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1.§ E r-endelet hatálya Tiszaeszlár Községl ünkormányzat aiia! a ....,
számú területen kijeiölt piaci helyre és a piacon árusítói<ra ter.jed ki"
2.

§ A piac ........ "napokon
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tart nyitva.

3. § (1) Piacon az árusítás helybiztcsítási szerződés áital biztosítot,i helyen,
vagy az
ÖnkormánYzat iisztviselője/k.öztisztviselője áltai kijelöit helyen végezhetd,,
(2) A kijelÖlt terÜlet igénybevételéreaz árusító az 1. mellékletben
meghatározott napi
helypénz megfizetesével szerez jogosultságot.

(3) HelYPénzfizetés szempontjából minden megkezdett m2 egésrrek
számít.

(4)A helYPénz beszedéséről az önkorm ányzat alkalmazottja útján gondoskodik.
(5) HelYbiztosítással lefoglalt területet, csak a helybiztosítási szerződés jogosultja
VagY annak megbízottja foglalhatja el, azt harmadik izemély részére
árusítás Óer";anor
nem engedheti át.
(6)

A

helYbiztosítás minden esetben

vonatkozik.

a

szerződésben meghatározott időtarlarnra

(7) A helYbiztosítási díjat a Képviselőtestület határozza meg a
biztosított terület
nagysága és az értékesítetttermék jellege alapján,
(8) Nem kell helYPénzt fizetnie az árúsnat<'á netynen, saját maga által
termelt
termény, vagy saját maga által előállított termék árujítása esetén.

(9) A kéPviselőtestÜlet
jegyzőre ruházza át,

a

helybiztosítási szerződéssel kapcsolatos hatáskört a

4, § A Piac Üzemeltetésének szabályait az üzenrelt*tő piacszabályzatban állapítja
meg, melyet a rendelet 2. mellékieie tartalmaz,
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eiienőrizni a piaa renojei,
kijelölni az árusításra szoigáió területet.
beszedni a szükséges helypénzi.
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4, A Piacon tÖrténő árusítás kizárólag a helypénz megfizetése
után, a
árusÍtóhelYen rYégezhetŐ,

kijeiöit
arne!y nem ter.fidhet túíun"-typ"n-.zel megváltotiterületen.

5, A Piac kÖzlekedési Útjai nern torlaszolhatók el, iazokon
a közleí<edési ietretőséget
folyamatosan biztosítani kell,

6, A Piac terÜletén szemetet elszórni, vagy a területet
egyéb módon beszennyezni

tilos.

7, A piacra bevitt árr; megfelelő tárolásáról és arrnak
őrzéséről az árusító köteles
gondoskodni, Az áiusító kÖteles az,
igénybevett
terüietrész íolyamatos
,általa.
tisztántartásáról gondoskodni, a helyhasználá
befelezésekor" azt tisztán és
rendeltetésszerűen állapotban elhagyni.
8, Az árusítás során be kell tartani a jogszabályok által
meghatározott forgalomba_
hozatali, kÖzegészségÜgyi, élelmiszór-rrigieniai, áll;i- és növény-egészségügyi,
kÖrnYezet-, munka-, és tűzvédelmi előíráóokat és
ai árusítárru uón"ikozó egyéb
rendelkezéseket.
9, Az árusító az ellenőrzésre jogosultak részére
köteles
és annak lefolytatását elősegíteni.

az ellenőrzést lehetővé tenni

