
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

125/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: A Vidékfejlesztési program keretében megvalósult „Új piac” 

üzemeltetési szerződésének megkötése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Vidékfejlesztési program keretében 
megvalósult „Új piac” üzemeltetési szerződésének megkötése” tárgyban készült 
előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata 
tulajdonában lévő, 802/1 helyrajzi szám alatt (Algyő, Búvár u. 2.) a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 pályázat keretében megvalósult „Új piac” üzemeltetését átadja a 
Gyeviép Nkft. részére, 2020. július 24. napjától. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép Nkft-t, hogy a helyi termékértékesítést 
szolgáló piac üzemeltetését közfeladat ellátás keretében, további forrás 
hozzárendelése nélkül végezze el.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép Nkft-t, hogy a helyi termékértékesítést 
szolgáló piac vonatkozásában a pályázati felhívás alapján előírt nyilvántartást 
vezesse. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat és a Gyeviép Nkft. 
közötti, 2020. évi közfeladatok ellátására vonatkozó Megbízási szerződést 
módosítsa. 

 

5. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Üzemeltetési Szabályzatot 
jóváhagyja. 

 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
5. Gyeviép Nkft. 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



Melléklet a 125/2020. (VII.23.) Kt. határozathoz 

 
 

Üzemeltetési Szabályzat az algyői helyi termelői piac működési 
rendjéről 

  
 
1. A szabályzat kiadásának célja 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.), a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult, a Gyeviép Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett, helyi termelői piac működési rendjének meghatározása a vásárokról, 
a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet és a 
kapcsolódó jogszabályok alapján, a vonatkozó előírások betartása, valamint a piac 
rendjének biztosítása. 
 
2. A szabályzat hatályba lépése 

 
A Szabályzat Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2020. 
(VII.23.) Kt. határozata alapján, 2020. július 24. napján hatályba, rendelkezéseit ezen 
időponttól kell alkalmazni. 
 
3. A szabályzat területi hatálya 

 
A szabályzat területi hatálya az Algyő, belterület 802/1. helyrajzi számú, 6750 Algyő, 
Búvár u. 2. szám alatti ingatlanon található helyi termelői piac területén folytatott 
kereskedelmi tevékenységre terjed ki. 
 
4. A szabályzat személyi hatálya 

 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a 
piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos tevékenységet 
folytatókra. 

 
5. A piac fenntartása és üzemeltetése 

 
A piac fenntartója Algyő Nagyközség Önkormányzata, üzemeltetője a Gyeviép Nonprofit 
Kft (6750 Algyő, Kastélykert u. 49., tel.: 62/765-900). Az üzemeltető köteles a piacon 
árusító kistermelőkről a fenntartási időszak alatt nyilvántartást vezetni, melyet 5 évig 
meg kell őriznie. 
 
6. A piacon árusításra jogosultak meghatározása 

 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §. 5 a. bek. szerint: a helyi termelői piac 
olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es 
körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő 
gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti. 
 



A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és – értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV.30.) FMV rendelet 2. §. 1. bekezdése szerint kistermelő az 1. §. 1. bekezdésében 
meghatározott tevékenységet végző természetes személy. 
 
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 

(IV.30.) FMV rendelet 1. § (1) bek. a)  pontja alapján: az 1. melléklet A. része szerinti kis 

mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött 

vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a 

gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km 

távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a 

továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el, 

b) az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékből 

előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a 

gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km 

távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el, 

c) az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa jogszerűen kifogott hallal, 
közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban 
számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy 
vendéglátó létesítményt látja el, 
d) falusi vendégasztalt üzemeltet, 
e) az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatásokat végez magánszemélyek és 
más kistermelők részére. 
 
Kistermelői bejelentés nélküli, vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező 
magánszemély a piacon üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább 
eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. 
 
A 52/2010. (IV.30.) FMV rendelet 5. § (1) bekezdése szerint: A kistermelő az 1. § (1) 
bekezdése szerinti tevékenységének - kivéve kis mennyiségű nem állati eredetű alaptermék 
termelését, vadon termő alaptermék összegyűjtését és betakarítását - megkezdését, 
tevékenységének lényeges megváltozását, szüneteltetését és megszűnését a gazdaság helye 
szerint illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal írásban be kell 
jelentenie, a következő adatok feltüntetésével: 
a) a kistermelő neve, címe, 
b) a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye, 
c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése. 
Kistermelő értékesítésre feljogosító bejelentés, vagy őstermelői igazolvány birtokában 
folytathat a piacon tevékenységet. 
Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy háztartásban élő 
személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, 
nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti.” 
 
7. A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység 

 
A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a 
nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott 
termékeket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint. 
 
Értékesíthető termékek: 



a. a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, 

gyümölcs, virág); 

b. a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő 

kezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket; 

c. mézet (lépes mézet), 

d. saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást; 

e. vadon betakarított, összegyűjtött terméket; 

• Gyűjtött, szedett gomba árusítása a piacon nem engedélyezett. 

8. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
 
A piac területén lévő utaknak és közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról, a 
szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről az üzemeltető gondoskodik. 
 
9. Piaci rend 

 
A piacra vonatkozó házirendet az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen 
közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat. A házirendet jelen 
Üzemeltetési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A piacon történő értékesítés 
feltétele a szabályzat 2. számú mellékletében szereplő nyilvántartási adatlap kitöltése. 
 
10.  Piac nyitva tartása 

 
A piac nyitva tartásának ideje szerdai és szombati napokon 6.00-12.00 óráig történik. 

 
  
Algyő, 2020. július 23. 

 
 
Molnár Áron 
polgármester 



 1. számú melléklet az algyői helyi termelői 
piac Üzemeltetési szabályzatához 

 
HÁZIREND 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett helyi termelői 

piac (6750 Algyő, Búvár u. 2. 802/1 hrsz.) házirendje: 
  

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított kistermelői 
piacot az Üzemeltető az őstermelők, kistermelők és vásárlók érdekében működteti. 
Ennek a piacnak legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők, 
minőségi termékeinek piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében 
élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon. 
 
1. A házirendben foglalt szabályok betartása az algyői helyi termelői piacon jelen lévő 
valamennyi természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. 
 
2. A piac nyitva tartása szerdai és szombati napokon 06:00 órától 12:00 óráig. 
 
3. A piac üzemeltetésével, használatával, rendjével kapcsolatos feladatokat az 
üzemeltető, Gyeviép Nonprofit Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49., tel.: 62/765-900) 
által megbízott személy látja el. 
 
4. A piacon csak azon őstermelők, kistermelők árusíthatnak, akik áruik előállításához és 
értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és a kötelező 
nyilvántartásokkal rendelkeznek. 
 
5. A piacon árusítást végző személy az árusítási jogosultságát a piaci értékesítési hely 
elfoglalása előtt kistermelő esetén őstermelői igazolvánnyal vagy a járási hivatal felé 
történő bejelentés igazolásával, vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal vagy 
cégbejegyzést igazoló irattal az üzemeltető megbízottja előtt igazolja. A piacon árusító az 
árusítási jogosultságát igazoló dokumentumot a piaci árusítás teljes időtartama alatt 
köteles magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni. Nem foglalhatja el a 
piaci értékesítési helyet az a személy, aki az árusítási jogosultságát nem igazolja. 
 
6. Az algyői termelői piacon Algyő és 40 km-es körzetéből érkező termelők árusíthatnak, 
melynek feltétele a Nyilvántartási adatlap kitöltése. 52/2010. (IV.30.) FMV rendelet 3. § 
(2) bekezdése szerint: „Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy 
háztartásban élő személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi 
kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is 
végezheti.” 
 
Értékesíthető termékek: 

· növényi alapterméket: zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt, ha a kötelező 

növényvédelmi feladatok elvégzését permetezési naplóval igazolni tudják; 

· növényi alapú feldolgozott terméket: savanyúságot, lekvárt, befőttet, szárított 

növényt: a nyilvántartási számmal rendelkező kistermelők; 

· mézet, méhészeti terméket; 



· tejet és tejterméket, az állat-egészségügyi szabályzat szerinti hatósági állatorvosi 

igazolás birtokában;  

· tojást 

· vadon betakarított, összegyűjtött terméket; 
 

7. Tőkehús, élő állat nem árusítható. 
 
8. Gyűjtött, szedett gomba nem árusítható. 
 
9. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége. A Piacon 
elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata. Tárolást, raktározást a 
piac üzemeltetője nem vállal. Az áruban bekövetkezett kárért az üzemeltetőt felelősség 
nem terheli. 
A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik, 
Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni 
tilos. 
 
10. A piacon csak az Üzemeltetési szabályzat 2. számú mellékletének (nyilvántartási 
adatlap) kitöltése után szabad árusítani. A helyeket az árusok érkezés sorrendjében 
foglalhatják el. 
 
11. Aki a piacon értékesít és a nyilatkozatot nem töltötte ki, és az üzemeltető 
megbízottja felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét. 
 
12. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden 
szemetet és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt 
tárolóba tenni. 
 
13. Az árusító helyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz 
használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló 
ellenőrizni tudja. 
 
14. Az üzemeltető felszólíthatja a helyhasználót az árusítóhely takarítására, 
fertőtlenítésére. 
 
15. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac 
területére bevinni, ott tárolni tilos. 
 
16. A piac területére a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével, 
állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos. 
 
17. A piac területén dohányozni tilos. 
 
18. Az árusok a Téglás utca – Búvár utca sarkán (régi piacon) lévő mosdót térítés 
mentesen használhatják. A fenntartó az ivóvíz vételi lehetőséget is itt biztosítja. 
 
19. Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás 
betartását ellenőrizheti. 
 



20. Ügynöki tevékenység a piac területén nem folytatható. 
 
Jelen Házirend Algyő Nagyközség Önkormányzata helyi termelői piac működési rendjét 
meghatározó üzemeltetési szabályzat hatályba lépésének napjától érvényes. 
 
 
Algyő, 2020. július 23. 
 
 
 
 

  
 Molnár Áron 
 polgármester 
 

  



  2. számú melléklet  az algyői helyi termelői 
piac Üzemeltetési szabályzatához 

 

NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP 
  

Cég/magánszemély neve*: ..............................................................................................................................  

Cég esetén a képviselő neve*: ........................................................................................................................  

Székhely/lakcím*:  .............................................................................................................................................  

Telefonszám: ........................................................................................................................................................  

E-mail cím:.............................................................................................................................................................  

Gazdasága, illetve a termelés és előállítás helye*:  ................................................................................  

Árusított termékkör*:  ......................................................................................................................................  

Regisztrációs szám*:..........................................................................................................................................  

Az adatlap „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére” című pályázati felhívás alapján, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú 

pályázathoz, a pályázatban vállalt kötelezettség teljesítéséhez kerül felhasználásra. Az 

adatlap 5 évig megőrzésre kerül, melyet ellenőrzés esetén a Magyar Államkincstár 

részére be kell mutatni. 

 
Adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim, a Gyeviép Nonprofit 

Kft. (székhely: 6727 Algyő, Kastélykert u. 49.) a termelői piac üzemeltető, adatbázisába 

kerüljenek, valamint a pályázattal kapcsolatos ellenőrzések során az ellenőrző hatóság 

felé bemutatásra kerüljenek. 

 

Kelt:  

                                                                                              ……………………………… 

                                                                                                          aláírás 

• A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

 


