Mezıcsát Város Önkormányzat
5/2008. (IV. 14.) számú Rendelete
Mezıcsát Város Önkormányzat „A vásárokról és piacokról” szóló
6/2007. (V. 21.) számú rendeletének módosítására

1.§.
A Rendelet 1.§. (2) bekezdésének helyébe az alábbiak lépnek:
2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezı természetes és jogi személyre, akik
ezen területen eladnak, vásárolnak, illetve kereskedelmi tevékenységet folytatnak, továbbá
azon gépjármő tulajdonosokra, üzembentartókra – az ott bejelentett lakcímmel
rendelkezık kivételével – akik vásár idején tiltott helyen parkolnak.
2.§.
A Rendelet 9.§. (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

A vásár napján történı parkolás rendje
1) A vásár napján, a vásárt látogatók kötelesek gépjármővüket, a vásártér mellett
kialakított parkolóban elhelyezni.
2) A parkoló díj mindenkori összegének meghatározása, e rendelet mellékletét
képezi.
3) A vásár napján (04-12 óráig) az ott lakók közlekedésének zavartalansága és
nyugalma érdekében, a következı utcákban tilos a parkolás:
- Akác utca
- Orgona utca
- Nyárfa utca
- Fenyı utca
- Gyöngyvirág utca
- Ibolya utca
- Nefelejcs utca
A jegyzı által kijelölt személy köteles ellenırizni a vásár parkolási rendjét és e rendelet
megszegıivel szemben az eljárást megindítani.

3.§
A Rendelet 10.§ (1)-(5) bekezdésének helyébe az alábbiak lépnek:

Egyéb rendelkezések
1) A vásár és a piac területén, a tőzrendészeti elıírások betartása mindenkire nézve
kötelezı.
2) A piacok rendészeti, egészségvédelmi és fenntartási ügyeivel az üzemeltetı
foglalkozik.
3) A vásár, piac mőködésével kapcsolatos bejelentést, panaszt a Polgármesteri
Hivatalban lehet megtenni.
4) E rendelet hatálya alá tartozó eljárásoknál nincs lehetıség az elektronikus hatósági
ügyintézésre.

4.§
A Rendelet 11.§-a helyébe az alábbiak lépnek:

Szabálysértési rendelkezések
1) A vásár, illetve a piac rendjét a vásár rendezıje, illetve a piac fenntartója határozza
meg és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és
vásárlókat.
2) A vásár és a piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban
foglaltak megtartását a jegyzı, az ellenırzésre jogosult más hatóságok, valamint a
tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák ellenırzik. A hatósági ellenırzésre –
eltérı szabályozás hiányában – a „Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló” 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.
3) A rendezı/fenntartó/ köteles a vásár, illetve a piac rendjét folyamatosan ellenırizni.
4) Aki ezen rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megszegi szabálysértést
követ el és feljelentés alapján vele szemben a jegyzı szabálysértési eljárást folytat le,
amely 5.000.- Ft – 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
5.§
A Rendelet 12.§-a kiegészül:

Záró rendelkezések
E Rendelet módosítás 2008. május 1. napján lép hatályba.
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polgármester
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