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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) alapján az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott 

kötelező és az általa önként vállalt feladatköreit. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 14. 

pontja értelmében, a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: a kistermelők, őstermelők 

számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek 

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is. 

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja alapján a helyi 

termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti vármegyében, vagy 

a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve 

élelmiszeripari termékét értékesíti. 

 

A piaci árusítással kapcsolatos jogszabályok - az 55/2019. (III. 13.) Korm.rendelet, az 

59/1999. (XI. 26.) EÜM rendelet, az 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet - szerint a termelői 

piac üzemeltetéséhez nem kell biztosítani annyi feltételt, mint a „normál” piachoz, pl. 

nem szükséges szilárd burkolattal ellátott terület, ivóvízzel való ellátás, biztonsági terv 

készítése, a létesítéséhez nem kell engedély, csak az üzemeltetést kell bejelenteni. 

 

A központi költségvetés támogatást biztosít az Mötv-ben meghatározott kötelező 

feladatok ellátásához a város lakosságszáma alapján 2.800 Ft/fő összegben. Ez az 

összeg 2022. évben összesen 51.170 eFt volt, tehát kifejezetten a piac üzemeltetésére 

címzett normatív támogatás nem áll rendelkezésre. 

 

A termelői piacon 14 db árusítóhely áll rendelkezésre, a terület használatáért fizetendő 

helypénz az asztalok esetében 200 Ft/alkalom, pavilonok esetében 400 Ft/alkalom, 

faház igénybevétele esetén 600 Ft/alkalom, havonta 9.000 Ft/hó ellenében a faházra 

kizárólagos használat váltható. 

 

Ha áramvételezés is szükséges, akkor a szolgáltatási díj 1.000 Ft/áramvételi 

hely/alkalom. Külön díj ellenében (havi 1.000 Ft) az árus lehetőséget kap arra, hogy az 

árusítóhelye változatlan helyen maradjon az adott hónapban. 

 

A Dombóvári Termelői Piac Működési Rendje szerint a termelői piac szerdán, 

pénteken és szombaton 6:00-13:00 óráig tart nyitva. 

  

Az árusok száma a nyári időszakban 10-15 fő között változott, mely az őszi 

időszakban 1-5 főre esett vissza. 

 

Az árusított termékek elsősorban zöldség, gyümölcs, füstölt áru, virág és tojás. 

 

A termelői piac működéséből 2022. évben nem keletkezett bevétel, mivel az 

egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt az árusok mentesültek a helypénzfizetési 



kötelezettség alól. A piac üzemeltetési kiadásai a 2022. évi teljesítési adatok alapján 

196 eFt voltak, mely a mobil WC tisztítási költsége, illetve karbantartási költség. 

 

A termelői piac üzemeltetésével az önkormányzat a törvényben előírt feladatának 

eleget tesz, a kistermelők számára a város központjában lehetőséget ad terményeik 

árusítására. 

 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Termelői Piac 2022. évi működésének tapasztalatairól, 

eredményeiről szóló beszámolóról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Termelői Piac 2022. évi működéséről és üzemeltetéséről a beszámolót. 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


