A DOMBÓVÁRI TERMELŐI PIAC
MŰKÖDÉSI RENDJE
Üzemeltető és fenntartó:
Neve: Dombóvár Város Önkormányzata
Székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. (Városháza)
Elérhetősége: 74/564-564, onkormanyzat@dombovar.hu
A Dombóvári Termelői Piac (a továbbiakban: piac) helyszíne:
Dombóvár, Szabadság u. 14. (hrsz 7/1), az egykori zeneiskola mögötti kijelölt terület, részben
térkővel burkolva.
A piac nyitvatartási ideje: szerda, péntek, szombat 6:00-13:00 óráig
Az árusítás személyi feltételei:
A piacon csak a város 40 km-es körzetében bejegyzett kistermelők, őstermelők, mozgóárusok
árusíthatnak.
Árusítható termékek köre:
1. A piacon kizárólag az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet szerint meghatározott termékek
értékesíthetők, az abban meghatározott feltételek szerint. Értékesíthető termékek különösen:
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág),
b) a saját gazdaságában előállított, mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt,
savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű termékek,
c) méz (lépes méz), méhészeti termék,
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás,
e) húsáru csak hűtő, illetve mozgó/hűtőkocsiból értékesíthető,
f) a gyűjtött, szedett gomba a piacon nem értékesíthető,
g) élő állat a piacon nem értékesíthető.
2.
3.

4.
5.

6.

Az árusítást végző személyek kistermelői igazolványában vagy engedélyező hatóság által kiadott
határozatban termékeket árusíthatják.
Árusítani csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget lehet, melynek növényvédőszeres kezelése a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történt. Az erre vonatkozó nyilvántartást
(permetezési naplót) az ellenőrző hatóság részére be kell mutatni.
Hatósági vizsgálathoz kötött termék értékesítése kizárólag a jogosult hatóság által kiállított
érvényes engedély birtokában végezhető.
A piacfelügyelő napi nyilvántartást vezet a piacon árusító kistermelők, őstermelők nevéről,
címéről, gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, regisztrációs számáról, az árusított
termékekről.
A piac használatának díjai:
a.

A piacon árusító személyek piaci hely használatáért díjat (a továbbiakban: helypénzt) kötelesek
fizetni. A piaci hely csak a piac térkővel burkolt részén helyezhető el. A piaci hely asztal, illetve
az üzemeltető által kihelyezett pavilon vagy faház lehet.

b.

Veszélyhelyzet kihirdetése esetén annak fennállása alatt az önkormányzat teljes díjmentességet
biztosít az árusok számára mind a helypénz, mind az áramvételezés tekintetében.

c.

A helypénz összege piaci helyek szerint:
a) asztal: 200,- Ft/alkalom,

b) pavilon: 400,- Ft/alkalom,
c) faház: 600,- Ft/alkalom, 9.000,- Ft/hó.
d.

Havonta 1000,- Ft különdíj ellenében piaci hely a tárgyhónapban mindig ugyanazon a helyen
biztosított. A faház havi bérlője mentestül a különdíj megfizetése alól. Amennyiben a
különdíjat megfizető árus az adott napon 7:00 óráig nem foglalja el a tárgyhóban különdíjjal
biztosított piaci helyet, akkor azt más árus igénybe veheti. A különdíj megfizetése nem mentesít
a helypénz megfizetése alól. A tárgyhónapra vonatkozó különdíj megfizetésének határideje
minden esetben a megelőző hónap 25. napja. Amennyiben ez hétvégére vagy munkaszüneti
napra esik, az esetben az azt követő első munkanap.

e.

Amennyiben az árus áramvételi lehetőséget is igényel, abban az esetben 1.000, - Ft/áramvételi
hely/alkalom összegű díjat köteles fizetni a helypénz megfizetésével egyidejűleg.

f.

A helypénzt az üzemeltetőnek kell befizetni a piaci hely elfoglalását megelőzően. A díj a
Városháza portáján is befizethető.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
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A piaci helyek kiosztása – a faház havi bérlőit, illetve a havi külön díjat fizetők kivételével – az
érkezés sorrendjében történik. A helyhasználat az adott napon a piac nyitásától zárásáig tart.
A piaci helyet csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az üzemeltető a piaci hely
használatát megtilthatja, ha a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat megszegi,
vagy a helypénz megfizetését elmulasztja.
A piaci hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet
és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani, valamint a tárolóba tenni. Az
árusítóhelyeket, közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel, és a piaci
tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad. Az árusítás befejezését követően
a kistermelő köteles a piaci helyet az eredeti állapotába visszaállítva elhagyni.
Az árus köteles a nevét és címét vagy gazdaságának címét feltüntetni a piaci helyen.
Az árusok számára az üzemeltető az ivóvíz minőségű folyóvizes kézmosási lehetőséget az
árusítóterületen lévő ivókút segítségével, valamint az árusítók számára kijelölt illemhelyiségekben
biztosítja.
A hűtő, - illetve mozgókocsival érkezők az áramvételezést a piac üzemeltetőjétől igényelhetik
külön térítés ellenében.
A piac területének tisztántartásáról, a szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről az
üzemeltető gondoskodik.
A piac fenntartójának és üzemeltetőjének képviselője a Városháza épületében tartózkodik.
Az árus az értékesítés során köteles hatóság által hitelesített mérleget használni.
Az üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását
ellenőrizheti.
Az árusok felelősek az általuk értékesített termékek élelmiszer-biztonságáért, minőségéért, a
nyomon követhetőség biztosításárért és dokumentálásáért.
Az üzemeltető a működési renddel kapcsolatos szabályokról jól látható helyen közzétett
hirdetményben tájékoztatja az árusokat és a vásárlókat.

A működési rend hatálybalépésének napja: 2021. december 1.

Dombóvár, 2021. november 29.
Pintér Szilárd
polgármester
Dombóvár Város Önkormányzata

