 
helyhasznalo altal gyakorolni kivant tevekenysegi kor az 
uzemeltetd erdekeit nem serti, tov.abba, ha az uj hely- 
hasznalo a (4) bek.-ben foglalt egyszeri hasznalatbave- 
teli dijat megfizeti. 

(8) Amennyiben a helyhasznald a tulajdonaban l6vd felepit- 
menyt elidegeniti, ez esetben az dj helyhasznalo a (4) 
bekezdes szerinti egyszeri hasznalatbaveteli dijat ko- 
teles az uzemeltetdnek megfizetni. 

(9) A helyhasznalo a helyiseg helyhasznalati jog atadasara 
iranyulo szandekat, illetve a tulajdonaban lev8 felepit- 
meny elidegeniteset koteles az uzemeltetdnek elbzetesen 
irasban bejelenteni. 

(10) A hatarozatlan vagy meghatarozott iddre (egy vagy tobb 
honapra) szolo engedellyel rendelkezd helyhasznalo a 
hasznalati dijat havonta, eldre koteles megfizetni az 
uzemeltetdvel kotott helyhasznalati szerzddesben foglal- 
taknak megfelelben. 

(11) A fizetesi kotelezettseg elmulasztasa vagy kesedelmes 
fizetese eset6n a helyhasznalo a mindenkori jegybanki 
alapkamat ketszereset koteles az uzemeltetdnek 
megfizetni. 



Az ovadek 

(1) A helyhasznalot terheld kotelezettsegek biztositasara a 
helyhasznalonak, amennyiben nem tulajdonosa a felepit- 
menynek a szerzddes megkotese eldtt ovadekot kell fizet- 
ni. Az ovadek a helyiseg 6 havi hasznalati dijanak meg- 
feleld osszeg. 

(2) Az ovadekb61 az uzemeltetd azon igenye ervenyesithetd, 
amely a helyhasznalora harulo kotelezettsegek teljesite- 
senek elmulasztasa miatt, a helyhasznalat fennallasa 
alatt vagy a helyiseg visszaadasakor felmerul. 

I 

(3) Az ovadek megfizetese atutalasi postautalvanyon tortenik, 
mely osszegeket a Budapest-Csepel ~nkormanyzata szamlajat 
vezetd penzintezetnel kell kezelni. 

(4) Az igenybe nem vett ovadekot a szerzddes megszunesekor a 
helyhasznalonak - a kezelesi koltsegek levonasaval - a 
(4) bekezdesben meghatarozott penzintezet targyi ovadekra 
biztositott kamataval egyutt, 30 napon belul az uzemelte- 
td ertesitesere a Budapest-Csepel ~nkormanyzata Polgar- 
mesteri Hivatala koteles visszafizetni. 

(5) Az ovadekot meghalado mertekU helyreallitasi koltsegek az 
uzemeltetd egyezseg alapjan, ennek eredmenytelensege ese- 
ten polgari peres titon koteles ervenyesiteni. 

A helyhasznalati szerzddes felmondasa 

(1) Az uzemeltetd a helyhasznalati szerzddest azonnali ha- 
tallyal felmondja 

- az ovadekot nem fizetett helyhasznalonak, ha tobb 
mint 3 havi hasznalati dij tartozasa van es az 
uzemeltetd irasbeli felszolitasa ellenere tartozasat 
nem fizeti meg, 



- az ovadekot fizetett helyhasznalonak, amennyiben az 
uzemeltetb hasznalati dij kovetelese az ovadek ossze- 
get meghaladja es a helyhasznalo az uzemeltetb iras- 
beli felszolitasa ellenere tartozasat nem fizeti meg. 

(2) A helyhasznalo a hatarozott idbre vagy tobb honapra 
szolo helyhasznalati szerzbdest a honap utolso napjatol 
szamitott ervennyel barmikor felmondhatja.Felmondasi 
szandekat legkesbbb a honap 15. napjaig irasban kell 
bejelenteni az uzemeltetbnek. Kesedelmes bejelentes ese- 
ten a helyhasznalot a kovetkezb honapban is kijelolt 
helyhasznalonak kell tekinteni. 

(1) A piac hazirendjet a rendelet 2.sz. melleklete tartalmaz- 
za. Az uzemeltetb altal nyujtott szolgaltatasok igenybe- 
vetelet a piacfelugyelb hatarozza meg, melyet a piac 
teruleten kozszemlere tetel utjan hoz az erdekeltek 
tudomasara. 

(2) A piaci rend betartdsa az ott jelen lev0 valamennyi sze- 
mely kotelessege. 

(3) Az uzemeltetb koteles folyamatosan ellenbrizni es felu- 
gyelni a piac rendjet. 

A piacfelugyelb, mint a Budapest-Csepel ~nkormanyzat Pol- 
garmesteri Hivatal alkalmazottja, feladatkoreben annak 
neveben es kepviseleteben jar el. Munkakore ellatasa 
soran koteles es jogosult a piac belsb rendjere(hazirend) 
vonatkoz6 szabalyok betartasat ellenbrizni es annak meg- 
szegbivel szemben a Hazirendben meghatarozott modon 
el jarni. 

Tevekenysege az ellenbrzesre jogosult hatosagok jogkoret 
nem erinti. 

(4) A piacfelugyelbseg alkalmazottjai felett a munkaltatoi 
jogokat a piacfelugyelb, a piacfelugyelb felett a 
munkaltatoi jogokat a jegyzb gyakorolja. 



Licites palyazat 

(1) Az uzemeltetd a piac teruleten meguresedett helyet, 
helyiseget, teruletet kozjegyzd jelenleteben licites 
palyazati eljaras kereteben hasznositja. 

(2) Az uzemeltetd a hasznositani kivant arusitbhelyet, helyi- 
seget, teruletet a palyazati targyalast megeldzden kote- 
les legalabb 30 nappal korabban a helyi sajtoban es a 
piac hirdetdtablajan nyilvanosan meghirdeti. 

(3) A palyazati kiirasnak tartalmaznia kell: 
\ 

- a meghirdetesre keruld arusitohely, helyiseg cimet, 
nagysagat, tovabba azt, hogy az arusitohely milyen 
tevekenysegi kor folytatasara alkalmas, 

- a licitalas helyet, idejet, 
- az egyszeri hasznalatbaveteli dij alaposszeget, 
- a jelentkezes hataridejet, 
- a palyazatra jelentkezes felteteleit. 

(4) A palyazo legkesdbb a palyazatra tortend jelentkezes 
hataridejeig koteles a meghirdetett arusit6hely, 
helyiseg egyszeri hasznalatbaveteli dij alaposszeg 10 %- 
dnak megf eleld osszegU banatpenzt letetbe helyezni 
latra szdlo takarekbetetkonyvben a Budapest-Csepel 
~nkormanyzat Polgarmesteri Hivatal P6nztaraban. \ 

(5) Az uzemeltetd a palyazat megtartdsat kovetd 30 napon 
belul azzal koteles szerzbdest kotni, aki a nyilvanosan 
meghirdetett palyazati targyalason az egyszeri hasznalat- 
baveteli dijhoz viszonyitva a legmagasabb osszeg megfi- 
zetesere vallalkozik. 

(6) A nyertes altal befizetett banatphz az (5)bekezdesbe 
foglalt fizetesi kotelezettsegbe beszamit, a tobbi palya- 
zo a banatpenzt (a latra szolo takarekbetetkonyvet) a li- 
citalas befejezese utan visszakapja. 



A piac nyitva tartAsa 

(1) A piac nyitva tartAsi idejkt az iizemeltetb hatirozza 

meg, figyelembe vkve a fogyaszt6k vAsArl6si szokAsait 

ks a piacon Arusit6k krdekkkpviseleti szerveinek vkle- 

mknykt . 
(2) A piac, valamint az brusitbhelyek nyitva tartiisi idejkre 

vonatkoz6 hirdetmknyt j61 16that6 m6don ke1.l elhelyezni. 

(1) E rendelet kihirdetkse napjAn l&p hatAlyba. 

( 2) A rendelet a korAbban kiadott helyhasznAlati engedklyek 
&rv&nyesskg4t nem krinti. 

(3) E rendeletben nem szab6lyozott kgrdksekben a Magyar Koz- 

tArsasAg ~olgsri Torv&nykGnyvkro"l szdl6 1959. IV. torvkny 

rendelkezgseit kell alkalmazni. 

dr. U g h y 

j egyzo" 

~AradGk: Kihirdetve 1994. szeptember 20. 





1.~2. melleklet 

XXI . 
Deak-teri piac: a 208491/4. helyrajzi szamu ingatlan a Kiss Janos 
altabornagy u. es a Tancsics Mihaly utca hosszaban, valamint a 
templom melletti uttesttbl a Csepel ~ruhaz gepkocsi parkolojaig 
hatarolt terulet a jardaszegelyig. 

Kiralyerdei piac: a Vercse u. es a Kondor utca sarkan el- 
helyezkedb 203516, 203517. helyrajzi szamu ingatlanok. 





A Budapest-Csepel ~nkormanyzata ~olgarmesteri Hivatal tulajdonaban 
lev6 piacok, vasarcsarnokok teruletere vonatkozo 

H A Z I R E N D .  

1. A piaci rend megtartasa az ott jelen lev8 valamennyi szemely 
kotelessege. 

2. A piacon csak az uzemeltetd altal a kiadott helyhasznalati 
szerzddes alapjan szabad arusitani. 

3. A helyhasznalo az uzemeltetd vagy megbizottja felhivasara 
helyhasznaloi mindseget hitelt erdemlden igazolni koteles. 

I 4. Aki a piacon ertekesit es nincs ervenyes napijegye vagy 
helyhasznalati szerzddese (avagy azt az uzemeltetd kepviseld- 
jenek felszolitasara nem mutatja fel) azonnal koteles elhagyni 
a piac teruletet. 

5. A helyhasznalo az altala jogszeruen elfoglalt helyet (helyise- 
get) csak rendeltetesenek megfelelden hasznalhatja. 
Ennek megszegese es az uzemeltetd - kepviseldje - altali fel- 
szolitas ellenere va16 fenntartasa a helyhasznalati jog azon- 
nali megvonasat eredmenyezi. 

6. A helyhasznalo altal hasznalt piaci letesitmeny, berendezes 
megvaltoztatasahoz vagy egyeb epitesi tevekenyseghez az 
uzemeltetd eldzetes irasbeli hozzajarulasat kell kernie. Az 
ennek hianyaban vegzett Bpites, valtoztatas karteritesi 
kovetkezmennyel jar, valamint a helyhasznal6 az eredeti Alla- 
potot is koteles sajBt koltsegBre 4s veszelyere visszaallitani. 

7. A piaci kozlekedesre a KRESZ szabalyai az iranyadoak. A piac 
teruleten jarmUvel legfeljebb 5 km/o sebesseggel szabad 
haladni, a jobbra tartas szabalyainak betartasaval. JArmUvel 
megallni, varakozni, arrol le-, illetve felrakodni csak a 
jelzesekkel kijelolt helyen szabad. 

8. A piac teruletere allati erdvel vontatott jarmUvel kizArolag 
az uzemeltetd engedelyevel lehet behajtani. Az esetleges karo- 
kert a jarmu hajtoja felel. 

9. Az arusitohelyeket, kozhasznBlatd teruletet es utat hasznalaton 
kivuli gongyoleggel 6s a,piaci tevekenyseget nem szolgalo esz- 
kozokkel elfoglalni nem szabad. 

10. Az uzemeltetd jogosult elrendelni az arusitohelyen a kartevd- 
irtast 6s a helyhasznalot felsz6litani az arusitohely takarita- 
sara. 

11. A helyhasznalo az Brusitohelyen es annak kozvetlen kornyeken, 
(az uzlet eldtti es mogotti resz) koteles minden szemetet es 
hulladekot folyamatosan arusitas kozben is osszetakaritani es a 
kijelolt taroloba tenni. 



12. Kereskedelmi tevekenyseg keretet meghalado szemet elszallita- 
sanal a helyhasznalo koteles kulon dijat fizetni, vagy az 
elszallitasrol sajat koltsegen maga gondoskodni. 
A kereskedelmi tevekenyseg keretet meghalado szemet: A keres- 
kedelmi forgalomba mindsegileg nem hozhato aru, termeny, aru- 
hulladek, ertek nelkuli gongyoleg. 

13. A romlott vagy romlasnak indult es egyeb okbol bUzt terjesztd 
arut, anyagot a piac teruletere bevinni, ott tarolni tilos. 

14. A piac teruletere kedvtelesbdl tartott allatot (kutya, macska 
stb) bevinni tilos. 

15. A nyitast megeldzd eldkeszuletre es a zarast kovetd takaritasra 
az uzemeltetd kulon engedelye nelkul egy orat tartozkodhat a 

-:. helyhasznalo. Zaras utan indokolt esetben hosszabb benntartoz- 
kodasi iddre az engedelyt irasban eldzetesen meg kell kerni az 
uzemeltetdtdl. 

16. A szakvizsgalatra szorul6 arut, amennyiben gazdaja annak 
hatosagi vizsgalatat nem tudja igazolni, vizsgalatra be kell 
mutatni. ~ldallat, valamint vagott baromfi es jogszabalyokban 
engedelyezett egyeb allati eredetU termek csak az allategesz- 
segugyi hatosagnak tortent eldzetes bemutatasa utan, annak 
vizsgalata es engedelye birtokaban forgalmazhato. 

17. A piaci gombaszakellenbr koteles a piacra hozott szabadban 
termd, termesztett gombat megvizsgalni es a kozfogyasztasra al- 
kalmatlan gombat koteles elkobozni es megsemmisiteni. 

18. A piacfelugyeld a piacra bevitt es ott forgalmazott aruk 
mindseget, valamint valamennyi, a kereskedes rendjet 
szabalyozo jogszabalyi eldiras betartasat ellendrizheti. 

19. Az uzemeltetd a piacfelugyeld Gtjan ellendrizheti a szakhatosa- 
gi (tuzvedelmi, egeszsegugyi, vagyonvedelmi, munkavedelmi stb.) 
eldirasok betartasat. 

20. A piacfelugyeld a piac hazirend szabalyainak megszegese miatt 
500-2.000,-Ft-ig terjedd helyszini birsag kiszabasara jogosult. 

21. A piac terulet6n mUkodb vend6glatohelyek csak a piac nyitva 
tartasi ideje alatt uzemelhetnek. E rendelkezes ervenyes a piac 
terulet6rdl a kozterulet fele nyilo vendeglatohelyekre is. 

22. A piacon elhelyezett aru megdrzese, kezel6se es tarolasa a 
helyhasznalo feladata. Az aruban bekovetkezb karert az uzemel- 
tetdt csak akkor terheli feleldsseg, ha azt jegyzek alapjan a 
helyhasznalotol megbrzesre atvette. 



23. Azok, akik zoldseg-, gyumolcsfelet, takarmanyt hoznak forga- 
lomba, kotelesek a vizsgalatot vegzdnek a vegyszeres novenyve- 
delemrdl vezetett naplot bemutatni es vizsgalatra ingyenes 
termenymintat adni. 

24. Az uzemeltetd gondoskodik a piac rendjenek betartasarol, 
utjainak kozos hasznalatu helyisegeinek tisztantartasarol, a 
kozos hasznalatti terek vilagitasarol, kozhasznalatu vizveze- 
tekrbl, WC-rdl, a mosdorol, a kijelolt kozos taroldhelyeken 
felgyulemlett szemet elszallitasar61 es a szukseges fertdtle- 
nitiesrdl, valamint a hatosagi vizsgalatok elvegzesehez 
szukseges helyiseg biztositasarol. Ezen szolgaltatasok ellen- 
erteket a helyhasznalati dijak magukba foglaljak. 

Az uzemeltetb egyeb szolgaltatasokat: fatest, hatest, merlege- 
lest, eszkozkolcsonzest, csomagmegbrzest, villamos energiat, 
vizszolgaltatast, szemetszallitast is nyujthat kulon dijazas 
elleneben. 




