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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
2021. október 06-i ülésére 

 
Tárgy: Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításával kapcsolatosan 
 
Ikt.sz: LMKOH/89-332/2021. 
 

Tisztelt Bizottság! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 114/2021. (IX. 16.) önkor-
mányzati határozatában döntött arról, hogy a „Zöld város” beruházás Szabadság teret érintő 
kivitelezési munkálatai miatt a Szabadság téren lévő Termelői Piacot 2021. október 1-től áthe-
lyezi a Szent Imre téren lévő felújított Lajosmizsei Piacra. Továbbá felhatalmazta a jegyzőt, 
hogy készítse elő a 2021. novemberi ülésre Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: Rendelet) módosítását. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Termelői Piac fenti határozat alapján 

megkezdte a működését 2021. október 02-től a Lajosmizsei Piac élelmiszer- és kisállat piacán 
található fedett árusító térben, amely helyszín már megfelel a helyi termelői piacokon történő 
árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet 2. §-ban fog-
laltaknak, amely szerint: 

 
„a) a 852/2004/EK rendelet II. melléklet III. fejezet (2) bekezdés c) pontjával össz-

hangban nem szükséges külön tisztító, illetve fertőtlenítő berendezést biztosítani, amennyiben 
az élelmiszer-vállalkozó a munkaeszközök és -berendezések tisztítását és fertőtlenítését nem a 
forgalomba hozatal helyszínén végzi, feltéve, hogy az értékesítés jellegéből adódóan a munka-
eszközök tisztítása és fertőtlenítése a forgalomba hozatal helyszínén nem válhat szükségessé; 

b) a 852/2004/EK rendelet II. melléklet III. fejezet (2) bekezdés e) pontjával összhang-
ban nem szükséges ivóvízzel való ellátás biztosítása, amennyiben 

ba) az élelmiszer-vállalkozó a munkaeszközök és -berendezések tisztítását és fertőtlení-
tését nem a forgalomba hozatal helyszínén végzi, feltéve, hogy az értékesítés jellegéből adó-
dóan a munkaeszközök tisztítása és fertőtlenítése a forgalomba hozatal helyszínén nem válhat 
szükségessé, és 

bb) illemhely rendelkezésre állása esetén az illemhely ivóvíz minőségű folyóvizes kéz-
mosási lehetőséggel felszerelt; 

c) a helyi termelői piac területén lévő hulladékgyűjtő és -tároló tartályok, edények 
rendszeres tisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről gondoskodni kell; 

d) vadon termett gomba értékesítése esetén a gomba-szakellenőr részére a vizsgálat-
hoz megfelelő méretű, természetes és mesterséges megvilágítású gombavizsgáló helyet kell 
létesíteni, melyet az elkobzott gomba elhelyezésére szolgáló megfelelő méretű, biztonságosan 
zárható hulladékgyűjtővel kell felszerelni; 

e) közcsatorna hiányában a helyi termelői piacon keletkezett szennyvíz higiénikus ösz-
szegyűjtéséről és eltávolításáról gondoskodni kell.” 

 
Amennyiben a Bizottságok és a Képviselő-testület a Termelői Piacot a jövőben át kíván-
ja helyezni egy új helyszínre, akkor a fenti követelményeknek kell, hogy az új helyszín 
megfeleljen. 
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A Rendelet 2015. október 26-án volt utoljára módosítva, amikor is a rendeletbe beépí-
tésre kerültek a bolhapiaccal kapcsolatos rendelkezések. A Rendelet módosításától számított 
közel hat éves időszak alatt többek között a Lajosmizsei Piac is felújításra került, továbbá a 
Termelői Piac áthelyezése is megvalósult a fenti önkormányzati határozat alapján, ezért a 
Rendelet módosítása szükségessé vált a jelenlegi állapotokhoz való illeszkedés miatt. A Ren-
deltben meghatározott piacra és vásárra vonatkozó helypénzek, bérleti és parkolási díjak mér-
téke több, mint tíz éve nem került változtatásra, így a díjak mértékének felülvizsgálata is 
szükségessé vált. 

 
 A Rendelet szöveges részének felülvizsgálata szükségessé vált a jelenlegi állapotok-
hoz való illeszkedése miatt, ezért a novemberi rendelet módosítást megelőzően ezen előkészí-
tő anyagban kerülnek bemutatásra a javasolt változtatások. Az előterjesztés 1. mellékletben 
található rendelet-tervezetben a tervezett hatályon kívül helyezendő részek áthúzásra kerül-
nek, továbbá a változtatások félkövér, dőlt betűvel kerülnek jelölésre. Jelen tervezet még csak 
a szakami változtatásokat kezeli és nem a jogszabályszerkesztési megfelelőségnek tesz eleget. 
 Az előterjesztés 2. mellékletében találhatóak a környező települések által alkalmazott 
díjszabások Kecskemét, Dabas, Nagykőrös, Kiskunfélegyháza települések vonatkozásában. 
Sajnos a különböző gyakorlatok miatt ezen díjtételek nem hasonlíthatóak össze egy összeha-
sonlító táblázatban. 
 
Az alábbi táblázatban láthatóak a jelenlegi hatályos Rendeletünk díjszabásai a piac és a vásár 
vonatkozásában: 
 

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 

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   
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 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 

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 
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A jelenlegi állapothoz illeszkedés okán szükségessé vált a fenti táblázat felülvizsgálata is, 
amelyet követően könnyebben megkülönböztethetőek lesznek a piaci és vásári díjtételek. A 
táblázatban szereplő árak bruttó árak. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdasá-
got érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. 
(XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat által 
nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyon-
nal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továb-
biakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet ha-
tálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.  

A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti szervezet e rendelet hatálybalépé-
sének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat 
nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 

A fentiek alapján a jelenlegi hatályos jogszabályok értelmében 2022. január 01-
től lehetséges a meglévő díjtételek növelése, új díjtételek bevezetése, amennyiben a fenti 
jogszabályban megjelölt határidőt nem hosszabbítja meg a Kormány. 
 
Az alábbi táblázat már a felújított piachoz illeszkedő díjkategóriákat tartalmazza és bemutatja 
a jelenlegi és a javasolt díjszabásokat: 
 

1. Lajosmizsei Piac 
Jogcím A jelenlegi és a javasolt fizetendő összeg 

(Ft) 
1.1. Helypénz (Ft/m/nap) 

1.1.1. kirakodó- és használtcikk piac terüle-
tén található fedett asztalok  

jelenleg 400.-  
javasolt 600.- 

1.1.2. kirakodó- és használtcikk piac terüle-
tén fedetlen, asztal nélküli árusító he-
lyek 

jelenleg 400.-  
javasolt 500.- 

1.1.3. termény piacon lévő fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

jelenleg 400.-  
javasolt 500.- 

1.1.4. körforgalmi közút szélétől a vasútig 
terjedő területen található fedetlen, 
asztal nélküli árusút helyek 

jelenleg 400.-  
javasolt 400.- 

1.1.5. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a fedett árusító térben található 
asztalok 

jelenleg 400.-  
javasolt 600.- 

1.1.6. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a Szent Imre utca és a vasút felöli 
oldalon a járműről történő értékesí-
tésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 

jelenleg 400.-  
javasolt 500.- 

1.1.7. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a temető felöli oldalon kisállat ér-
tékesítésre alkalmas fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

jelenleg 400.-  
javasolt 500.- 

1.1.8. a Lajosmizsei Piac területén a moz-
góboltok, büfé kocsik, pecsenyesü-
tők, egyéb vendéglátóipari árusítók 
járműről történő értékesítésre alkal-
mas fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 

jelenleg 600.-  
javasolt 700.- 
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1.2. Bérleti díjak (Ft/m/hó) 

1.2.1. kirakodó- és használtcikk piac terüle-
tén található fedett asztalok  

jelenleg 5200.- Ft/hó   
javasolt 600.- 

1.2.2. kirakodó- és használtcikk piac terüle-
tén fedetlen, asztal nélküli árusító he-
lyek 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 500.- 

1.2.3. termény piacon lévő fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

jelenleg 5200.- Ft/hó  
javasolt 500.- 

1.2.4. körforgalmi közút szélétől a vasútig 
terjedő területen található fedetlen, 
asztal nélküli árusút helyek 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 400.- 

1.2.5. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a fedett árusító térben található 
asztalok 

jelenleg 400.- Ft/hó/m 
javasolt 600.- 

1.2.6. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a Szent Imre utca és a vasút felöli 
oldalon a járműről történő értékesí-
tésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 500.- 

1.2.7. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a temető felöli oldalon kisállat ér-
tékesítésre alkalmas fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 500.-  

1.2.8. a Lajosmizsei Piac területén a moz-
góboltok, büfé kocsik, pecsenyesü-
tők, egyéb vendéglátóipari árusítók 
járműről történő értékesítésre alkal-
mas fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 
 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 700.- 

1.3. Egyéb felmerülő díjak 
1.3.1. A piactéren üzemelő nyilvános il-

lemhely használati díja 
(Ft/alkalom) 

jelenleg 100.- 
javasolt 100.- 

1.3.2. Elektromos áram biztosítása a pi-
actéren (Ft/nap) 

jelenleg 500.- 
javasolt 1000.- 

1.3.3. Árusítás során keletkezett és a pi-
ac területén hátrahagyott, illegáli-
san lerakott hulladék kezelésének 
díja (Ft/alkalom) 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 10.000.- 

1.3.4. A piacon és a termelői piacon kö-
telezően kihelyezendő regisztrá-
ciós sorszám kártya pótlásának a 
díja (Ft/alkalom) 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 700.- 

1.3.5. A piacon és a termelői piacon kö-
telezően kihelyezendő regisztrá-
ciós sorszám kártya ki nem helye-
zése esetén fizetendő díj 
(Ft/alkalom) 

 
 

jelenleg nincs díjtétel  
javasolt 300.-  
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2. Lajosmizsei Vásár 
Jogcím A jelenlegi és a javasolt fizetendő összeg 

(Ft) 
2.1. Helypénz - Állatok (Ft/db/nap) 

A fizetendő végösszeg minimum 100 Ft, illetve a kerekítés szabályai szerint 100.- Ft-ra kerekítendő 
2.1.1. Ló 2 éven felüli, szarvasmarha 6 

hónapon felüli 
jelenleg 600.- 
javasolt 600.- 

2.1.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér jelenleg 250.- 
javasolt 300.- 

2.1.3. Hízott sertés, anyakoca jelenleg 180.- 
javasolt 400.- 

2.1.4. Süldő jelenleg 150.- 
javasolt 300.- 

2.1.5. Malac jelenleg 100.- 
javasolt 200.- 

2.1.6. Juh, kecske jelenleg 150.- 
javasolt 300.- 

2.1.7. Bárány, gida jelenleg 100.- 
javasolt 200.- 

2.1.8. Vágó baromfi, egyéb szárnyas jelenleg 40.- 
javasolt 50.- 

2.1.9. Előnevelt baromfi, előnevelt 
egyéb szárnyas 

jelenleg nincs díjtétel 
javasolt 20.- 

2.1.10. Napos baromfi, napos egyéb 
szárnyas 

jelenleg 5.- 
javasolt 10.- 

2.1.11. Galamb jelenleg nincs díjtétel 
javasolt 10.- 

2.1.12. Nyúl jelenleg 50.- 
javasolt 100.- 

2.1.13. Választási nyúl jelenleg nincs díjtétel 
javasolt 50.- 

2.1.14. Hobbiállat, kisállat jelenleg 50.- 
javasolt 100.- 

2.2. Helypénz - Kirakodók (Ft/m/nap) 
2.2.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 
jelenleg 600.- 
javasolt 700.- 

2.2.2. Egyéb árusítók jelenleg 400.- 
javasolt 500.- 

2.3. Bérleti díjak (Ft/m/hó) 
2.3.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 
jelenleg 400.- 
javasolt 700.- 

2.3.2. Egyéb árusítók jelenleg 400.- 
javasolt 500.- 

2.4. Egyéb felmerülő díjak 
2.4.1. A vásártéren téren üzemelő nyil-

vános illemhely használati díja 
(Ft/alkalom) 

jelenleg 100.- 
javasolt 100.- 

2.4.2. Elektromos áram biztosítása a vá-
sártéren – kivéve a búcsú alkal-
mával (Ft/nap) 

jelenleg 1000.- 
javasolt 2000.- 
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2.4.3. Árusítás során keletkezett és a vá-
sár területén hátrahagyott, illegá-
lisan lerakott hulladék kezelésé-
nek díja (Ft/alkalom) 

jelenleg nincs díjtétel 
javasolt 10.000.- 

2.4.4. Körhintás, mutatványos (Ft/m2) jelenleg 150.- 
javasolt 300.- 

2.5.  Az Árusokra és a Vevőkre vonatkozó parkolási díjak (Ft/nap) 
2.5.1. Talicska, kézikocsi jelenleg 50.- 

javasolt 200.- 
2.5.2. Motorkerékpár jelenleg 60.- 

javasolt 300.- 
2.5.3. Egy-kétfogatú szekér, lovaskocsi jelenleg 400.- 

javasolt 500.- 
2.5.4. Személygépkocsi jelenleg 400.- 

javasolt 500.- 
2.5.5. Személygépkocsi utánfutóval jelenleg 400.- 

javasolt 700.- 
2.5.6. 3,5 tonna összsúly alatti tehergép-

jármű 
jelenleg 400.- 
javasolt 600.- 

2.5.7. 3,5 tonna összsúly alatti tehergép-
jármű utánfutóval, vontatóval, 
pótkocsival 

jelenleg 400.- 
javasolt 800.- 

2.5.8. 3,5 tonna összsúly feletti teher-
gépjármű  

jelenleg 400.- 
javasolt 700.- 

2.5.9. 3,5 tonna összsúly feletti teher-
gépjármű vonatóval, pótkocsival 

jelenleg 400.- 
javasolt 900.- 

2.5.10. Traktor jelenleg 400.- 
javasolt 600.- 

2.5.11. Traktor vontatóval, pótkocsival jelenleg 400.- 
javasolt 800.- 

3. A temetői alkalmi árusítás díjai (Ft/nap/hely) 
Jogcím A jelenlegi és a javasolt fizetendő összeg 

(Ft) 
3.1. A temető bejárata melletti első két-két 

hely 
jelenleg 2000.- Ft/nap/hely 
javasolt 3000.- 

3.2. Egyéb helyek jelenleg 1000.- Ft/nap/hely 
javasolt 1500.- 

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Bizottság elé: 
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I. Határozat-tervezet 
 

……../2021. (…..) PEB Határozat 
Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és a piacokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan 
             
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bi-
zottsága megismerte az előterjesztés 1. mellékletében található Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. 
(X. 16.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatait és javasolja azt a novembe-
ri, soros testületi ülésre előkészítésre. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bi-
zottsága felkéri a polgármestert, hogy a novemberi soros testületi ülésre készítse 
elő a Lajosmizsei Piac Működési Rendjének Szabályzatát. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bi-

zottsága a határozat mellékletében szereplő díjtételek alapján javasolja előkészíteni 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a pia-
cokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását 2022. ja-
nuár 01-től alkalmazandó díjtételek vonatkozásában. 

 
Felelős: Bizottság, polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. október 06. 
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……../2021. (…..) PEB Határozat melléklete 
 

1. Lajosmizsei Piac 
Jogcím Fizetendő összeg (Ft) 

1.1. Helypénz (Ft/m/nap) 
1.1.1. kirakodó- és használtcikk piac terüle-

tén található fedett asztalok  
 

1.1.2. kirakodó- és használtcikk piac terüle-
tén fedetlen, asztal nélküli árusító he-
lyek 

 

1.1.3. termény piacon lévő fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

 

1.1.4. körforgalmi közút szélétől a vasútig 
terjedő területen található fedetlen, 
asztal nélküli árusút helyek 

 

1.1.5. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a fedett árusító térben található 
asztalok 

 

1.1.6. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a Szent Imre utca és a vasút felöli 
oldalon a járműről történő értékesí-
tésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 

 

1.1.7. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a temető felöli oldalon kisállat ér-
tékesítésre alkalmas fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

 

1.1.8. a Lajosmizsei Piac területén a moz-
góboltok, büfé kocsik, pecsenyesü-
tők, egyéb vendéglátóipari árusítók 
járműről történő értékesítésre alkal-
mas fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 
 

 

1.2. Bérleti díjak (Ft/m/hó) 
1.2.1. kirakodó- és használtcikk piac terüle-

tén található fedett asztalok  
 

1.2.2. kirakodó- és használtcikk piac terüle-
tén fedetlen, asztal nélküli árusító he-
lyek 

 

1.2.3. termény piacon lévő fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

 

1.2.4. körforgalmi közút szélétől a vasútig 
terjedő területen található fedetlen, 
asztal nélküli árusút helyek 

 

1.2.5. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a fedett árusító térben található 
asztalok 

 

1.2.6. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a Szent Imre utca és a vasút felöli 
oldalon a járműről történő értékesí-
tésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 
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1.2.7. az élelmiszer- és kisállat piac terüle-
tén a temető felöli oldalon kisállat ér-
tékesítésre alkalmas fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

  

1.2.8. a Lajosmizsei Piac területén a moz-
góboltok, büfé kocsik, pecsenyesü-
tők, egyéb vendéglátóipari árusítók 
járműről történő értékesítésre alkal-
mas fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 
 

 

1.3. Egyéb felmerülő díjak 
1.3.1. A piactéren üzemelő nyilvános il-

lemhely használati díja 
(Ft/alkalom) 

 

1.3.2. Elektromos áram biztosítása a pi-
actéren (Ft/nap) 

 

1.3.3. Árusítás során keletkezett és a pi-
ac területén hátrahagyott, illegáli-
san lerakott hulladék kezelésének 
díja (Ft/alkalom) 

 

1.3.4. A piacon és a termelői piacon kö-
telezően kihelyezendő regisztrá-
ciós sorszám kártya pótlásának a 
díja (Ft/alkalom) 

 

1.3.5. A piacon és a termelői piacon kö-
telezően kihelyezendő regisztrá-
ciós sorszám kártya ki nem helye-
zése esetén fizetendő díj 
(Ft/alkalom) 

  

2. Lajosmizsei Vásár 
Jogcím Fizetendő összeg (Ft) 

2.1. Helypénz - Állatok (Ft/db/nap) 
A fizetendő végösszeg minimum 100 Ft, illetve a kerekítés szabályai szerint 100.- Ft-ra kerekítendő 

2.1.1. Ló 2 éven felüli, szarvasmarha 6 
hónapon felüli 

 

2.1.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér  
2.1.3. Hízott sertés, anyakoca  
2.1.4. Süldő  
2.1.5. Malac  
2.1.6. Juh, kecske  
2.1.7. Bárány, gida  
2.1.8. Vágó baromfi, egyéb szárnyas  
2.1.9. Előnevelt baromfi, előnevelt 

egyéb szárnyas 
 

2.1.10. Napos baromfi, napos egyéb 
szárnyas 

 

2.1.11. Galamb  
2.1.12. Nyúl  
2.1.13. Választási nyúl  
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2.1.14. Hobbiállat, kisállat  
2.2. Helypénz - Kirakodók (Ft/m/nap) 

2.2.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók 

 

2.2.2. Egyéb árusítók  
2.3. Bérleti díjak (Ft/m/hó) 

2.3.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók 

 

2.3.2. Egyéb árusítók  
2.4. Egyéb felmerülő díjak 

2.4.1. A vásártéren téren üzemelő nyil-
vános illemhely használati díja 
(Ft/alkalom) 

 

2.4.2. Elektromos áram biztosítása a vá-
sártéren – kivéve a búcsú alkal-
mával (Ft/nap) 

 

2.4.3. Árusítás során keletkezett és a vá-
sár területén hátrahagyott, illegá-
lisan lerakott hulladék kezelésé-
nek díja (Ft/alkalom) 

 

2.4.4. Körhintás, mutatványos (Ft/m2)  
2.5.  Az Árusokra és a Vevőkre vonatkozó parkolási díjak (Ft/nap) 

2.5.1. Talicska, kézikocsi  
2.5.2. Motorkerékpár  
2.5.3. Egy-kétfogatú szekér, lovaskocsi  
2.5.4. Személygépkocsi  
2.5.5. Személygépkocsi utánfutóval  
2.5.6. 3,5 tonna összsúly alatti tehergép-

jármű 
 

2.5.7. 3,5 tonna összsúly alatti tehergép-
jármű utánfutóval, vontatóval, 
pótkocsival 

 

2.5.8. 3,5 tonna összsúly feletti teher-
gépjármű  

 

2.5.9. 3,5 tonna összsúly feletti teher-
gépjármű vonatóval, pótkocsival 

 

2.5.10. Traktor  
2.5.11. Traktor vontatóval, pótkocsival  

3. A temetői alkalmi árusítás díjai (Ft/nap/hely) 
Jogcím Fizetendő összeg (Ft) 

3.1. A temető bejárata melletti első két-két 
hely 

 

3.2. Egyéb helyek  
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II. Határozat-tervezet 

 
……../2021. (…..)MKVB Határozat  
Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és a piacokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan 
             
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Kör-
nyezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága megismerte az előterjesztés 1. mellék-
letében található Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásá-
rokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítási 
javaslatait és javasolja azt a novemberi, soros testületi ülésre előkészítésre. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Kör-
nyezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a nov-
emberi soros testületi ülésre készítse elő a Lajosmizsei Piac Működési Rendjének 
Szabályzatát. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Kör-

nyezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága a határozat mellékletében szereplő 
díjtételek alapján javasolja előkészíteni Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányza-
ti rendeletének módosítását 2022. január 01-től alkalmazandó díjtételek vonatko-
zásában. 

 
Felelős: Bizottság, polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. október 06. 
 
  
Lajosmizse, 2021. október 01. 
 
 

    Basky András sk. 
                                                                  polgármester 
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……../2021. (…..) MKVB Határozat melléklete 
 

1. Lajosmizsei Piac 
Jogcím Fizetendő összeg (Ft) 

1.1. Helypénz (Ft/m/nap) 
1.1.1. kirakodó- és használtcikk piac te-

rületén található fedett asztalok  
 

1.1.2. kirakodó- és használtcikk piac te-
rületén fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 

 

1.1.3. termény piacon lévő fedetlen, 
asztal nélküli árusító helyek 

 

1.1.4. körforgalmi közút szélétől a vas-
útig terjedő területen található 
fedetlen, asztal nélküli árusút he-
lyek 

 

1.1.5. az élelmiszer- és kisállat piac te-
rületén a fedett árusító térben ta-
lálható asztalok 

 

1.1.6. az élelmiszer- és kisállat piac te-
rületén a Szent Imre utca és a 
vasút felöli oldalon a járműről 
történő értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 

 

1.1.7. az élelmiszer- és kisállat piac te-
rületén a temető felöli oldalon 
kisállat értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 

 

1.1.8. a Lajosmizsei Piac területén a 
mozgóboltok, büfé kocsik, pe-
csenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók járműről 
történő értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 

 

 

1.2. Bérleti díjak (Ft/m/hó) 
1.2.1. kirakodó- és használtcikk piac te-

rületén található fedett asztalok  
 

1.2.2. kirakodó- és használtcikk piac te-
rületén fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 

 

1.2.3. termény piacon lévő fedetlen, 
asztal nélküli árusító helyek 

 

1.2.4. körforgalmi közút szélétől a vas-
útig terjedő területen található 
fedetlen, asztal nélküli árusút he-
lyek 

 

1.2.5. az élelmiszer- és kisállat piac te-
rületén a fedett árusító térben ta-
lálható asztalok 

 



 15

1.2.6. az élelmiszer- és kisállat piac te-
rületén a Szent Imre utca és a 
vasút felöli oldalon a járműről 
történő értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 

 

1.2.7. az élelmiszer- és kisállat piac te-
rületén a temető felöli oldalon 
kisállat értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 

  

1.2.8. a Lajosmizsei Piac területén a 
mozgóboltok, büfé kocsik, pe-
csenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók járműről 
történő értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 
helyek 

 

 

1.3. Egyéb felmerülő díjak 
1.3.1. A piactéren üzemelő nyilvá-

nos illemhely használati díja 
(Ft/alkalom) 

 

1.3.2. Elektromos áram biztosítása a 
piactéren (Ft/nap) 

 

1.3.3. Árusítás során keletkezett és a 
piac területén hátrahagyott, il-
legálisan lerakott hulladék ke-
zelésének díja (Ft/alkalom) 

 

1.3.4. A piacon és a termelői piacon 
kötelezően kihelyezendő re-
gisztrációs sorszám kártya 
pótlásának a díja (Ft/alkalom) 

 

1.3.5. A piacon és a termelői piacon 
kötelezően kihelyezendő re-
gisztrációs sorszám kártya ki 
nem helyezése esetén fizeten-
dő díj (Ft/alkalom) 

  

2. Lajosmizsei Vásár 
Jogcím Fizetendő összeg (Ft) 

2.1. Helypénz - Állatok (Ft/db/nap) 
A fizetendő végösszeg minimum 100 Ft, illetve a kerekítés szabályai szerint 100.- Ft-ra kerekítendő 
2.1.1. Ló 2 éven felüli, szarvasmarha 

6 hónapon felüli 
 

2.1.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér  
2.1.3. Hízott sertés, anyakoca  
2.1.4. Süldő  
2.1.5. Malac  
2.1.6. Juh, kecske  
2.1.7. Bárány, gida  
2.1.8. Vágó baromfi, egyéb szárnyas  
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2.1.9. Előnevelt baromfi, előnevelt 
egyéb szárnyas 

 

2.1.10. Napos baromfi, napos egyéb 
szárnyas 

 

2.1.11. Galamb  
2.1.12. Nyúl  
2.1.13. Választási nyúl  
2.1.14. Hobbiállat, kisállat  

2.2. Helypénz - Kirakodók (Ft/m/nap) 
2.2.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 

egyéb vendéglátóipari árusí-
tók 

 

2.2.2. Egyéb árusítók  
2.3. Bérleti díjak (Ft/m/hó) 

2.3.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 
egyéb vendéglátóipari árusí-
tók 

 

2.3.2. Egyéb árusítók  
2.4. Egyéb felmerülő díjak 

2.4.1. A vásártéren téren üzemelő 
nyilvános illemhely használati 
díja (Ft/alkalom) 

 

2.4.2. Elektromos áram biztosítása a 
vásártéren – kivéve a búcsú 
alkalmával (Ft/nap) 

 

2.4.3. Árusítás során keletkezett és a 
vásár területén hátrahagyott, 
illegálisan lerakott hulladék 
kezelésének díja (Ft/alkalom) 

 

2.4.4. Körhintás, mutatványos 
(Ft/m2) 

 

2.5.  Az Árusokra és a Vevőkre vonatkozó parkolási díjak (Ft/nap) 
2.5.1. Talicska, kézikocsi  
2.5.2. Motorkerékpár  
2.5.3. Egy-kétfogatú szekér, 

lovaskocsi 
 

2.5.4. Személygépkocsi  
2.5.5. Személygépkocsi utánfutóval  
2.5.6. 3,5 tonna összsúly alatti teher-

gépjármű 
 

2.5.7. 3,5 tonna összsúly alatti teher-
gépjármű utánfutóval, vonta-
tóval, pótkocsival 

 

2.5.8. 3,5 tonna összsúly feletti te-
hergépjármű  

 

2.5.9. 3,5 tonna összsúly feletti te-
hergépjármű vonatóval, pót-
kocsival 

 

2.5.10. Traktor  
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2.5.11. Traktor vontatóval, pótkocsi-
val 

 

3. A temetői alkalmi árusítás díjai (Ft/nap/hely) 
Jogcím Fizetendő összeg (Ft) 

3.1. A temető bejárata melletti első 
két-két hely 

 

3.2. Egyéb helyek  
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról1 

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, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 
(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. vásár: országos állat és kirakodóvásár, búcsúvásár , heti állatvásár, (továbbiakban: vásár); 
2. piac, termelői piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott 

értékesítési hely és forma; 
3. temetői alkalmi árusítás: minden év október 15-e és november 5-e közötti értékesítési 

forma és hely (a továbbiakban: temetői árusítás). 
4. háztáji mennyiség: az a mennyiség, amelynek mozgatása kézi erővel lehetséges. 
5. 2bolhapiac: használtcikkek értékesítésére szolgáló értékesítési forma és hely. 

 
2. Vásár, piac helye és ideje 

2. § 

(1) A vásár helye: Lajosmizse, Vásártér (…. hrsz), a Görgey Artúr út jobb oldala, a táblával jelölt 
helyen 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 zöldség-gyümölcs-, 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. 

(3) Termelői piac helye: Lajosmizse, Szent Imre tér 4. (1588/32 hrsz), élelmiszer- és kisállat 
piacon található fedett árusító tér  a Szabadság tér (22/2 hrsz) déli sarka,  az önkormányzat 
által kialakított asztalok és azok közvetlen környezete, ahol kert-, kiskerttulajdonos, termelő, 
őstermelő árusíthat saját terméket, terményt, gyümölcsöt, zöldséget háztáji mennyiségben. 

(4) A háztáji mennyiséget meghaladó (járműről történő) termelői árusításra kizárólag a 22/1 hrsz-
on lévő épülettől északkeletre, a játszótérig terjedő térrészen a Lajosmizse, Szent Imre tér 4. 
(1588/32 hrsz) szám alatt az élelmiszer- és kisállat piacon található fedetlen árusító téren 
van lehetőség. 

(5) Temetői árusítás helye: a Bajcsy-Zsilinszky utca (1378 hrsz.) temetők (római katolikus – 
1686/1 és 1686/2 hrsz. és református – 1683 hrsz.) előtti szakasza. 

(6) 3A bolhapiac helye: A Piac Szent Imre tér déli oldalán a kerítéssel körülvett részben a kirako-
dó-, és használtcikk piac területe, ahol az árusok a saját háztartásukban keletkező használtcik-
keket értékesíthetnek. 

 

                                                
1 Egységes szerkezetben a 24/2015. (X,26.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2015. november 01. 
2 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
3 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 



 19

3. § 

(1) A vásár (kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat) a minden évben elkészülő vásárnaptár szerint 
évente 13 alkalommal, minden hó első vasárnapján kerül megrendezésre. 

(2) A heti állatvásár minden héten csütörtökön, a búcsúvásár minden év augusztus utolsó vasár-
napján kerül megrendezésre. 

(3) A vásár évszaktól függetlenül 06-12 óráig tart nyitva, kivéve  

   a) az állatvásárt, amely május 1-től szeptember 30-ig 05-12 óráig tart nyitva, 

   b) a búcsúvásárt, melynek nyitvatartása: 06-22 óra. 

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

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

(6) A csütörtöki piac évszaktól függetlenül 06 05 - 12 óráig tart nyitva, amely nyitvatartási idő-
szakban az árusítók 05:00 - 06:30 óra között foglalhatják el árusítási helyeiket, a vevők ré-
szére a nyitva tartás 06:30 órakor kezdődik.  

A keddi termelői piac, valamint a szombati piac és termelői piac évszaktól függetlenül 06-12 
óráig tart nyitva az árusítók és a vevők részére is. 

(7) 4A bolhapiac a minden évben elkészülő bolhapiac naptár szerint évente 12 alkalom-
mal, minden hónap harmadik szombatján kerül megrendezésre. A bolhapiac évszaktól 
függetlenül 06 – 12 óráig tart nyitva. 

3. A piacok és vásárok rendje 

4. § 

(1) A piacon és a vásáron csak a Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) 
által kijelölt helyen szabad árusítani.  

(2) Ha a kereskedelmi tevékenység engedélyhez kötött Engedélyhez kötött kereskedelmi tevé-
kenység folytatása esetén, csak az engedély bemutatása után lehet a helyet elfoglalni. 

(3) A piacon és vásáron a járművek elhelyezésére táblával jelölt parkolóhelyek állnak rendelke-
zésre. A parkolóban és a kerékpártárolóban elhelyezett járművekért a Fenntartó anyagi fele-
lősséggel nem tartozik. 

(4) A piac és a vásár területén az árusítóhelyek árusításra alkalmas körülményeinek bizto-
sítása Az árusítóhelyek, valamint a piac és a vásár területének tisztántartása a Fenntar-
tó feladata.  

(5) Az 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 gondoskod-
ni.  

(6) Az Árusítók által 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 kihelyezett hulladéktároló edényzetek a Vásárlók és az Árusítók saját fogyasztásá-
ból keletkező hulladékok elhelyezésére szolgálnak. 

                                                
4 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 



 20

(8)  Az árusításból keletkezett hulladék piac és vásár területén történő hagyása illegális 
hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék piac és vásár területén történő 
hagyása pénzbüntetés kiszabással jár. A pénzbüntetés be nem fizetéséig az Árusító 
nem árulhat a piac és vásár területén. A pénzbüntetés mértékét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.  

5. § 

(1) A piac területén a termékek árusítására az alábbi árusító helyek kerültek kialakításra: 

a) zárt pavilonok, a kirakodó- és használtcikk piac területén található fedett asztalok, 

b) nyitott pavilonok, a kirakodó- és használtcikk piac területén fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek, 

c) önkormányzati tulajdonú asztalok, termény piacon lévő fedetlen, asztal nélküli árusí-
tó helyek, 

d) az árusok tulajdonát képező asztalok, a körforgalmi közút szélétől a vasútig terjedő 
területen található fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 

e) a termény-piacon lévő elárusítóhelyek, az élelmiszer- és kisállat piac területén a fe-
dett árusító térben található asztalok, 

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 fedet-
len, asztal nélküli árusító helyek, 

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

(2) A piacon a helyfoglalás sorrendje a következő: 

a) a zárt és nyitott pavilonokban a tulajdonos vagy a bérlő a kirakodó részen, az (1) be-
kezdés a.) pontjától h.) pontjáig felsorolt árusító helyek bérlői, 

b) az élelmiszerpiacon az önkormányzat tulajdonában levő, bérelhető asztalok bérlői és a 
saját asztalok tulajdonosai, érkezés szerint. 

c) a körforgalomban a kijelölt elárusítóhelyek bérlői, 

d) az alkalmi jelleggel árusításra érkezők. 

(3) A bérelt árusító helyek a piac nyitása után egy óráig tarthatók fenn a bérlők részére. Ez köve-
tően a fenntartó a helypénz megfizetése mellett az arra igényt tartó árus rendelkezésére bocsát-
ja a helyet az aznapi árusítás céljára. 

(4) A piac kirakodó- és használtcikk piac és élelmiszerpiac, 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) Termelői Piacon árúsítóhely bérlésére akkor jogosult az árusító, amennyiben a csütörtöki 
piacon is rendelkezik bérelt árusító hellyel. 

6. § 

(1) A vásár területén a termékek árusítására sorszámmal ellátott folyóméteres árusítóhelyek lettek 
kialakítva. 

(2) A vásáron a helyfoglalás sorrendje a következő: 

a) a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérlői, 

b) érkezés szerint. 
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(3) A bérelt sorszámmal ellátott elárusítóhelyet a vásár nyitását követő egy órán belül el kell fog-
lalni, ellenkező esetben a vásár rendezője az elárusítóhelyet az aznapi árusításra másnak is ki-
adhatja. 

(4) A vásártérre az a jármű hajthat be, amelyen eladás céljából árut helyeztek el. A többi jármű a 
vásártér közvetlen közelében lévő kialakított parkolóhelyet köteles igénybe venni. 

4. Helypénz, parkolási és egyéb díjak 

7. § 

(1) A vásáron és a piacon az árusítás helypénz, tartós igénybevétel esetén (legalább 3 hónap) bér-
leti díj, a parkolóhelyek igénybevételét parkolási díj fizetésével lehetséges. 

a.) az árusítás helypénz, tartós igénybevétel esetén (legalább 3 hónap) bérleti díj megfizetésével 
lehetséges 

b.) a parkolóhelyek igénybevétele  parkolási díj fizetésével lehetséges. 

 

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

(3) A termelői piacon az 5.000,- Ft/nap értéket meghaladó áru árusításához díjat kell fizetni, 
melynek mértékét a 1. melléklete tartalmazza. és a szombati piacon az árusítás helypénz fize-
tése nélkül lehetséges. 

(4) 5A bolhapiacon az árusítás helypénz fizetése nélkül lehetséges. 

8. § 

(1) Az 5.§ (1) bekezdésében foglalt árusító helyek legalább 3 hónap, de legfeljebb 12 hónap idő-
tartamra bérelhetők az alábbi módon: 

a) A zárt pavilonokat kizárólag bérlet alapján vehetik igénybe az árusok, legalább 3 hó-
nap, legfeljebb 12 hónap időtartamra.  

a) A nyitott pavilonok és termény-piacon lévő elárusító helyek legalább 6 hónap, legfel-
jebb 12 hónap időtartamra bérelhetők. Fél éves időtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 
havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, melyet egy összegben előre kell megfizetni, 

b) Az önkormányzat tulajdonában lévő asztalok bérelhetőségének időtartama legalább 3 
hónap legfeljebb 12 hónap. Egy éves időtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi 
bérleti díj összegével egyenlő mértékű, melyet egy összegben előre kell megfizetni. 

c) Az árusok tulajdonát képező asztalok által elfoglalt hely után legalább 6 hónapra leg-
feljebb 12 hónapra előre helyfoglalási díjat kell fizetni. A saját tulajdonú asztalokat 
névtáblával meg kell jelölni az azonosíthatóság céljából. 

(2) A bérleti szerződést a rendelet 3. 2. melléklete tartalmazza. Az (1) bekezdés szerinti bérleti 
szerződést a polgármester köti meg a bérlőkkel. 

(3) Aki az (1) bekezdés d) pontjában foglalt helyfoglalási díjat nem fizeti meg, annak asztalát a 
Fenntartó a piac területéről elszállíthatja a tulajdonos kártérítési igénye nélkül. 

9. § 

(1) Az árusítóhelyek bérleti díját készpénzfizetési a fenntartó által kiállított számla alapján a 
helyszínen kell megfizetnie a bérlőnek a fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában. 

a) készpénz-átutalási megbízáson (csekken) a Fenntartó számlájára vagy  

b) a helyszínen a helypénzszedők útján 

                                                
5 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
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 kell megfizetni.  

10. § 

(1) A vásártéren a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérelhetők.  

(2) A bérleti szerződést a rendelet 2. 3. melléklete tartalmazza a polgármester köti meg a bérlők-
kel. 

(3) A sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérleti díjának időtartama, mértéke, megfizetésének 
módja:  

a) fél éves időtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 havi helypénz bérleti díj összegével 
egyenlő mértékű, melyet egy összegben előre kell megfizetni, 

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

(4) A bérleti díj megfizetése a szerződéskötés időpontjában esedékes. Az árusítóhelyek bérleti dí-
ját készpénzfizetési a fenntartó által kiállított számla alapján a helyszínen kell megfizetnie a 
bérlőnek a fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában. 

 

11. § 
(1) A helypénz beszedésének szabályai: 

a) a helypénzt a vásáron és a piacon az elfoglalásra kerülő terület nagysága után, a par-
kolási díjat a parkoló jármű típusa alapján kell helypénzbeszedők útján megfizetni a 
bejáratoknál helyjegy, vagy (igény szerint) készpénzfizetési számla ellenében.  

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

c) A helypénzbeszedő köteles az általa beszedett helypénzzel, parkolási díjjal a piacot, 
vásárt követő munkanapon 12 óráig elszámolni a Fenntartó házipénztárában. 

 

5. A temetői alkalmi árusítás szabályai 

12. § 

(1) A temetői alkalmi árusítás (a továbbiakban: temetői árusítás) céljára a 2.§ (5) bekezdésében 
megjelölt hely szolgál. 

(2) A temetői árusítás árusítóhelyeinek egysége 2 m2, kivéve a temető bejáratai mellett lévő két-
két árusítóhelyet, amelyek egysége 4 m2. Az árusítóhelyek sorszámmal ellátottak. 

(3) A temetői árusítás kizárólag az alkalomhoz illő virág, koszorú, mécses árusítására korlátozód-
hat. 

(4) A temetői árusítás az erre meghatározott díj házipénztári befizetésével és annak alapján teme-
tői alkalmi árusítási helyjegy (a továbbiakban: helyjegy) igénylésével lehetséges.  

(5) A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Temetői árusításra kizárólag a befizetési 
bizonylat és kitöltött helyjegy együttesen jogosít. 

(6) Temetői árusítás díját minden év szeptember 15-től lehet befizetni a Fenntartó házipénztárá-
ban. 

(7) A temetői árusítás során a házipénztári befizetés igazolását és a helyjegyet a temetői árusítást 
végzőnek magánál kell tartania, azt ellenőrzés esetén fel kell mutatnia. 
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13. § 

(1) A helyjegy adattartalma: 

a) hitelesítő elemek: 

aa) Lajosmizse Város Önkormányzata temetői alkalmi árusítási helyjegy (… rendelet alapján) 
felirat, 

ab) sorszám, 

ac) a Fenntartó bélyegzőlenyomata, 

ad) Lajosmizse Város Polgármestere aláírása; 

b) felhasználás adatai 

ba) felhasználás helye: a temető előtt felfestett árusítóegység száma szerint, 

bb) felhasználás ideje: év/hó/nap formátumban, 

bc) felhasználás jogosultsága: házipénztári befizetési bizonylat száma; 

c) felhasználás szabályai 

ca) a jegy nem mentesít a jogszabályok szerinti engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól, 

cb) a temetői árusítás során a használó a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja, 

cc) a keletkezett hulladék tárolásáról és kezeléséről a használó gondoskodni köteles. 

cd) a temetői árusítás közérdekből bármikor megszüntethető, 

ce) a használat befejezését követően az eredeti állapotot kártalanítási igény nélkül helyre kell 
állítani. 

6. Záró rendelkezések 

14. § 

(1) Ez a rendelet 2012. október 19. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti 

a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(II.18.) rendelete a 
vásárokról és a piacokról, 

b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II. 24.) önkormányzati 
rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

c)  

 Basky András sk.                                                        Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. október 16. 

                Kutasiné Nagy Katalin sk. 

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

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

Felülvizsgálandó piacra és vásárra külön szétbontva 

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 

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 
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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 

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 
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2. 3. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez  

Ikt.sz .:   LMKOH/…-…/20….. 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
Mely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata - képviseli a polgármester - mint 
bérbeadó,  

másrészről ...…………………………név………………………………adószám …………………….. 

telefon,………………………………………..cím sz. alatti lakos, mint bérlő között a lajosmizsei 
vásártér kirakodó vásár területén a ……sorszámú …………..folyóméteres árusítóhely 20.... évre 
történő bérbe adása tárgyában, az alábbiak szerint: 

1. A bérlő 20....…év……………hónaptól, 20....év ………………………… hónapig bérli a fent 
jelzett árusítóhelyet.  

2. Az 1. pontban foglalt időtartamra a bérleti díj:……….Ft,azaz ………………….Ft. 

3. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt területet a vásár napján reggel 07 óráig a nyitást követő 
1 órán belül el kell foglalni, ellenkező esetben a vásár rendezője az árusítóhelyet másnak is 
kiadhatja. 

4. A bérleti díj nem szolgáltatható vissza. 

5. A vásár nyitva tartása: reggel 06 órától- 12 óráig. 

6. A bérlő az árusítóhelyet köteles tisztán tartani, a vásár befejeztével a keletkezett hulladékot az 
erre a célra kitett hulladékgyűjtőbe elhelyezni. A bérlő az árusító helyet köteles tisztán tarta-
ni. A bérlő a saját árusítási tevékenységéből keletkező hulladékot köteles a saját maga által 
biztosított hulladék tárolóba összegyűjteni és annak elszállításáról, ártalmatlanításáról saját 
maga köteles gondoskodni. A keletkezett hulladékot tilos a vásár területén hagyni. 

7. A bérlő a 2. pontban meghatározott bérleti díjat e szerződés aláírásával egy időben, egy ösz-
szegben köteles megfizetni. 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó. 

 

Lajosmizse, 20... .év………hó………nap 

 

………………. ………………      
bérlő  polgármester 
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3. 2. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez  

Ikt.sz .:   LMKOH/…-.../20….. 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

Mely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata - képviseli a polgármester - mint 
bérbeadó,  

másrészről ...…………………………név………………………………adószám …………………….. 

telefon, ………………………………………..cím sz. alatti lakos, mint bérlő között a lajosmizsei 
piactér területén a ……sorszámú …………..folyóméteres árusítóhely / pavilon 20.... évre történő 
bérbe adása tárgyában, az alábbiak szerint: 

1. A bérlő 20....…év……………hónaptól, 20....év ………………………… hónapig bérli a fent 
jelzett árusítóhelyet.  

2. Az 1. pontban foglalt időtartamra a bérleti díj:……….Ft,azaz ………………….Ft. 

3. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt területet a piac napján reggel 07 óráig a nyitást követő 
1 órán belül el kell foglalni, ellenkező esetben a vásár piac rendezője az árusító helyet másnak 
is kiadhatja. 

4. A bérleti díj nem szolgáltatható vissza. 

5. A piac nyitva tartása: Csütörtök reggel 05 órától 12 óráig, szombat reggel 06 órától 12 óráig. 

6. A bérlő az árusítóhelyet köteles tisztán tartani, a vásár befejeztével a keletkezett hulladékot az 
erre a célra kitett hulladékgyűjtőbe elhelyezni. A bérlő az árusító helyet köteles tisztán tarta-
ni. A bérlő a saját árusítási tevékenységéből keletkező hulladékot köteles a saját maga által 
biztosított hulladék tárolóba összegyűjteni és annak elszállításáról, ártalmatlanításáról saját 
maga köteles gondoskodni. A keletkezett hulladékot tilos a piac területén hagyni. 

7. A bérlő a 2. pontban meghatározott bérleti díjat e szerződés aláírásával egy időben, egy ösz-
szegben köteles megfizetni. 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó. 

 

Lajosmizse, 20... .év………hó………nap 

 

 

………………. ………………      
bérlő  polgármester 
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Előterjesztés 2. melléklete 

Kecskemét város piaci és vásári helypénzei 2021. január 01-től 
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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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Kiskunfélegyháza város piaci és vásári díjai 2018. május 01-től 
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