
Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2004. (IV. 30.) rendelete 

a vásárokról és piacokról

Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  
LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében,  valamint  a  vásárokról  és  a
piacokról  szóló  35/1995.  (IV.  5.)   Kormányrendelet  5.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. §

Biharnagybajom  község  területén  tartandó  vásárok  és  piacok  rendjének  meghatározása.
 

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet területi hatálya Biharnagybajom község közigazgatási területén lévő vásár-  
és piactérre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint
jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetekre,  akik  a  község  területén  lévő  vásár-  
és piactéren kereskedelmi tevékenységet végez.

(3)  A rendelet  tárgyi  hatálya  az  Önkormányzat  által  rendezett  vásárokra,  illetve  az  általa
fenntartott piac rendjére terjed ki.

2. §

(1) Piactér helye: Biharnagybajom, Posta u. 2/B. szám alatt lévő terület, amely Piactér feliratú
táblával van megjelölve.

(2) A vásártér helye: Biharnagybajom, Vásártér, rossz idő esetén Bercsényi körút és Arany
János utcai műút.
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3. §

(1) A piac típusa: élelmiszerek és napi  cikkek piaca

(2) A vásár típusa: országos állat- és kirakodóvásár
alkalmi (ünnepi) vásár

(3)  A  piac  és  vásár  idejét,  nyitva  tartását  a  rendelet  1.  számú  melléklete  tartalmazza.

4. §

(1) Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/1996. (VI. 26.) ÖR. számú
rendelet.

(3)1 E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Biharnagybajom, 2004. április 29.

Kovács László Erdős Szilvia 
  polgármester       jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2004. április 30-án. 

Erdős Szilvia 
     jegyző

1 Kiegészítette a 13/2009. (X. 1.) KT rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. október 1. napjától.
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1. számú melléklet

A piac és vásárok ideje és nyitva tartása

I. 

PIAC

1. Piaci napok:

Minden héten hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat

2. Piac nyitva tartása

6,00 órától 12,00 óráig

II.

VÁSÁR

1. Országos állat- és kirakodó vásár időpontjai:

a) tavaszi vásár: minden év márciusának harmadik szerdája

b) második vásár: minden év június első vasárnapja (ha Pünkösd arra a napra esik,
akkor az egy héttel későbbi vasárnap)

c) harmadik vásár: minden év szeptember második vasárnapja

2. Alkalmi (ünnepi) vásár külön döntés alapján
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