Vásár, piac, bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac a helyük szerinti települési önkormányzat
jegyzőjének (továbbiakban: jegyző) engedélyével, illetve a jegyzőhöz történt bejelentést követően
üzemeltethető.
a.) Vásár és piac üzemeltetési engedély olyan területre adható, amelyen a településrendezési terv a
vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése
céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott
értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban
előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi,
növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi
követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített
gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.
Az eljárás kérelemre indul, amelyben a vásár, illetve a piac fenntartójának a kérelem
formanyomtatványon szereplő adatokat kell közölnie, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott
mellékleteket kell csatolnia.
A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját, valamint
üzemeltetőjét nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, amelyet az önkormányzat honlapján
közzétesz.
Helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 kmes körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági -, illetve élelmiszeripari termékét
értékesíti. A jegyző a helyi termelői piacot a fenntartó bejelentése alapján veszi nyilvántartásba. Ha a
helyi termelői piac üzemeltetéséhez – a forgalmazott termékekre tekintettel – külön hatósági engedély
kell, az ügyfél, a külön engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, a külön engedély kiadására
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál is teljesítheti a helyi termelői piac bejelentését és a
bejelentésért fizetendő illeték megfizetését.
b.) Bevásárlóközpont olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó
jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi
tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási
tevékenységet is folytatnak.
A bevásárlóközpont fenntartójának az üzemeltetésre irányuló bejelentését a jegyzőhöz kell megtennie.
A jegyző, - amennyiben az megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak - a fenntartó, az
üzemeltető és a bevásárlóközpont adatait nyilvántartásba veszi.
A vásár és piac, valamint a bevásárlóközpont üzemeltetője a nyilvántartásba bejegyzett adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.
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