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KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:  Kibocsátó: Jogsz. típusa: Kapcsolódás oka: 
- 37/2007. (IX. 28.) Önkormányzat rendeletet hatályon kívül helyezte 
- 13/2019. (IV. 26.) Önkormányzat rendelet alaprendelet 
- 35/2019. (XII. 13.) Önkormányzat rendelet módosító (2020.I.2-án hatályát veszti!) 
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 

az önkormányzati piacok m űködésér ől  
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § Jelen rendelet célja a Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
tulajdonában lévő piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyes 
kiegészítő szabályok meghatározása a vonatkozó, magasabb szintű jogszabályokkal 
összhangban. 

 
2. § (1) Jelen rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő hatvani 3046/1. 

hrsz-ú természetben a Hunyadi téren lévő piacra (a továbbiakban: Hunyadi téri piac) és a 
hatvani 4250/1. hrsz-ú, 9271/2. hrsz-ú, 9272. hrsz-ú, 9273. hrsz-ú, 10.312 hrsz-ú, 10.313 
hrsz-ú, 10314. hrsz-ú és a 4359. hrsz-ú, természetben a Csányi úton lévő piacra (a 
továbbiakban együttesen: piacok) terjed ki. 

(2)2 A piacok fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2., telephelye: 3000 
Hatvan, Temető utca 14/A., tel.: 37/342-006, 30/617-0547, a továbbiakban: Társaság). 

 
3. §3 (1) A piacok működési rendjét a Társaság határozza meg a vásárokról, a piacokról 

és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: 
Korm.rendelet) foglaltak szerint. A Társaság a tevékenységét a Korm.rendelet, az általa 
létrehozott működési rend, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 
közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet szerint végzi. 

(2) A piacok üzemeltetése során a Társaság díjak beszedésére jogosult, melyeket a 
tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig állapít meg, melyről tájékoztatja Hatvan 
Város Önkormányzatát. 

 
4. §4 (1) A Társaság jogosult a piacok területén fizető parkolót üzemeltetni a piacok 

nyitvatartási idejében. 
(2) A várakozási díj mértéke a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott 

gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X.9.) PM rendelet értelmezése szerinti gépjárművek 
esetében a Társaság által megállapított díj, más járművek esetében a várakozás ingyenes. 

(3) A Társaság a várakozási díjat jogosult közvetlenül, bizonylat ellenében beszedni, a 
várakozási díj a Társaságot illeti meg. 

(4) A parkoló járművek őrzéséről a Társaság nem köteles gondoskodni. 
(5) A fizető parkolóhelyek területén a gépjárművekben keletkezett károkért a Társaság 

nem tartozik felelősséggel. 
(6) A Társaság köteles a rendelet szabályai szerinti parkolási feltételekről a lakosságot a 

helyszínen tájékoztatni. 
  
5. § (1) Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet. 

                                                 
1 A 35/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 35/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. január 1-től. 
3 Módosította: 35/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. január 1-től. 
4 Módosította: 35/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. január 1-től. 



 

 
Hatvan, 2019. április 25.  
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  

 



 

1. melléklet a 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez1 
 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte: 35/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2). Hatályos: 2020. január 1-től. 


