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A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§
(1) bekezdés 14. pontja értelmében a helyi önkormányzatok által ellátandó kötelező
feladatok részét képezi a „a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban
meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is.” Jelenleg a városban működő fedett piactér az ÁFÉSZ
tulajdonában és kezelésében van, viszont az árusító tevékenység oly mértékben elhalt,
hogy a csarnok épülete bezárásra került. Pillanatnyilag az épület előtti tér funkcionál
piacként, viszont az árusok elenyésző számát tekintve úgy vélem, hogy a piaci
tevékenység városunkban megszűnőben van. Véleményem szerint egy akkora város,
mint Dombóvár, nem létezhet piac nélkül, ezért kezdeményezem egy saját, Dombóvár
Város Önkormányzata által működtetett piactér létrehozását, melynek helyszíne a
Hunyadi téri buszpályaudvar mögött parkoló lenne. Elsősorban olyan termelők
jelentkezését várnánk, akik saját maguk megoldanák az árusító helyük biztosítását,
míg a kistermelők részére az Önkormányzat 3 mobil standot állítana fel. Az árusítás
lehetőségének biztosításáért jelképes összegű helypénzt fizettetne a város. A piacon
elsősorban háztáji, illetve házi készítésű élelmiszereket, mezőgazdasági termékeket
lehetne vásárolni, egyéb, mint például ruházati cikkek értékesítésével foglalkozó
kereskedők megjelenését nem támogatom.
A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal tájékoztatása alapján a
növényi eredetű alapanyagok árusítása jelenleg nem engedélyköteles, szemben az
állati eredetű alapanyagokkal és a feldolgozott élelmiszerekkel. Ezeknek a
termékeknek az árusítása során a kistermelőknek az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
és a 852/2004/EK rendelet vonatkozó előírásait kell figyelembe venni és betartani. A
helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeit az 51/2012.
(VI. 8.) VM rendelet tartalmazza, mely többek között leírja, hogy,
- nem szükséges külön tisztító, illetve fertőtlenítő berendezést
biztosítani,
amennyiben
az
élelmiszer-vállalkozó
a
munkaeszközök és berendezések tisztítását és fertőtlenítését nem a
forgalomba hozatal helyszínén végzi, feltéve, hogy az értékesítés
jellegéből adódóan a munkaeszközök tisztítása és fertőtlenítése a
forgalomba hozatal helyszínén nem válhat szükségessé;
-

nem szükséges ivóvízzel való ellátás biztosítása, amennyiben
§ az élelmiszer-vállalkozó a munkaeszközök, berendezések
tisztítását és fertőtlenítését nem a forgalomba hozatal
helyszínén végzi, feltéve, hogy az értékesítés jellegéből
adódóan a munkaeszközök tisztítása és fertőtlenítése a
forgalomba hozatal helyszínén nem válhat szükségessé,
§ illemhely rendelkezésre állása esetén az illemhely ivóvíz
minőségű folyóvizes kézmosási lehetőséggel felszerelt;

-

a helyi termelői piac területén lévő hulladékgyűjtő és -tároló
tartályok, edények rendszeres tisztításáról, szükség esetén
fertőtlenítéséről gondoskodni kell;

-

közcsatorna hiányában a helyi termelői piacon keletkezett
szennyvíz higiénikus összegyűjtéséről és eltávolításáról
gondoskodni kell.

A piaci árusítás közegészségügyi szabályairól az 59/1999 (XI.26.) EüM rendelet
határoz, melynek értelmében többek között az alábbi előírásoknak kell megfelelni:
-

-

-

-

A napi élelmiszerpiac és az élelmiszer-nagypiac területét szilárd,
könnyen tisztítható burkolattal kell ellátni.
A vásár, piac, vásárcsarnok ivóvíz minőségű, megfelelő
mennyiségű vízellátásáról gondoskodni kell.
A vásár, piac területén – ha attól 50 méter távolságon belül kellő
számú nyilvános WC nem áll rendelkezésre – nemek szerint
elkülönített, vízöblítésű WC-t és vizeldét kell létesíteni.
Az árusok járműveinek elhelyezésére szolgáló gépkocsiparkolóhelyeket a vásár, piac, vásárcsarnok területén kívül kell
kialakítani.
Piacon, vásáron élelmiszer készítésére és árusítására szolgáló
árusítóhely energiaellátására robbanómotoros áramfejlesztő nem
használható.
A vásár, piac, vásárcsarnok területét a nyitva tartás időtartama
alatt folyamatosan tisztán kell tartani, zárás után általános
takarítást kell végezni.

A piac létrehozásával az alapvető célkitűzés az ellátási biztonság megteremtése, az
egészséges táplálkozás elősegítése, valamint a környéken gazdálkodó őstermelői és
kistermelői réteg támogatása, az értékesítési lehetőségeinek biztosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy saját
működtetésű piac létrehozását. Az állandó piac kialakításához és működtetéséhez
szükséges feladatok kidolgozásával a polgármestert bízza meg, mely során az alábbi
szempontok figyelembe vételét javasolja:
- jogszabályi és hatósági előírások vizsgálata,
- a piac lehetséges üzemeltetőjének megjelölése, az üzemeltetéssel járó
költségek ismertetése, a piac kialakításának egyéb költségei,
- a környékbeli piacok elhelyezkedésének és nyitva tartásának
feltérképezése,

-

pályázati lehetőségek, központi támogatások keresése,
a piac lehetséges helyszínül szolgáló parkoló szüneteltetése miatt
megoldás keresése a parkolandó autók elhelyezésére.
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