
 

1. számú melléklet 

ÖTTÖMÖSI HELYI TERMELŐI PIAC 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 

6784 Öttömös, 134/1. hrsz. 

A Szabályzat kiadásának célja: 

A Öttömös Községi Önkormányzat által üzemeltetett Öttömösi Helyi Termelői Piac (a 

továbbiakban: Piac) üzemeltetéséhez a piac működésének rendjéről az alábbi szabályzatot adja ki: 

A Piac fenntartása és üzemeltetése 

A Piac üzemeltetője és fenntartója Öttömös Községi Önkormányzat. A Szabályzatban és 

Házirendben foglaltakat a Piac valamennyi résztvevője betartani köteles. 

A piac helye: 6784 Öttömös, 134/1. hrsz. 

A Piac nyitvatartási ideje: minden héten kedden és pénteken 6
00

-12
00

 óráig. 

Üzemeltető, fenntartó adatai: 

Neve: Öttömös Községi Önkormányzat 

Címe és székhelye: 6784 Öttömös, Fő u. 12. 

Elérhetőség-e-mail cím: hivatal@ottomos.hu 

A Piacon árusításra jogosultak köre 

A Csongrád megyében, vagy Öttömös község 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó 

mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesítő kistermelők, őstermelők. 

Ennek igazolására őstermelői igazolványát vagy kistermelői regisztrációs számát mindenkor 

tartsa magánál! 

Piacon forgalmazható áruk a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával 

A piacon kizárólag a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 

52/2010. (IV.30.) FVM rendelet szerint meghatározott, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletében meghatározott termékek értékesíthetőek, az 

abban meghatározott feltételek szerint. 

Értékesíthető termékek különösen 

 a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág),  

 méz (lépes méz), méhészeti termék,  

 saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás,  

 darabolás nélkül vágott és belezett baromfit (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és nyúlféléket; 

 sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt az élelmiszerek előállítására és    

    forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint; 

 a kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságában nevelt, tulajdonában 

lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát saját gazdaságában feldolgozhatja, 



húskészítményeket állíthat elő, és a terméket közvetlenül a végső fogyasztónak a piacon 

árusíthatja.  

Nem értékesíthető termékek 

 a gyűjtött, szedett gomba a piacon nem értékesíthető,  

 élő állat a piacon nem értékesíthető.  

 

Az árusítást végző személyek kistermelői igazolványában vagy engedélyező hatóság által kiadott 

határozatban termékeket árusíthatják.  

 

Árusítani csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget lehet, melynek növényvédőszeres kezelése a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történt. Az erre vonatkozó nyilvántartást (permetezési 

naplót) az ellenőrző hatóság részére be kell mutatni.  

 

Hatósági vizsgálathoz kötött termék értékesítése kizárólag a jogosult hatóság által kiállított 

érvényes engedély birtokában végezhető.  

 

A helyhasználat 

A helyhasználó az általa jogszerűen használt helyet csak rendeltetésének megfelelő célra és módon 

használhatja, helyhasználati díj megfizetése nélkül. A jogos helyhasználat időtartama a Piac 

nyitvatartási ideje. 

A helyhasználók az árusító helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el. 

Házirend 

A Piacra vonatkozó házirendet Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg, 

melyet e Szabályzat melléklete tartalmaz. 

Öttömös, 2022.  

 

dr. Dobó István 

polgármester 

 



ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE 

HÁZIREND 

és Általános tudnivalók 

6784 Öttömös, 134/1. hrsz. 

A piaci rend megtartása az ott jelenlévők kötelessége. 

A piac nyitvatartása: minden héten kedden és pénteken 06
00

-12
00

 -ig. 

A piacon csak az üzemeltetési szabályzatban leírtaknak és a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően történhet az árusítás. 

A helyhasználat díjmentes. 

A helyhasználó Üzemeltető felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően mindenkor 

igazolni köteles! (őstermelői igazolvány, kistermelői regisztráció) 

A Helyhasználó köteles minden hulladékot összetakarítani és a kijelölt tárolóba helyezni. 

A piac területére élő állatot bevinni tilos! 

A piac területén dohányozni tilos! 

A Helyhasználó felelős az általa árusított termékek biztonságáért, illetve a termékkörre vonatkozó 

jogszabályban rögzített előírások betartásáért! 

A számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítése a Helyhasználó felelősségi körébe tartozik. 

Az árusítani kívánt termékek beszállítását, kirakodását a piacnyitás időpontja előtt egy órával lehet 

megkezdeni. 

Az illemhely használata térítésmentes. 

Aki az Üzemeltetővel, hatósággal, vagy a Piacon tartózkodókkal szemben botrányos 

magatartást tanúsít, vagy nem tartja be a fentiekben, illetve a vonatkozó jogszabályi 

előírásokban foglaltakat figyelmeztetni kell. 

Amennyiben a figyelmeztetés ellenére sem változtat viselkedésén, a Piac területének azonnali 

elhagyására köteles! 

dr. Dobó István 

polgármester 

 

 

 


