SUKORÓI ZÖLD PONT – HELYI TERMELŐI PIAC
Házirend és működési rend

A piac célja a piacozás hagyományának újjáélesztése régi hagyományok szerint. A közvetlen
árucsere termelő, készítő és vevő között. A háztáji, a kis- és őstermelők megbecsületének
visszaállítása. A vevő számára lehetővé teszi, hogy magától a termelőtől, készítőtől szerezzen
információkat tápláléka minőségéről, eredetéről.
Egy másik fontos célja a piacnak a tehetséges kézművesek, alkotók felfedezése, portékáik
népszerűsítése, értékesítése. Magas színvonalú, egyedi és kis mennyiségben, nem
tömegtermelési eszközökkel és módszerekkel előállított élelmiszerek és tárgyak árusítása
engedélyezett.
A heti rendszerességgel nyitva tartó piac elősegíti az eladó és a vásárló közösség kialakulását,
egyben tartását fórumot teremt, ahol a térségbe látogató megismerheti a táj emberét, annak
tevékenységét.
I. A piac tartására vonatkozó szabályok
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.)
Kormányrendelet alapján Sukoró Község Önkormányzata a SUKORÓI ZÖLD PONT HELYI
TERMELŐI PIAC házirendjét és működési rendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. A házirendben foglalt szabályok betartása a piacon jelenlévő valamennyi természetes
és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező
érvénnyel kiterjed.
II. A vásárok és piacok helye és ideje
1. Helye: 8096 Sukoró, Fehérvári út 416 hrsz.
2. PIAC NYITVATARTÁS
Szezonban: (június 1.– szeptember 1.)
-

csütörtök: 16 órától - 20 óráig

-

szombat: 7 órától - 12 óráig

Szezonon kívül: (szeptember 1. – június 1.)
-

szombat: 7 órától - 12 óráig

III. A piacon és vásáron folytatható kereskedelmi tevékenység
1. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen szabad árusítani. Az üzemeltető nem
köteles ugyanazt a helyet vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó
részére biztosítani.
2. A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától
a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.
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3. A helyhasználó az árusításra vonatkozó előkészületeket a piacnyitást megelőző
legfeljebb egy órával kezdheti meg, ill. a piac területét a zárást követő legfeljebb egy
órán belül köteles elhagyni.
4. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton
kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos!
5. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható.
Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.
6. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem
tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Vágott baromfi és jogszabályokban
engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt
előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
7. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk
minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó
jogszabályi előírás betartását.
8. Élelmiszerárusítással – a mezőgazdasági kistermelők kivételével – csak olyan személy
foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti
alkalmasságát igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott
baromfit árusító kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát
és hajvédőt viselni.
9. A piac területén az áruszállítás csak gumikerekű kiskocsival, illetve kézi erővel
történhet a vevőforgalom akadályoztatása nélkül.
10. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az
áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék
alapján a helyhasználótól megőrzésre átvette.
11. Akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot
végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni.
12. A helyhasználó köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a
tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szelektív
szemétgyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló
edényekben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.
13. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán,
kiürítve, eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel
együtt átadni az üzemeltetőnek.
14. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac
területére bevinni, ott tárolni tilos!
15. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú
helyiségeinek a tisztántartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú
vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a
szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
helyiség biztosításáról.
16. Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában
álló megbízott útján gondoskodik.
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17. A piac területén kizárólag kereskedelmi-, ill. vendéglátó ipari tevékenység folytatható.
Aki ettől eltérő tevékenységet folytat, azt az üzemeltető jogosult a tevékenység
folytatásának befejezésére felszólítani.
18. Ügynöki tevékenység végzése a piac egész területén tilos!
19. A piac egész területén a dohányzás tilos!
20. Tilos a piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely
másokat megbotránkoztat!
21. A tűzrendészeti követelmények betartása a piac és a vásár területén tartózkodó
személyekre kötelező.
22. A piac és a vásár területén tüzet rakni tilos!
23. A sütés, főzés céljára gázkészülék, illetve a szabványnak megfelelő elektromos
berendezéseket a vonatkozó tűzrendészeti szabványok megtartásával használhatók.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Sukoró, 2019. február 16.

Melléklet:
Piac helyszínrajz
Nyilvántartási lap
Helyhasználati szerződés

Sukoró Község Önkormányzata
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