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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020.(VI.11.) önkormányzati rendelete 
a vásár és piactartás szabályozásáról szóló 14/1995.(VII.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Szécsény Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a 
védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában, a 
vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 
6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
A vásár és piactartás szabályozásáról szóló 14/1995.(VII.11.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében szereplő „I. Szécsény, 155/2 hrsz-ú terület (Várkert) 
Kis út felőli bejárati része” helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„1. melléklet  

I. Országos kirakodó vásár 
Szécsény, Ady Endre utca, Ince pápa tér és a Művelődési Ház előtti terület.” 

 
2. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
  

3. § 
(1) Az 1. § a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A 2. § 2021. január 1-jén lép hatályba. 
 
Szécsény, 2020. június 10. 
 
 

Stayer László Péter 
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  
jegyző 

 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2020. június 11. 
 
 
 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
jegyző 
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1. melléklet a(z) 7/2020.(VI.11.) önkormányzati rendelethez 

 
2021. évi vásárjegyzék 

 
              Időpontja:                                                 Jellege: 
1.   2021. február 22.          hétfő   országos kirakodóvásár 
2.   2021. március 29.        hétfő   országos kirakodóvásár 
3.   2021. április 26.           hétfő   országos kirakodóvásár 
4.   2021. május 31. hétfő   országos kirakodóvásár 
5.   2021. június 28.           hétfő   országos kirakodóvásár 
6.   2021. augusztus 30.     hétfő   országos kirakodóvásár 
7.   2021. szeptember 27.  hétfő   országos kirakodóvásár 
8.   2021. október 25.        hétfő   országos kirakodóvásár 
9.   2021. november 29.    hétfő   országos kirakodóvásár 
 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete 2021. évben szünetelteti az országos állatvásárt. 
 
 
 



3 
 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 
Szécsény Város Önkormányzata a vásár és piactartás szabályozásáról szóló 14/1995.(VII.11.) 
önkormányzati rendelet módosítására az országos kirakodóvásár helyszínében történő 
változás miatt van szükség, továbbá a tartandó összes vásárról, a vásárok jellegéről évente 
vásárjegyzéket kell készíteni, amely a rendelet 2. mellékletét képezi. 

 
 
 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 

1. §-hoz 
 
Az országos kirakodó vásár helyszínében történő változást tartalmazza. 
 

2. §-hoz 
 
A 2021. évi vásárjegyzéket a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

3. §-hoz 
 
A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.  
 


