
1. oldal, összesen: 2 

ELŐTERJESZTÉS – 4.2. 
Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelete alapján 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. november 28. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

NAGYMAROSI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ 

MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL DÖNTÉS ÉS A MŰKÖDÉSI REND MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

A Nagymarosi Termelői Piacot az önkormányzat 2012 év óta üzemelteti. Mivel az utóbbi 

időben a piac inkább kötődik a Művelődési Házhoz, mint a hivatalhoz, ezért lenne célszerű az, 

hogy a piacot a Művelődési Ház üzemeltesse, és fenntartója is legye 

 

Egyeztetéseket folytattunk az illetékes új piac üzemeltetővel, Plentner Katalin asszonnyal és  

közösen az alábbi indítvánnyal fordulunk a tisztelt Képviselő-testület felé : 

 

Az adventi időszakban hozzuk vissza azt a régen volt szokást, hogy a nagymarosi piacon 

frissen sült ételeket és meleg italokat is árusítsunk (pl. sült kolbász, kürtöskalács, forralt 

bor, tea, puncs). Ehhez igazából csupán a Piac működési rendjének a kiegészítése szükséges,  

amely egy fenntartói képviselő-testületi határozattal törvényesen megoldható.   

 

Az áram biztosítása megoldott, az árusító felelőssége az, hogy a szükséges hatósági 

engedélyek birtokában végezze a tevékenységét (pl élelmiszer hatósági engedély) és az eseti  

helypénzt a helyi közterület használati díjakról szóló 5/2020. (V.27.) polgármesteri rendelet 1. 

melléklet 4. pontja alapján 580 Ft/m2/nap mértékben állapítjuk meg. 

 

Nagy igény tapasztalható az efféle termékek iránt, véleményünk szerint jobb hangulatot 

teremtene az ünnepi időszakban.  

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

132/2022. (X. 12.) számú határozat 

 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról 

59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi 

szabályairól 

Nagymaros Város Önkormányzatának a helyi közterület használati díjakról szóló 5/2020. 

(V.27.) polgármesteri rendelete 



2. oldal, összesen: 2 

 
 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

költségmentes 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- --- 

 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

…/2022. (X. ...) számú határozata 

 

Nagymaros Város Képviselő-testülete a Nagymarosi Termelői Piac Könyvtár és Művelődési 

Ház által történő üzemeltetése és fenntartása felől döntött.   

  

Felkéri a jegyzőt, hogy kereskedelmi hatósági eljárásban a változás vásár illetve piac 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartásán való átvezetése felől intézkedjen. 

 

Nagymaros Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 2022. év adventi időszakában    

( 2022. november 26.-tól 2023. január 07.-ig )  hozzájárulását adja, hogy a nagymarosi 

termelői piacon frissen sült ételek- és meleg italok is árusításra kerüljenek. Az előző termékek 

árusításához szükséges feltételek biztosításával és  intézkedések elvégzésével megbízza a piac 

üzemeltetőjét.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző/özemeltető 

Végrehajtja: hatósági csoport 

 

7. MELLÉKLET 

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány 

Termelői piac működési rend 

Termelői piac regisztrációs lap 

 

 

Nagymaros, 2022. november 21. 

 

 

 

  Eőryné dr. Mezei 

Orsolya 

jegyző 

előterjesztő 

 

 


