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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) A 

dunaföldvári állat - és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szabályozására elfogadta az 

5/2020. (I.28.) KT. határozatot (a továbbiakban: Szabályzat). 

 

Az őstermelők, őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ÖCSG) tagjai által történő értesítés 

szabályai 2021. január 1. napjával módosultak. Erre tekintettel a dunaföldvári piacon és vásárban 

értékesítő őstermelőknek, őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ÖCSG) tagjainak 2021. 

január 1-tól élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (továbbiakban: FELIR) által kiadott 

FELIR számmal, illetve NÉBIH tevékenység azonosítóval (pl. NEBIH 1234567890) kell 

rendelkezniük. 

A FELIR számot és NÉBIH tevékenység azonosítót az értékesítés során jól látható helyre kell 

elhelyezni, hogy a hatóságok rendelkezésére álljon! A közhiteles nyilvántartás ellenőrzése az alábbi 

linken történik: https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso 

 

Erre tekintettel szükséges a Szabályzat 8. pontját a fentiek figyelembe vételével kiegészíteni. 

 

A fenti szabályok miatt szükséges a Szabályzat 5. mellékletének módosítása is. 

 

A vásárfelügyelő az alkalmi árusok elhelyezésével kapcsolatban javasolta a Szabályzat módosítását. 

A módosítás iráni javaslat arra irányult, hogy az alkalmi árusok (kivéve az állatot értékesítő árusok 

és a működési engedéllyel végezhető tevékenységet végző alkalmi árusok) a II. szektorban kerüljenek 

elhelyezésre. 

 

A Szabályzat 9.2. pontja7. alponttal kerül a javaslatnak megfelelően kiegészítésre.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntéshozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2021. február 4. 

 

 

        

        Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 

https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso


 

 

HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 

(I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, 

hogy A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szabályozására elfogadott 

5/2020. (I.28.) KT. határozat  

1. 8. pontja az alábbi 11. alponttal egészül ki: 
„A dunaföldvári piacon és vásárban értékesítő őstermelőknek, őstermelők családi gazdasága 

(továbbiakban: ÖCSG) tagjainak 2021. január 1-tól  

a) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (továbbiakban: FELIR) által kiadott FELIR 

számmal (pl. AA1234567), valamint 

b) NÉBIH tevékenység azonosítóval kell rendelkezniük  

A FELIR számot és NÉBIH tevékenység azonosítót az értékesítés során jól látható helyre kell 

elhelyezni, hogy a hatóságok rendelkezésére álljon! A közhiteles nyilvántartás ellenőrzése az alábbi 

linken történik: https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso  

 

2. 9.2. pontja az alábbi 7. alponttal egészül ki: 

„A vásárra érkező alkalmi árusok a II. szektorban az A. sor 1. helyétől érkezési sorrend 

kerülnek elhelyezésre. Ez alól kivételt képeznek az állatot értékesítő alkalmi árusok és a 

működési engedéllyel végezhető tevékenységet végző alkalmi árusok, akikre a Szabályzat 9.2. 

pontjának 2. pontjában foglaltak irányadóak.  

3.  5. mellékletében szereplő  

a. „közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező, valamint a családi gazdálkodó és azok 

tagja” szövegrész helyébe „őstermelők családi gazdasága tagjai (ÖCSG)” szövegrész 

lép. 

b. „A kedvezmény igénybevételéhez szükséges bemutatni a személyigazolványt, a 

lakcímkártyát és az őstermelői igazolványt vagy igazolást a családi gazdaság 

nyilvántartásba vételéről.” szövegrész helyébe „A kedvezmény igénybevételéhez 

szükséges bemutatni a személyigazolványt és a lakcímkártyát. Az üzemeltető a 

jogosultságot a közhiteles nyilvántartásban, az alábbi linken ellenőrzi: 

https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso” szövegrész lép. 

 

 

 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1. Vásár és bérlakás ügyintéző 

2. Vásárfelügyelő 



 


