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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 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, 
valamint 1. melléklet 3.1.m) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„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, 
valamint 1. melléklet 3.1.m) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„1. vásár: országos állat és kirakodóvásár, búcsúvásár (továbbiakban: vásár);” 

3. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A vásár helye: Lajosmizse, Vásártér (0270 hrsz), a Görgey Artúr és Kölcsey utcák külterületi 
részének kereszteződésében a korláttal körülvett rész. 

(2) A piac helye: Lajosmizse, Szent Imre tér 4. (1588/32 hrsz), melynek északi oldala kerítéssel 
körülhatárolt részében élelmiszer és kisállat piac található. A Szent Imre tér déli oldalán a kerítéssel 
körülvett részben a kirakodó és használtcikk piac van elhelyezve, a körforgalomban kialakított árusító 
helyeken a termény piac található. A Szent Imre tér nyugati oldalán a körforgalmi közút szélétől a 
vasútig terjedő terület a gépjárműről történő árusításra szolgál. 
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(3) Termelői piac helye: Lajosmizse, Szent Imre tér 4. (1588/32 hrsz), élelmiszer és kisállat piacon 
található fedett árusító tér, ahol kert-, kiskerttulajdonos, termelő, őstermelő árusíthat saját terméket, 
terményt, gyümölcsöt, zöldséget háztáji mennyiségben. 

(4) A háztáji mennyiséget meghaladó (járműről történő) termelői árusításra a Lajosmizse, Szent Imre 
tér 4. (1588/32 hrsz) szám alatt az élelmiszer és kisállat piacon található fedetlen árusító téren van 
lehetőség.” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A bolhapiac helye: A Piac Szent Imre tér déli oldalán a kerítéssel körülvett részben a kirakodó és 
használtcikk piac területe, ahol az árusok a saját háztartásukban keletkező használtcikkeket 
értékesíthetnek.” 

4. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A búcsúvásár minden év augusztus utolsó vasárnapján kerül megrendezésre. 

(3) A vásár évszaktól függetlenül 05-12 óráig, a búcsúvásár 06-22 óráig tart nyitva. 

(4) A piac minden csütörtökön és szombaton, a Termelői Piac minden kedden és szombaton kerül 
megrendezésre. 

(5) A csütörtöki piac amennyiben munkaszüneti napra esik, akkor az előző munkanapon kerül 
megtartásra. 

(6) A csütörtöki piac évszaktól függetlenül 05 - 12 óráig tart nyitva, amely nyitvatartási időszakban 
az árusítók 05:00 - 06:30 óra között foglalhatják el árusítási helyeiket, a vevők részére a nyitva 
tartás 06:30 órakor kezdődik. A keddi termelői piac, valamint a szombati piac és termelői piac 
évszaktól függetlenül 06-10 óráig tart nyitva az árusítók és a vevők részére is. 

(7) A bolhapiac a minden évben elkészülő bolhapiac naptár szerint évente 12 alkalommal, minden 
hónap harmadik szombatján kerül megrendezésre. A bolhapiac évszaktól függetlenül 06 – 10 óráig 
tart nyitva.” 

5. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén csak az engedély bemutatása 
után lehet a helyet elfoglalni.” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A piac és a vásár területén az árusítóhelyek árusításra alkalmas körülményeinek biztosítása a 
Fenntartó feladata.” 
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(3) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (5)–
(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A piac és a vásár területén árusítók a saját árusítási tevékenységükből keletkező hulladékot 
kötelesek a saját maguk által biztosított hulladék tárolóba összegyűjteni, valamint kötelesek a piac 
és a vásár területéről történő elszállításról, ártalmatlanításról saját maguk gondoskodni. 

(6) Az Árusítók által a piac és a vásár területére kifizetett bérleti díj, helypénz összege kizárólag az 
árusítási hely rendelkezésre állását tartalmazza a Fenntartó részéről, az árusítási tevékenységből 
keletkezett hulladék ártalmatlanításának költségét nem. 

(7) A piac és a vásár területén kihelyezett hulladéktároló edényzetek a Vásárlók és az Árusítók a piac 
és a vásár nyitvatartási idejében a saját fogyasztásából keletkező hulladékok elhelyezésére 
szolgálnak. 

(8) Az árusításból keletkezett hulladék árusítók által a piac és vásár területén történő hagyásának 
rendészeti szabályozását a Lajosmizsei Piac Működési Rendjének Szabályzata, valamint a 
Lajosmizsei Vásár Működési Rendjének Szabályzata tartalmazza.” 

6. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–
e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A piac területén a termékek árusítására az alábbi árusító helyek kerültek kialakításra:) 
„a) a kirakodó és használtcikk piac területén található fedett asztalok, 
b) a kirakodó és használtcikk piac területén fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 
c) termény piacon lévő fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 
d) a körforgalmi közút szélétől a vasútig terjedő területen található fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek, 
e) az élelmiszer és kisállat piac területén a fedett árusító térben található asztalok,” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a 
következő f)–h) ponttal egészül ki: 

(A piac területén a termékek árusítására az alábbi árusító helyek kerültek kialakításra:) 
„f) az élelmiszer és kisállat piac területén a Szent Imre utca felöli oldalon a járműről történő 

értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 
g) az élelmiszer és kisállat piac területén a vasút felöli oldalon a mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb árusok járműről történő értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek, 

h) az élelmiszer- és kisállat piac területén a temető felöli oldalon kisállat értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító helyek.” 

(3) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és 
b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A piacon a helyfoglalás sorrendje a következő:) 
„a) az (1) bekezdés a.) pontjától h.) pontjáig felsorolt árusító helyek bérlői, 
b) érkezés szerint.” 
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(4) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A bérelt árusító helyek a piac nyitása után egy óráig tarthatók fenn a bérlők részére. Ez követően 
a Fenntartó a helypénz megfizetése mellett az arra igényt tartó árus rendelkezésére bocsátja a helyet 
az aznapi árusítás céljára. 

(4) A piac kirakodó és használtcikk piac, valamint élelmiszer és kisállat piac részén jármű csak addig 
tartózkodhat, amíg az áru kirakodása megtörténik. Ezt követően a járművet a parkolóban, 
kerékpártárolóban kell elhelyezni.” 

(5) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Termelői Piacon árusítóhely bérlésére akkor jogosult az árusító, amennyiben a csütörtöki 
piacon is rendelkezik bérelt árusító hellyel.” 

7. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A vásáron és a piacon az árusítás helypénz, tartós igénybevétel esetén (legalább 3 hónap) bérleti 
díj megfizetésével lehetséges. A vásáron a parkolóhelyek igénybevétele parkolási díj fizetésével 
lehetséges. 

(2) A helypénz, a bérleti díjak, valamint a parkolási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A termelői piacon és a szombati piacon az árusítás helypénz fizetése nélkül lehetséges.” 

8. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az 5. § (1) bekezdésében foglalt árusító helyek legalább 3 hónap, de legfeljebb 12 hónap 
időtartamra bérelhetők az alábbi módon: 
a) Fél éves időtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 

melyet egy összegben előre kell megfizetni, 
b) Egy éves időtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 

melyet egy összegben előre kell megfizetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérleti szerződést a polgármester köti meg a bérlőkkel.” 

9. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„9. § 
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Az árusítóhelyek bérleti díját a Fenntartó által kiállított számla alapján kell megfizetnie a bérlőnek a 
Fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában.” 

10. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A bérleti szerződét a polgármester köti meg a bérlőkkel.” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérleti díjának időtartama, mértéke, megfizetésének módja:) 
„a) fél éves időtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 

melyet egy összegben előre kell megfizetni, 
b) egy éves időtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 

melyet egy összegben előre kell megfizetni.” 

(3) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az árusítóhelyek bérleti díját a Fenntartó által kiállított számla alapján kell megfizetnie a 
bérlőnek a Fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában.” 

11. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) 
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A helypénz beszedésének szabályai:) 
„a) a helypénzt a vásáron és a piacon az elfoglalásra kerülő terület nagysága után, a parkolási díjat 

a parkoló jármű típusa alapján kell helypénzbeszedők útján megfizetni a bejáratoknál helyjegy, 
vagy (igény szerint) számla ellenében. 

b) piaci és vásári helyjegyként csak nyomdailag előállított, szigorú számadású nyomtatványon a 
Fenntartó által nyilvántartásba vett, lebélyegzett, vagy a Fenntartó nevére előnyomtatott jegyet 
lehet felhasználni.” 

12. § 

Hatályát veszti a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 
a) 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja, 
b) 8. § (3) bekezdése, 
c) 14. § (2) bekezdése, 
d) 2. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez . melléklete, 
e) 3. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeleté-hez . melléklete. 
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13. § 

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.              
 
 
 
                       Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 

polgármester      jegyző 
 

 
 
A kihirdetés napja: 2021. november 19. 
  
 
 

dr. Balogh László sk. 
jegyző 


