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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (VII. 29.) 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. július 29.  
 
 

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 árusító 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.- 
4.4. Süldő 300.- 
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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 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 vontatóval, pótkocsival 900.- 
8.10. 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.- 

” 


