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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. július 28-i rendkívüli testületi ülésére 

 

Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)            

önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 Ikt.sz: LMKOH/46-157/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 18-án módosította 

legutoljára a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletét 

(továbbiakban: rendelet), amely rendelet módosítás az alap rendelet megalkotása óta bekövetkezett 

helyi változásokhoz történő illeszkedést, valamint a jogszabályszerkesztés formai tagolási 

szabályainak való megfelelést kezelte. A rendelet módosítás 2021. november 19-től hatályos. 

 

1. A rendelet-tervezet általános indoklása: 

 

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a jelenleg alkalmazott díjtételeket. A rendeletben 

meghatározott piacra és vásárra vonatkozó helypénzek, bérleti és parkolási díjak mértéke több, mint 

tíz éve nem került változtatásra, így a díjak mértékének felülvizsgálata szükségessé vált. 

A díjtételek kérdéskörét Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, 

valamint Lajosmizse Város Önkormányzatának Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottsága 2021. október 06-i együttes bizottsági ülésén már tárgyalta, amely 

alapján a Bizottságok 34/2021. (X. 06.) és 21/2021. (X. 06) bizottsági határozataikban megtették a 

javaslataikat az alkalmazandó díjtételek vonatkozásában jelen módosítás elkészítéséhez. A 

díjtételek változása miatt szükséges aktualizálni a rendelet 1. mellékletét. 

 

2. A rendelet-tervezet részletes indoklása: 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 1. mellékletét. 

Az alábbi táblázatban láthatóak a jelenlegi hatályos rendeletünk díjszabásai a piac és a vásár 

vonatkozásában: Az árak bruttó forintban értendők. 

 

Jogcím  Fizetendő összeg (Ft) 

1.  Helypénz 

1.1. Állatok  Ft/db  

1.1.1. Ló, szarvasmarha     600,- Ft- 

1.1.2. Csikó, borjú      250,- Ft 

1.1.3. Hízott sertés, anyakoca    180,- Ft 

1.1.4. Malac     100,- Ft 
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1.1.5. Süldő     

  

150,- Ft 

1.1.6. Juh, kecske              150,- Ft 

1.1.7. Bárány, gida                100,- Ft 

1.1.8. Nyúl, egyéb kisállat                        50,- Ft 

1.1.9. Napos baromfi     5,- Ft 

1.1.10. Baromfi, egyéb szárnyasok 40,- Ft 

1.2. Élelmiszerek      

1.2.1. Tojás, tejtermék, zöldség, gyümölcs termények stb. Ft / m 150,- Ft 

1.2.2. Kis láda / műanyag 10, műanyag 5, kisméretű faláda /  Ft/db                                                                          70,- Ft  

1.2.3. műanyag 30 méretű láda Ft/db                                                                                      100,- Ft 

 1.3. Kirakodók   

 1.3.1. Büfé-kocsi, pecsenyesütők, üdítőital mérők Ft / m / nap 600,- Ft 

 1.3.2. Egyéb árusok sátrainak helyfoglalása Ft / m / nap 400,- Ft 

 1.3.3. Piaci bérelt fedett pavilonok helyfoglalása Ft / m / nap 200,- Ft 

2. Bérleti díjak 

2.1. Állandó, zárt pavilonok /Ft/hó/  8.000,- Ft 

2.2. Nyitott pavilonok és terménypiaci árusító helyek bérleti díja Ft/ hó 5.200,- Ft 

2.3. Piaci bérelt asztalok bérleti díja Ft /m /hó + helypénz                                                   400,- Ft 

2.4. Saját asztalok helyfoglalása Ft/ m/hó 250,- Ft 

3. Parkolási díjak/vásárba bevitt járművek is/ 

3.1. Árusoknak a vásárba bevitt gépjárműveik után Ft /nap 400,- Ft 

3.2. Egy-kétfogatú szekér, kocsi    200,- Ft 

3.3. Talicska, kézikocsi   50,- Ft 

3.4. Motorkerékpár  60,- Ft 

3.5. Személygépkocsi  200,- Ft 

3.6. 3.5 t. összsúly alatti tehergépjármű és személygépkocsi utánfutóval 

Ft/alkalom. 

400,- Ft 

3.7. 3.5 t. összsúly feletti tehergépjármű és a traktor vontatóval  /Ft/ 

alkalom/ 

600,- Ft 
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4. A termelői árusítás díjai 

4.1. központi parkbeli termelői árusítás 300,- Ft/nap/méter, 

1.500,-

Ft/(naptári)hét/méter,  

5.000,- 

Ft/(naptári)hó/méter 

4.2. a háztáji mennyiséget meghaladó, (járműről történő) termelői 

árusítás 

4.1. pont díjtétel ötszörös 

mértéke 

5. A temetői alkalmi árusítás díjai 

5.1. A temető bejárata melletti első két-két hely 2 000,- Ft/nap/hely 

5.2. Egyéb helyek 1 000,- Ft/nap/hely 

4. Egyéb 

4.1. A piactéren üzemelő nyilvános illemhely használati díja 100,- Ft 

4.2. A vásártéren üzemelő nyilvános illemhely használati díja  100,- Ft 

4.3. A lakossági hirdetmények hangosbemondóban történő elhangzása 

szó / Ft 

20,- Ft  

4.4. Elektromos áram biztosítása a vásártéren – kivéve búcsú alkalmával 

-  Ft/ nap             

1000,- Ft  

4.5. Elektromos áram biztosítása a piactéren  Ft/ nap  500,- Ft 

4.6. Körhintás, mutatványos Ft/m2. 150,- Ft 

 

A Lajosmizsei Piac 2020. évi felújítását, valamint a Termelői Piac Lajosmizsei Piacra történő 2021. 

évi áthelyezését követően a kialakult állapotokhoz illeszkedés okán szükségessé vált a fenti táblázat 

felülvizsgálata. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 

bekezdése értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat által nyújtott 

szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: 

díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

A fentiek alapján a jelenlegi hatályos jogszabályok értelmében 2022. július 01-től 

lehetséges a meglévő díjtételek növelése, új díjtételek bevezetése. 

Az előterjesztés 1. mellékletében találhatóak a környező települések által alkalmazott 

díjszabások Kecskemét, Dabas, Nagykőrös települések vonatkozásában. Sajnos a különböző 

gyakorlatok miatt ezen díjtételek nem hasonlíthatóak össze egy összehasonlító táblázatban. 

 

Az alábbi táblázat már a Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottsága 34/2021. (X. 06.) PEB határozata, valamint Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 21/2021. (X. 06.) MKVB 

határozata által javasolt díjtételeket tartalmazza. Az árak bruttó forintban értendők. 
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A B C 

Sorszám Megnevezés Fizetendő bruttó összeg 

(Ft) 

Lajosmizsei Piac 

1. Helypénz (Ft/m/nap)  

1.1. kirakodó- és használtcikk 

piac területén található fedett 

asztalok 

600.- 

1.2. kirakodó- és használtcikk 

piac területén fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

1.3. termény piacon lévő 

fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 

1.4. körforgalmi közút szélétől a 

vasútig terjedő területen 

található fedetlen, asztal 

nélküli árusút helyek 

400.- 

1.5. az élelmiszer- és kisállat 

piac területén a fedett árusító 

térben található asztalok 

600.- 

1.6. az élelmiszer- és kisállat 

piac területén a Szent Imre 

utca és a vasút felöli oldalon 

a járműről történő 

értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 

1.7. az élelmiszer- és kisállat 

piac területén a temető felöli 

oldalon kisállat értékesítésre 

alkalmas fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

1.8. a Lajosmizsei Piac területén 

a mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 

járműről történő 

értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

2. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  

2.1. kirakodó- és használtcikk 

piac területén található fedett 

asztalok 

600.- 

2.2. kirakodó- és használtcikk 

piac területén fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

2.3. termény piacon lévő 

fedetlen, asztal nélküli 

500.- 
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árusító helyek 

2.4. körforgalmi közút szélétől a 

vasútig terjedő területen 

található fedetlen, asztal 

nélküli árusút helyek 

400.- 

2.5. az élelmiszer- és kisállat 

piac területén a fedett árusító 

térben található asztalok 

600.- 

2.6. az élelmiszer- és kisállat 

piac területén a Szent Imre 

utca és a vasút felöli oldalon 

a járműről történő 

értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 

2.7. az élelmiszer- és kisállat 

piac területén a temető felöli 

oldalon kisállat értékesítésre 

alkalmas fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

2.8. a Lajosmizsei Piac területén 

a mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 

járműről történő 

értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

3. Egyéb felmerülő díjak  

3.1. A piactéren üzemelő 

nyilvános illemhely 

használati díja (Ft/alkalom) 

100.- 

3.2. Elektromos áram biztosítása 

a piactéren (Ft/nap) 

1000.- 

3.3. Árusítás során keletkezett és 

a piac területén hátrahagyott, 

illegálisan lerakott hulladék 

kezelésének díja 

(Ft/alkalom) 

10.000.- 

3.4. A piacon és a termelői 

piacon kötelezően 

kihelyezendő regisztrációs 

sorszám kártya pótlásának a 

díja (Ft/alkalom) 

700.- 

3.5. A piacon és a termelői 

piacon kötelezően 

kihelyezendő regisztrációs 

sorszám kártya ki nem 

helyezése esetén fizetendő 

díj (Ft/alkalom) 

300.- 
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Lajosmizsei Vásár 

4. Helypénz - Állatok 

(Ft/db/nap) 
A fizetendő végösszeg minimum 

100 Ft, illetve a kerekítés 

szabályai szerint 100.- Ft-ra 

kerekítendő 

 

4.1. Ló 2 éven felüli, 

szarvasmarha 6 hónapon 

felüli 

600.- 

4.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér 300.- 

4.3. Hízott sertés, anyakoca 400.- 

4.4. Süldő 300.- 

4.5. Malac 200.- 

4.6. Juh, kecske 300.- 

4.7. Bárány, gida 200.- 

4.8. Vágó baromfi, egyéb 

szárnyas 

50.- 

4.9. Előnevelt baromfi, előnevelt 

egyéb szárnyas 

20.- 

4.10. Napos baromfi, napos egyéb 

szárnyas 

10.- 

4.11. Galamb 10.- 

4.12. Nyúl 100.- 

4.13. Választási nyúl 50.- 

4.14. Hobbiállat, kisállat 100.- 

5. Helypénz - Kirakodók 

(Ft/m/nap) 

 

5.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 

egyéb vendéglátóipari 

árusítók 

700.- 

5.2. Egyéb árusítók 500.- 

6. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  

6.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 

egyéb vendéglátóipari 

árusítók 

700.- 

6.2. Egyéb árusítók 500.- 

7. Egyéb felmerülő díjak  

7.1. A vásártéren téren üzemelő 

nyilvános illemhely 

használati díja (Ft/alkalom) 

100.- 

7.2. Elektromos áram biztosítása 

a vásártéren – kivéve a 

búcsú alkalmával (Ft/nap) 

2000.- 

7.3. Árusítás során keletkezett és 

a vásár területén 

hátrahagyott, illegálisan 

lerakott hulladék 

kezelésének díja 

(Ft/alkalom) 

10.000.- 
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7.4. Körhintás, mutatványos 

(Ft/m2) 

300.- 

8. Az Árusokra és a Vevőkre 

vonatkozó parkolási díjak 

(Ft/nap) 

 

8.1. Talicska, kézikocsi 200.- 

8.2. Motorkerékpár 300.- 

8.3. Egy-kétfogatú szekér, 

lovaskocsi 

500.- 

8.4. Személygépkocsi 500.- 

8.5. Személygépkocsi 

utánfutóval 

700.- 

8.6. 3,5 tonna összsúly alatti 

tehergépjármű 

600.- 

8.7. 3,5 tonna összsúly alatti 

tehergépjármű utánfutóval, 

vontatóval, pótkocsival 

800.- 

8.8. 3,5 tonna összsúly feletti 

tehergépjármű 

700.- 

8.9. 3,5 tonna összsúly feletti 

tehergépjármű vonatóval, 

pótkocsival 

900.- 

810. Traktor 600.- 

8.11. Traktor vontatóval, 

pótkocsival 

800.- 

9. A temetői alkalmi árusítás 

díjai (Ft/nap/hely) 

 

9.1. A temető bejárata melletti 

első két-két hely 

3000.- 

9.2. Egyéb helyek 1500.- 

 

2. § indokolása: 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

3. A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet 

tájékoztatni kell. 
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1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

A hetente több alkalommal megrendezésre kerülő piac, termelői piac, valamint a havonta 

megrendezésre kerülő vásár pozitív társadalmi hatással bír, mert erősíti a lakosság kapcsolattartását. 

A helyi termékek helyben történő értékesítése pozitív gazdasági hatással bír, mivel a termelők a 

termékeik értékesítéséből bevételhez jutnak. Az önkormányzat, mint a piac vásár fenntartója a 

befolyt helypénzekből és bérleti díjakból pozitív költségvetési hatást ér el. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei:  

 

A Lajosmizsei Piac felújításával a piac környezete megújult, amely pozitív környezeti hatást 

eredményez. A Lajosmizsei élelmiszer piacra kilátogató vásárlók a helyben megtermelt zöldségek 

és gyümölcsök fogyasztásával pozitív egészségi hatásokat érnek el. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését nem eredményezi. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a piac felújítását, valamint a Termelői Piac 

áthelyezését követően az alaprendelet 1. mellékletében található díjtételek nem illeszkednek a 

jelenlegi helyzethez, amely megnehezíti a piac és a vásár üzemeltetését a fenntartó 

önkormányzatnak. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.  

 

 

A fentiekre tekintettel az előterjesztés 2. melléklete szerinti rendelet-tervezetet és indokolását 

terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

 

 

Lajosmizse, 2022. július 19. 

 

        Basky András sk. 

          polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 

 
Kecskemét város piaci és vásári helypénzei 2021. január 01-től 
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14 

Dabas város vásárában fizetendő díjak 2020. január 01-től 
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Nagykőrös városban alkalmazandó piaci és vásári díjak 2019. január 01-től 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 

Rendelet-tervezet 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 32/2012. (X. 

16.) önkormányzati rendeletéhez. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Basky András       dr. Balogh László  

polgármester      jegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2022. …………. 

  

 

 

dr. Balogh László  

          jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez 

A vásár, piac területére bevitt állatok, termények és egyéb területfoglalások helypénze, bérleti 

és parkolási díjak 

A B C 

Sorszá

m 

Megnevezés Fizetendő 

bruttó összeg 

(Ft) 

Lajosmizsei Piac 

1. Helypénz (Ft/m/nap)  

1.1. kirakodó- és használtcikk piac területén található fedett asztalok 600.- 

1.2. kirakodó- és használtcikk piac területén fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 500.- 

1.3. termény piacon lévő fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 500.- 

1.4. körforgalmi közút szélétől a vasútig terjedő területen található fedetlen, asztal nélküli árusút helyek 400.- 

1.5. az élelmiszer- és kisállat piac területén a fedett árusító térben található asztalok 600.- 

1.6. az élelmiszer- és kisállat piac területén a Szent Imre utca és a vasút felöli oldalon a járműről történő 

értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 

500.- 

1.7. az élelmiszer- és kisállat piac területén a temető felöli oldalon kisállat értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

1.8. a Lajosmizsei Piac területén a mozgóboltok, büfé kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók 

járműről történő értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 

700.- 

2. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  

2.1. kirakodó- és használtcikk piac területén található fedett asztalok 600.- 

2.2. kirakodó- és használtcikk piac területén fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 500.- 

2.3. termény piacon lévő fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 500.- 

2.4. körforgalmi közút szélétől a vasútig terjedő területen található fedetlen, asztal nélküli árusút helyek 400.- 

2.5. az élelmiszer- és kisállat piac területén a fedett árusító térben található asztalok 600.- 

2.6. az élelmiszer- és kisállat piac területén a Szent Imre utca és a vasút felöli oldalon a járműről történő 

értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 

500.- 

2.7. az élelmiszer- és kisállat piac területén a temető felöli oldalon kisállat értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

2.8. a Lajosmizsei Piac területén a mozgóboltok, büfé kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók 

járműről történő értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 

700.- 

3. Egyéb felmerülő díjak  

3.1. A piactéren üzemelő nyilvános illemhely használati díja (Ft/alkalom) 100.- 

3.2. Elektromos áram biztosítása a piactéren (Ft/nap) 1000.- 

3.3. Árusítás során keletkezett és a piac területén hátrahagyott, illegálisan lerakott hulladék kezelésének díja 

(Ft/alkalom) 

10.000.- 

3.4. A piacon és a termelői piacon kötelezően kihelyezendő regisztrációs sorszám kártya pótlásának a díja 

(Ft/alkalom) 

700.- 

3.5. A piacon és a termelői piacon kötelezően kihelyezendő regisztrációs sorszám kártya ki nem helyezése 

esetén fizetendő díj (Ft/alkalom) 

300.- 

Lajosmizsei Vásár 

4. Helypénz - Állatok (Ft/db/nap) 

A fizetendő végösszeg minimum 100 Ft, illetve a kerekítés szabályai szerint 100.- Ft-ra kerekítendő 

 

4.1. Ló 2 éven felüli, szarvasmarha 6 hónapon felüli 600.- 

4.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér 300.- 

4.3. Hízott sertés, anyakoca 400.- 
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4.4. Süldő 300.- 

4.5. Malac 200.- 

4.6. Juh, kecske 300.- 

4.7. Bárány, gida 200.- 

4.8. Vágó baromfi, egyéb szárnyas 50.- 

4.9. Előnevelt baromfi, előnevelt egyéb szárnyas 20.- 

4.10. Napos baromfi, napos egyéb szárnyas 10.- 

4.11. Galamb 10.- 

4.12. Nyúl 100.- 

4.13. Választási nyúl 50.- 

4.14. Hobbiállat, kisállat 100.- 

5. Helypénz - Kirakodók (Ft/m/nap)  

5.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók 700.- 

5.2. Egyéb árusítók 500.- 

6. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  

6.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók 700.- 

6.2. Egyéb árusítók 500.- 

7. Egyéb felmerülő díjak  

7.1. A vásártéren téren üzemelő nyilvános illemhely használati díja (Ft/alkalom) 100.- 

7.2. Elektromos áram biztosítása a vásártéren – kivéve a búcsú alkalmával (Ft/nap) 2000.- 

7.3. Árusítás során keletkezett és a vásár területén hátrahagyott, illegálisan lerakott hulladék kezelésének díja 

(Ft/alkalom) 

10.000.- 

7.4. Körhintás, mutatványos (Ft/m2) 300.- 

8. Az Árusokra és a Vevőkre vonatkozó parkolási díjak (Ft/nap)  

8.1. Talicska, kézikocsi 200.- 

8.2. Motorkerékpár 300.- 

8.3. Egy-kétfogatú szekér, lovaskocsi 500.- 

8.4. Személygépkocsi 500.- 

8.5. Személygépkocsi utánfutóval 700.- 

8.6. 3,5 tonna összsúly alatti tehergépjármű 600.- 

8.7. 3,5 tonna összsúly alatti tehergépjármű utánfutóval, vontatóval, pótkocsival 800.- 

8.8. 3,5 tonna összsúly feletti tehergépjármű 700.- 

8.9. 3,5 tonna összsúly feletti tehergépjármű vonatóval, pótkocsival 900.- 

810. Traktor 600.- 

8.11. Traktor vontatóval, pótkocsival 800.- 

9. A temetői alkalmi árusítás díjai (Ft/nap/hely)  

9.1. A temető bejárata melletti első két-két hely 3000.- 

9.2. Egyéb helyek 1500.- 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 

rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, 

a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 

Jogszabálytárban kell közzétenni.” 

Erre tekintettel, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a 

piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (...) 

önkormányzati rendelet 2022. július 28-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 

indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

  

Általános indoklás: 

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a jelenleg alkalmazott díjtételeket. A rendeletben 

meghatározott piacra és vásárra vonatkozó helypénzek, bérleti és parkolási díjak mértéke több, mint 

tíz éve nem került változtatásra, így a díjak mértékének felülvizsgálata szükségessé vált. 

A díjtételek kérdéskörét Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, 

valamint Lajosmizse Város Önkormányzatának Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottsága 2021. október 06-i együttes bizottsági ülésén már tárgyalta, amely 

alapján a Bizottságok 34/2021. (X. 06.) és 21/2021. (X. 06) bizottsági határozataikban megtették a 

javaslataikat az alkalmazandó díjtételek vonatkozásában jelen módosítás elkészítéséhez. A 

díjtételek változása miatt szükséges aktualizálni a rendelet 1. mellékletét. 

  

Részletes indoklás: 

  

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 1. mellékletét. 

Az alábbi táblázatban láthatóak a jelenlegi hatályos rendeletünk díjszabásai a piac és a vásár 

vonatkozásában: Az árak bruttó forintban értendők. 

  

Jogcím  Fizetendő összeg (Ft) 

1.  Helypénz 

1.1. Állatok  Ft/db  

1.1.1. Ló, szarvasmarha     600,- Ft- 

1.1.2. Csikó, borjú      250,- Ft 

1.1.3. Hízott sertés, anyakoca    180,- Ft 

1.1.4. Malac     

  

100,- Ft 

1.1.5. Süldő     

  

150,- Ft 

1.1.6. Juh, kecske              150,- Ft 
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1.1.7. Bárány, gida                100,- Ft 

1.1.8. Nyúl, egyéb kisállat                        50,- Ft 

1.1.9. Napos baromfi     5,- Ft 

1.1.10. Baromfi, egyéb szárnyasok 40,- Ft 

1.2. Élelmiszerek      

1.2.1. Tojás, tejtermék, zöldség, gyümölcs termények stb. Ft / m 150,- Ft 

1.2.2. Kis láda / műanyag 10, műanyag 5, kisméretű faláda /  Ft/db                                                                          70,- Ft  

1.2.3. műanyag 30 méretű láda Ft/db                                                                                      100,- Ft 

 1.3. Kirakodók   

 1.3.1. Büfé-kocsi, pecsenyesütők, üdítőital mérők Ft / m / nap 600,- Ft 

 1.3.2. Egyéb árusok sátrainak helyfoglalása Ft / m / nap 400,- Ft 

 1.3.3. Piaci bérelt fedett pavilonok helyfoglalása Ft / m / nap 200,- Ft 

2. Bérleti díjak 

2.1. Állandó, zárt pavilonok /Ft/hó/  8.000,- Ft 

2.2. Nyitott pavilonok és terménypiaci árusító helyek bérleti díja Ft/ hó 5.200,- Ft 

2.3. Piaci bérelt asztalok bérleti díja Ft /m /hó + helypénz                                                   400,- Ft 

2.4. Saját asztalok helyfoglalása Ft/ m/hó 250,- Ft 

3. Parkolási díjak/vásárba bevitt járművek is/ 

3.1. Árusoknak a vásárba bevitt gépjárműveik után Ft /nap 400,- Ft 

3.2. Egy-kétfogatú szekér, kocsi    200,- Ft 

3.3. Talicska, kézikocsi   50,- Ft 

3.4. Motorkerékpár  60,- Ft 

3.5. Személygépkocsi  200,- Ft 

3.6. 3.5 t. összsúly alatti tehergépjármű és személygépkocsi utánfutóval 

Ft/alkalom. 

400,- Ft 

3.7. 3.5 t. összsúly feletti tehergépjármű és a traktor vontatóval  /Ft/ 

alkalom/ 

600,- Ft 
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4. A termelői árusítás díjai 

4.1. központi parkbeli termelői árusítás 300,- Ft/nap/méter, 

1.500,-

Ft/(naptári)hét/méter,  

5.000,- 

Ft/(naptári)hó/méter 

4.2. a háztáji mennyiséget meghaladó, (járműről történő) termelői 

árusítás 

4.1. pont díjtétel ötszörös 

mértéke 

5. A temetői alkalmi árusítás díjai 

5.1. A temető bejárata melletti első két-két hely 2 000,- Ft/nap/hely 

5.2. Egyéb helyek 1 000,- Ft/nap/hely 

4. Egyéb 

4.1. A piactéren üzemelő nyilvános illemhely használati díja 100,- Ft 

4.2. A vásártéren üzemelő nyilvános illemhely használati díja  100,- Ft 

4.3. A lakossági hirdetmények hangosbemondóban történő elhangzása 

szó / Ft 

20,- Ft  

4.4. Elektromos áram biztosítása a vásártéren – kivéve búcsú alkalmával 

-  Ft/ nap             

1000,- Ft  

4.5. Elektromos áram biztosítása a piactéren  Ft/ nap  500,- Ft 

4.6. Körhintás, mutatványos Ft/m2. 150,- Ft 

  

 

A Lajosmizsei Piac 2020. évi felújítását, valamint a Termelői Piac Lajosmizsei Piacra történő 2021. 

évi áthelyezését követően a kialakult állapotokhoz illeszkedés okán szükségessé vált a fenti táblázat 

felülvizsgálata. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 

bekezdése értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat által nyújtott 

szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: 

díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

A fentiek alapján a jelenlegi hatályos jogszabályok értelmében 2022. július 01-től lehetséges a 

meglévő díjtételek növelése, új díjtételek bevezetése. 

Az előterjesztés 1. mellékletében találhatóak a környező települések által alkalmazott díjszabások 

Kecskemét, Dabas, Nagykőrös települések vonatkozásában. Sajnos a különböző gyakorlatok miatt 

ezen díjtételek nem hasonlíthatóak össze egy összehasonlító táblázatban. 

  

Az alábbi táblázat már a Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

34/2021. (X. 06.) PEB határozata, valamint Lajosmizse Város Önkormányzatának Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 21/2021. (X. 06.) MKVB határozata által javasolt 

díjtételeket tartalmazza. Az árak bruttó forintban értendők. 
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A B C 

Sorszám Megnevezés Fizetendő bruttó összeg (Ft) 

Lajosmizsei Piac 

1. Helypénz (Ft/m/nap)   

1.1. 

kirakodó- és használtcikk piac 

területén található fedett 

asztalok 

600.- 

1.2. 

kirakodó- és használtcikk piac 

területén fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 

1.3. 
termény piacon lévő fedetlen, 

asztal nélküli árusító helyek 
500.- 

1.4. 

körforgalmi közút szélétől a 

vasútig terjedő területen 

található fedetlen, asztal nélküli 

árusút helyek 

400.- 

1.5. 

az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a fedett árusító térben 

található asztalok 

600.- 

1.6. 

az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a Szent Imre utca és a 

vasút felöli oldalon a járműről 

történő értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 

1.7. 

az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a temető felöli oldalon 

kisállat értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 

1.8. 

a Lajosmizsei Piac területén a 

mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 

járműről történő értékesítésre 

alkalmas fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

2. Bérleti díjak (Ft/m/hó)   
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2.1. 

kirakodó- és használtcikk piac 

területén található fedett 

asztalok 

600.- 

2.2. 

kirakodó- és használtcikk piac 

területén fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 

2.3. 
termény piacon lévő fedetlen, 

asztal nélküli árusító helyek 
500.- 

2.4. 

körforgalmi közút szélétől a 

vasútig terjedő területen 

található fedetlen, asztal nélküli 

árusút helyek 

400.- 

2.5. 

az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a fedett árusító térben 

található asztalok 

600.- 

2.6. 

az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a Szent Imre utca és a 

vasút felöli oldalon a járműről 

történő értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 

2.7. 

az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a temető felöli oldalon 

kisállat értékesítésre alkalmas 

fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 

2.8. 

a Lajosmizsei Piac területén a 

mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 

járműről történő értékesítésre 

alkalmas fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

3. Egyéb felmerülő díjak   

3.1. 

A piactéren üzemelő nyilvános 

illemhely használati díja 

(Ft/alkalom) 

100.- 

3.2. 
Elektromos áram biztosítása a 

piactéren (Ft/nap) 
1000.- 

3.3. Árusítás során keletkezett és a 

piac területén hátrahagyott, 
10.000.- 
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illegálisan lerakott hulladék 

kezelésének díja (Ft/alkalom) 

3.4. 

A piacon és a termelői piacon 

kötelezően kihelyezendő 

regisztrációs sorszám kártya 

pótlásának a díja (Ft/alkalom) 

700.- 

3.5. 

A piacon és a termelői piacon 

kötelezően kihelyezendő 

regisztrációs sorszám kártya ki 

nem helyezése esetén fizetendő 

díj (Ft/alkalom) 

300.- 

Lajosmizsei Vásár 

4. 

Helypénz - Állatok (Ft/db/nap) 

A fizetendő végösszeg minimum 

100 Ft, illetve a kerekítés 

szabályai szerint 100.- Ft-ra 

kerekítendő 

  

4.1. 
Ló 2 éven felüli, szarvasmarha 6 

hónapon felüli 
600.- 

4.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér 300.- 

4.3. Hízott sertés, anyakoca 400.- 

4.4. Süldő 300.- 

4.5. Malac 200.- 

4.6. Juh, kecske 300.- 

4.7. Bárány, gida 200.- 

4.8. Vágó baromfi, egyéb szárnyas 50.- 

4.9. 
Előnevelt baromfi, előnevelt 

egyéb szárnyas 
20.- 

4.10. 
Napos baromfi, napos egyéb 

szárnyas 
10.- 

4.11. Galamb 10.- 

4.12. Nyúl 100.- 

4.13. Választási nyúl 50.- 

4.14. Hobbiállat, kisállat 100.- 
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5. 
Helypénz - Kirakodók 

(Ft/m/nap) 
  

5.1. 
Büfé kocsi, pecsenyesütők, 

egyéb vendéglátóipari árusítók 
700.- 

5.2. Egyéb árusítók 500.- 

6. Bérleti díjak (Ft/m/hó)   

6.1. 
Büfé kocsi, pecsenyesütők, 

egyéb vendéglátóipari árusítók 
700.- 

6.2. Egyéb árusítók 500.- 

7. Egyéb felmerülő díjak   

7.1. 

A vásártéren téren üzemelő 

nyilvános illemhely használati 

díja (Ft/alkalom) 

100.- 

7.2. 

Elektromos áram biztosítása a 

vásártéren – kivéve a búcsú 

alkalmával (Ft/nap) 

2000.- 

7.3. 

Árusítás során keletkezett és a 

vásár területén hátrahagyott, 

illegálisan lerakott hulladék 

kezelésének díja (Ft/alkalom) 

10.000.- 

7.4. Körhintás, mutatványos (Ft/m2) 300.- 

8. 

Az Árusokra és a Vevőkre 

vonatkozó parkolási díjak 

(Ft/nap) 

  

8.1. Talicska, kézikocsi 200.- 

8.2. Motorkerékpár 300.- 

8.3. 
Egy-kétfogatú szekér, 

lovaskocsi 
500.- 

8.4. Személygépkocsi 500.- 

8.5. Személygépkocsi utánfutóval 700.- 

8.6. 
3,5 tonna összsúly alatti 

tehergépjármű 
600.- 

8.7. 3,5 tonna összsúly alatti 

tehergépjármű utánfutóval, 
800.- 
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vontatóval, pótkocsival 

8.8. 
3,5 tonna összsúly feletti 

tehergépjármű 
700.- 

8.9. 

3,5 tonna összsúly feletti 

tehergépjármű vonatóval, 

pótkocsival 

900.- 

810. Traktor 600.- 

8.11. Traktor vontatóval, pótkocsival 800.- 

9. 
A temetői alkalmi árusítás 

díjai (Ft/nap/hely) 
  

9.1. 
A temető bejárata melletti első 

két-két hely 
3000.- 

9.2. Egyéb helyek 1500.- 

  

2. § indokolása: 

  

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

  

 

 


