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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a 38/2018. (I. 25.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 
Szabadság utca 14. alatti épülethez tartozó területen önkormányzati fenntartású 
termelői piacot alakít ki, és a koncepcióterv alapján a 146/2018. (III. 29.) Kt. 
határozatával hatalmazta fel a polgármestert a szükséges beszerzések megtételére. 
 
A kivitelezés saját forrásból valósult meg, amely 10.636 eFt-ot tett ki 2018-ban. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként 
vállalt feladatköreit. A törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott, kötelezően 
ellátandó feladatok között szerepel a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban 
meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi 
árusítás lehetőségét is. 
 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a helyi termelői piac olyan 
piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es 
körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari 
termékét értékesíti. 
 
A piaci árusítással kapcsolatos jogszabályok (55/2019. (III. 13.) Korm.rendelet, 
59/1999. (XI. 26.) EÜM rendelet, 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet) szerint a termelői 
piac üzemeltetéséhez nem kell biztosítani annyi feltételt, mint a „normál” piachoz, pl. 
nem szükséges szilárd burkolattal ellátott terület, ivóvízzel való ellátás, biztonsági terv 
készítése, a létesítéséhez nem kell engedély, csak az üzemeltetést kell bejelenteni. 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati törvényben 
meghatározott feladatok ellátására a város lakosság száma alapján 2.700 Ft/fő 
összegben, mely 2019. évben összesen 50.358 eFt volt, azonban az iparűzési adóerő-
képesség alapján a beszámítás -51.325 eFt összege miatt a feladatra állami támogatás 
nem áll rendelkezésre. 
 
A termelői piac főszezonban hétfőtől szombatig 6 órától 13 óráig, főszezonon kívül 
szerdán, pénteken és szombaton 6 órától 12 óráig tartott nyitva, a téli időszakban 
szerdán és pénteken 6.30-12.00 óra között. 
 
A működési rend alapján 14 db árusítóhely igénybevételére nyílik lehetőség, a terület 
használatáért fizetendő helypénz az asztalok esetében 400 Ft/alkalom, pavilonok 
esetében 700 Ft/alkalom. 
Ha áramvételezés is szükséges, akkor a szolgáltatási díj 1.000 Ft/ áramvételi 
hely/alkalom. Külön díj ellenében (havi 1.000 Ft) az árus lehetőséget kap arra, hogy az 
árusítóhelye változatlan helyen maradjon az adott hónapban. 
 



A termelők száma a nyári időszakban 8-10 fő között változott, az őszi időszakban 3-4 
főre esett vissza. 
Az árusított termékek elsősorban zöldség, gyümölcs, füstölt áru, virág és tojás. 
 
A piaci bevétel tükrözi a termelők számának alakulását, összességében nem éri el a 
400 eFt-ot, a legnagyobb augusztus hónapban, 100 eFt. A piac üzemeltetési kiadásai 
az idei év eddigi teljesítése alapján 932 eFt-ra rúgnak, melyből 297 eFt kisértékű tárgyi 
eszköz (3 db kézműves sátor) beszerzés, 215 eFt a piacfelügyelő szombati ügyeleti 
díja és járuléka, a fennmaradó rész a mobil wc tisztítási költsége, illetve karbantartási 
költség. 
 
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az önkormányzati működtetésű Dombóvári 
Termelői Piac folyamatosan veszteséges, és a kialakításának költségei messze nem 
állnak arányban az igénybevétellel. 
 
A Start Pláza helyi termelői piac a Városháza mellett kezdte meg működését 2017. 
június 26-án. 
 
A működési rend alapján hétköznap 2 árus kaphat egyszerre lehetőséget az 
igénybevételre helypénz fizetése nélkül. Az épületben elsősorban a környékbeli 
önkormányzatok, Döbrököz Község Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, 
Kocsola Község Önkormányzata, Gyulaj Község Önkormányzata és a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. árulta a foglalkoztatási programokban termelt 
zöldséget és gyümölcsöt, de egyéb termékekkel is érkeztek a kistermelők és a 
Presidium Közhasznú Egyesület. 
 
A termelői piac üzemeltetésével az önkormányzat a törvényben előírt feladatának 
eleget tesz, a kistermelők számára a város központjában lehetőséget ad terményeik 
árusítására. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Termelői Piac és a „Start Pláza” működésének tapasztalatairól, 

eredményeiről szóló beszámolóról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
Termelői Piac és a „Start Pláza” működésével és üzemeltetésével kapcsolatos 2019. 
évi beszámolót. 

 

Pintér Szilárd 
 polgármester 


