107.
EGYSÉGES SZERKEZET
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (IX.25.)13, 27/2015. (VIII.05.)12, 41/2014. (XII.03.)11, 26/2014.
(VIII.08.)10, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 57/2011. (XII. 20.) ÖR,
29/2011. (VI. 01.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 26/2007. (VII. 26.) ÖR, 12/2007. (IV.
25.) ÖR, 35/2006. (IX. 27.) ÖR, 26/2006. (VIII. 11.) rendeletével módosított
44/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete
a városi piac működési rendjéről
Budakeszi város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Budakeszi Városi Piac működési rendjének szabályozására – figyelemmel a
vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletben és a
végrehajtására kiadott 59/1999.(XI.26.) Egészségügyi miniszteri rendeletben
foglaltakra – a városi piac működési rendjéről szóló 44/2004. (VIII. 1.) rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed1
a) Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő piacra;1
b) a piac fenntartójára, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra
(helyhasználókra), továbbá a piac területén tartózkodó magánszemélyekre
és a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra;1
c) a piacon árusított árukra és termékekre.1
2. §
(1)

(2)

(3)

1

Budakeszi Város Önkormányzat a piacot a helyi viszonyoknak megfelelően - a
már eddig kialakult gyakorlat szerint - a Dózsa György téren alakítja ki az
alábbiak szerint:
A Budakeszi 495/1. hrsz-ú ingatlanon a 3. számú melléklet szerinti vázrajzon
körülhatárolt területen.11
Budakeszi Város Önkormányzat a piac üzemeltetéséről – a fenyőfa árusítást
kivéve - saját tulajdonában álló gazdasági társasága, a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. útján
gondoskodik. A fenyőfa árusítására az Önkormányzat ad közterület-használati
engedélyt.5,11
A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társaság Kft.5 köteles a piac működtetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek,
a piac használójának (továbbiakban: helyhasználó) kijelölésével kapcsolatos
feladatokat ellátni.

26/2006. (VIII. 11.) Hatálybalépés: 2006. augusztus 11.
Módosította a 41/2014. (XII. 03.) ör. 1. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
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4/2011. (I. 26.) Hatálybalépés: 2011. február 1.
11
Módosította a 41/2014. (XII. 03.) ör. 2. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
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(4)

A rendelet szempontjából piac: napi rendszerességű – szabadtéri – adásvételi
lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napi cikkeket árusítanak.1
A piac nyitva tartásának rendje
3. §

A piac a hét minden napján működik.
(1) A piac nyitvatartási idejét az önkormányzat az alábbiak szerint szabályozza:
szombat, vasárnap és ünnepnapok1
januártól - április 30-ig:
7.00 - 12.00 óráig
májustól - szeptember 30-ig: 6.00 - 12.00 óráig
október - decemberig:
7.00 - 12.00 óráig

(2)
(3)

hétköznap: januártól - április 30-ig:
8.00 - 15.00 óráig
májustól - szeptember 30-ig: 7.00 - 18.00 óráig
október - decemberig:
6.00 - 15.00 óráig
A piac nyitvatartási rendjéről annak változásáról a fenntartó a lakosságot és a
helyhasználót a helyben szokásos módon tájékoztatja.
A piac júniustól- augusztus 31-ig szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 12.00
óra után napközben és éjszaka is nyitva tart, melyre a mellékletben
meghatározott emelt díjszabás vonatkozik. Az éjszakai árusítást csak a
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött helyhasználati szerződés alapján lehet végezni. A
szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a felelős őrzésről az árus maga
gondoskodik.11
Az árusítás feltételei
4. §

A piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. A piacon gazdálkodó
szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész,
népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint
magánszemély árusíthat.1
(2) Hatályát vesztette.1
(3) Az árusítóhelyen csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz
használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a
vásárló ellenőrizni tudja.
(4) A piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító-helyre, az árusítást végző
személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi,
közegészségügyi, 1 köztisztasági előírásokat.
(5) A piacon az alábbi élelmiszerek és termékek árusíthatók:11
(1)

a) tej, tejtermék,
b) aszalt gyümölcs, méz,
c) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési szalonna, olvasztott
étkezési zsír,
1

26/2006. (VIII. 11.) Hatálybalépés: 2006. augusztus 11., a 4. § (4) bekezdésében szereplő
Az új ponttal kiegészítette a 41/2014. (XII. 03.) ör. 3. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
„állategészségügyi” szövegrész hatályát veszíti
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Módosította a 41/2014. (XII. 03.) ör. 4. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
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d)
e)
f)
g)
h)

zöldség, gyümölcs, termesztett gomba,
kimért savanyúság,
virág,
zárt csomagolású, nem romlékony élelmiszer,
palackos, dobozos ital.

(6) A piacon tilos élő állatot, tőkehúst árulni.11
(7) A piacon még engedéllyel sem hozható fogalomba:11
a) szedett, gyűjtött gomba,
b) nemesfém és abból készült ékszer, drágakő,
c) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és
készítmény,
d) kábítószerek és pszihotrop anyagnak minősülő termék,
e) mérgező és veszélyes anyag,
f) látást javító szemüveg és kontaktlencse,
g) fegyver, lőszer, gázspray, robbanó- és robbantószer,
h) tűzveszélyes anyag,
i) kulturális javak,
j) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya
alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve
származéka,
k) olyan termék vagy hulladék, amely forgalomba hozatala előzetes vagy
egyéb engedélyhez kötött, vagy amely forgalomba hozatala
jogszabályba ütközik.
(8) A piacon csak engedéllyel, külön jogszabályi feltételek mellett lehet forgalomba
hozni:11
a) fűszerpaprika-őrleményt;
b) jövedéki terméket;
c) növényvédő szert;
d) barlangi képződményt, illetve szakmai tudományos szempontból
kiemelkedő jelentőségű ásványi társulást, ősmaradványt;
e) gázüzemű készüléket és alkatrészeit, valamint elektromos hálózatról
üzemeltethető terméket és alkatrészeit.
Egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő egyéb
magánszemély a piacon a tulajdonát képező vagyontárgyakat értékesítheti,
viszont üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább-eladás
céljára beszerzett árut nem értékesíthet. 1,2
(10) A piacon a népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a
fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja. 1,2
(11) A piacon csak olyan nyers zöldséget és gyümölcsöt szabad árulni, amelynek
növényvédőszeres kezelése élelmezés-egészségügyi várakozási ideje letelt,
valamint növényvédőszer-maradékot határértéken felüli mértékben nem
tartalmaz. A permetezési naplót az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni.
(9)

1,2
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11
Módosította a 41/2014. (XII. 03.) ör. 4. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
11

3

(12) Az élelmiszert az árusítás egész időtartama alatt védve kell tartani a
szennyeződéstől. Gyümölcs és zöldségféle tiszta ládából, kosárból, alátéttel
ellátott zsákból vagy kocsiból árusítható. 1,2
(13) Az árusok a nyitvatartási idő végén a szemetet és hulladékot a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által rendszeresített zárható
szeméttároló edényzetbe kötelesek gyűjteni, melynek a nyitásáról a
piacfelügyelő gondoskodik. Aki felszólítás ellenére sem tesz eleget a hulladék
összegyűjtési
kötelezettségének,
a
Budakeszi
Városfejlesztési
és
Városüzemeltetési Kft. vezetője a piacról 3 hónapra kitilthatja.11
A helyhasználatra vonatkozó rendelkezések
5. §
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

A piacon helyhasználatra jogosult, aki helyhasználati szerződéssel1 rendelkezik,
vagy a fenntartó részére a napi helyhasználatáért a helypénzt megfizette.
A helyhasználati szerződéssel1 rendlelkező helyhasználók kötelesek asztalukat
névtáblával megjelölni.
A helyhasználók bérleti szerződés szerint, illetve a fenntartó által kijelölt árusító
helyüket a jogszabályban foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen kötelesek
használni.
A helyhasználati jog más személyre nem ruházható át.
A helyhasználó az árusítás megkezdése előtt a tevékenység végzésért
engedélyező iratot a fenntartó felhívására köteles bemutatni.
6. §

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

A használati díjat a helyhasználó havonta előre köteles megfizetni a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Kft-vel5
kötött 1 helyhasználati szerződésben foglaltaknak megfelelően.
A tartós helyhasználó az árusítóhelyet albérletbe nem adhatja és annak
használatát a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság Kft.5 előzetes engedélye nélkül semmilyen formában
másnak nem engedheti át.
Az árusítóhelyek elfoglalása, az áruszállítás, a piac nyitvatartási ideje előtt egy
órával kezdhető meg. Az árusító asztalokat a helyhasználati szerződéssel1
rendelkező helyhasználónak legkésőbb a nyitva tartás előtt egy órával korábban
lehet elfoglalni.
Amennyiben a helyhasználó helyhasználati szerződéssel1 rendelkezik és az
árusító asztalt a (3) bekezdésben meghatározott időpontig nem foglalja el, ezt
követően a fenntartó azt napi helyhasználatra igénybe veheti.
A helyhasználók a számukra kijelölt terület használatára a piac nyitásától a
zárásig tartó időtartamban jogosultak.
A napi helyhasználók a helyjegyet az árusítás befejezéséig kötelesek megőrizni
és azt a fenntartó felszólítására felmutatni.
A napi helyhasználók és asztalbérlők a zárást követő egy órán belül kötelesek az
igénybevett helyet kiüríteni, az árukat és felszereléseiket elszállítani.
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Az új ponttal kiegészítette a 41/2014. (XII. 03.) ör. 5. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
4/2011. (I. 26.) Hatálybalépés: 2011. február 1.
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26/2006. (VIII. 11.) Hatálybalépés: 2006. augusztus 11. a 6 § (1) bekezdésében szereplő „tartós”
szövegrész hatályát veszíti, a 6. § (3) és (4) bekezdésében szereplő „bérleti szerződéssel” szövegrész
helyébe „helyhasználati szerződéssel” szövegrész lép
5
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(8)

A tartós helyhasználó a zárást követően köteles az árusítást befejezni, valamint
jogosult az árut kulturált módon, zártan tárolni saját felelősségére a 2. számú
mellékletben foglalt díj megfizetése után. 10
7. §

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

A piac házirendjét a rendelet 1. számú melléklete1 tartalmazza.
A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.
A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társaság Kft.5 köteles folyamatosan ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét,
melyet a piacfelügyelő útján lát el. A piacfelügyelő mint a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.5
alkalmazottja, feladatkörében annak nevében és képviseletében jár el.
Munkaköre ellátása során köteles és jogosult a piac rendjére (házirend)
vonatkozó szabályok betartását ellenőrizni és annak megszegőivel szemben a
házirendben meghatározott módon eljárni.
Tevékenysége az ellenőrzésre jogosult hatóságok jogkörét nem érintheti.
Kitiltható a piacról az a helyhasználó, illetőleg annak a piacon árusító
tevékenységet folytató családtagja, illetve alkalmazottja, akinek megtartása a
piac rendjét súlyosan zavarja. A kitiltás - a piaci rend megzavarásának súlyától
függően - három hónapig terjedő időre szólhat.
Az egy hétnél nem hosszabb kitiltást a piacfelügyelő rendeli el a kitiltás
alapjául szolgáló cselekménytudomására jutásától számított 3 napon belül. A
kitiltásról szóló értesítőt a piac területén lévő hirdetőoszlopra ki kell helyezni.
Az egy hétnél hosszabb kitiltást a Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.5 vezetője rendeli el a
piacfelügyelőnek a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény tudomására jutása után
3 napon belül tett megindokolt írásbeli javaslatára.
A piacfelügyelő a piaci házirend szabályainak megszegése miatt 500-tól 1000
Ft-ig terjedő pótdíj kiszabásáról intézkedhet.
A piacfelügyelő saját hatáskörében vagy szükség esetén a hatóságok
bevonásával köteles intézkedni a hiányosságok felszámolásáról és adott esetben
feljelentést tehet.1
Helypénz
8. §

(1)
(2)

A piacra elárusításra vitt árukkal elfoglalt terület alapján a 2. sz.
mellékletben1,3,4,6 megszabott helypénz díj megfizetése kötelező.
Helypénz csak a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után fizetendő. A
fizetendő díj szempontjából minden megkezdett m2 egésznek számít.
Hatóságok
9. §

(1)

Hatályát vesztette.1

10

Az új ponttal kiegészítette a 26/2014. (VIII. 08.) ör. 1. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től.
26/2006. (VIII. 11.) Hatálybalépés: 2006. augusztus 11., a 9. § (2) bekezdésében a „vásárok”
szövegrész hatályát veszíti
3
12/2007. (IV. 25.) Hatálybalépés: 2007. április 25.
4
26/2007. (VII. 26.) Hatálybalépés 2007. július 29.
7
57/2011. (XII. 20.) Hatálybalépés: 2011. december 21.
1

5

(2)

1,11

Szabálysértési rendelkezések, a piac rendjének megsértésének egyes
jogkövetkezményei
10. §1,6,8,9,11
Vegyes rendelkezések
11. §
(1)
(2)

E rendelet 2004. augusztus 1. napjával lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 40/1995. (XI. 24.) Ör. számú, és a
22/1998. (IX. 14.) ÖR számú, rendelettel módosított 17/1997.(V. 16.) ÖR
számú rendelet hatályát veszti.

Budakeszi, 2012. június 12.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Közzétételi záradék:
E rendeletet 2012. június 13-tól július 13-ig közzétettem.

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző
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1. számú melléklet1,11
Budakeszi Önkormányzat tulajdonában lévő piac területére vonatkozó
HÁZIREND
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

1

A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.
A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy vagy
tartós helyhasználati szerződés alapján szabad árusítani.
A helyhasználó az üzemeltető (BVV Kft.) vagy megbízottja (piacfelügyelő)
felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy helyhasználati
szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének (piacfelügyelő)
felszólítására nem mutatja fel) azonnal köteles elhagyni a piac területét.
Mind az eseti, mind a tartós helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet
csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése és az
üzemeltető - képviselője - általi felszólítás ellenére való fenntartása a
helyhasználati jog azonnali megvonását eredményezi.
A piac területén a helyhasználó által végzett építés, változtatás kártérítési
következménnyel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles
saját költségére és veszélyére visszaállítani.
A piac közlekedésére a KRESZ szabályai az irányadóak.
A piac területén állati erővel vontatott járművel behajtani tilos. Az e szabály
megsértéséből eredő esetleges károkért a jármű tulajdonosa felel.
Az árusítóhelyeket használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet
nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad.
A piac területére kedvtelésből tartott állatot bevinni tilos.
A piacfelügyelő ellenőrizheti a piacra bevitt és az ott forgalmazott áruk
minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét
szabályozó jogszabályi előírás betartását.
A piacfelügyelő árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltathat, és a
romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig
megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru
forgalomba hozatalát. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A nyitva tartást megelőzően az üzemeltető kellő időt biztosít a helyhasználónak
az árusításra való előkészületre, valamint a zárás utáni takarításra.
A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó
feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli
felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól megőrzésre átvette.
Azok, akik vegyszeres növényvédelem mellett termelt zöldség-gyümölcsfélét,
takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres
növényvédelemről vezetett naplót bemutatni és vizsgálatra ingyenes
terménymintát adni.
Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyen a kártevőirtást, és a
helyhasználót felszólítani az árusítóhely takarítására.
A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden
szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a
kijelölt tárolóba tenni.
A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a
piac területére bevinni, ott tárolni tilos.

26/2006. (VIII. 11.) Hatálybalépés: 2006. augusztus 11., új 22-27. pontokkal egészült ki
Módosította a 41/2014. (XII. 03.) ör. x. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
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Az üzemeltető a piacfelügyelő útján ellenőrizheti a szakhatósági, tűzvédelmi,
egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb. előírások betartások.
20. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös
használatú helyiségének a tisztántartásáról, közhasználatú vízvezetékről, WCről, a kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a
szükséges fertőtlenítésről.
21. A helyhasználó az árusítóhelyen csak érvényes hitelesített mérleget, súlyt és
egyéb mérőeszközt használhat.
22. A piacon az alábbi élelmiszerek és termékek árusíthatók:
a) tej, tejtermék,
b) aszalt gyümölcs, méz,
c) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési szalonna, olvasztott
étkezési zsír,
d) zöldség, gyümölcs, termesztett gomba,
e) kimért savanyúság,
f) virág,
g) zárt csomagolású, nem romlékony élelmiszer,
h) palackos, dobozos ital.
19.

23. A piacon tilos élő állatot, tőkehúst árulni.
24. A piacon még engedéllyel sem hozható fogalomba:
a) szedett, gyűjtött gomba,
b) nemesfém és abból készült ékszer, drágakő,
c) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és
készítmény,
d) kábítószerek és pszihotrop anyagnak minősülő termék,
e) mérgező és veszélyes anyag,
f) látást javító szemüveg és kontaktlencse,
g) fegyver, lőszer, gázspray, robbanó- és robbantószer,
h) tűzveszélyes anyag,
i) kulturális javak,
j) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény
hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része,
illetve származéka,
k) olyan termék vagy hulladék, amely forgalomba hozatala előzetes vagy
egyéb engedélyhez kötött, vagy amely forgalomba hozatala
jogszabályba ütközik.
25. A piacon csak engedéllyel, külön jogszabályi feltételek mellett lehet forgalomba
hozni:
a) fűszerpaprika-őrleményt;
b) jövedéki terméket;
c) növényvédő szert;
d) barlangi képződményt, illetve szakmai tudományos szempontból
kiemelkedő jelentőségű ásványi társulást, ősmaradványt;
e) gázüzemű készüléket és alkatrészeit, valamint elektromos hálózatról
üzemeltethető terméket és alkatrészeit.
26. Egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő egyéb
magánszemély a piacon a tulajdonát képező vagyontárgyakat értékesítheti,
viszont üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább-eladás
céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
27. A piacon a népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a
fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.
8

28. Az árusok a nyitvatartási idő végén a szemetet és hulladékot a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által rendszeresített zárható szeméttároló
edényzetbe kötelesek gyűjteni, melynek a nyitásáról a piacfelügyelő gondoskodik.
Aki felszólítás ellenére sem tesz eleget a hulladék összegyűjtési kötelezettségének, a
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. vezetője a piacról 3 hónapra
kitilthatja.

Budakeszi, 2014. november 27.

Bozsik Ádám
BVV Kft. ügyvezetője

9

2. sz. melléklet 1,3,4,10,11,12,13
A piaci helypénz napi összegének megállapításáról
I. A piaci helypénz napi összege évente április 1-től október 31-ig*

I.

MEGNEVEZÉS

DÍJ

I.1 Őstermelők részére

I.2 Nem őstermelők részére

-

1. folyóméterig ingyenes

-

2. folyóméterig 500.-Ft/nap

-

3. folyóméterig 1000.-Ft/nap

-

4. folyóméterig 2000.-Ft/nap

-

5. folyóméterig 2500.-Ft/nap

-

1. folyóméterig 600.-Ft/nap

-

2. folyóméterig 1200.-Ft/nap

-

3. folyóméterig 1800.-Ft/nap

-

4. folyóméterig 2400.-Ft/nap

-

5. folyóméterig 2500.-Ft/nap

A téli időszakban (évente november 1-től március 31-ig) a fenti árakból 20 %
kedvezmény kerül levonásra. 2015. szeptember 27.-én, október 4.-én, 11.-én és 18.-án
őstermelők részére 5 folyóméterig a helypénz nem kerül felszámításra.
II. Járművek helyfoglalási díjai a piac területén*

II.

MEGNEVEZÉS

DÍJ

1. Személygépkocsi
2. Utánfutó, vontató
3. Tehergépkocsi

III.

2.200.- Ft/db
1.500.- Ft/db
6.500.- Ft/db

MEGNEVEZÉS

DÍJ

Zárást követően az áru tárolásának díja

300.- Ft/m2/éjszaka

*Az árak az áfa-t tartalmazzák.
1

26/2006. (VIII. 11.) Hatálybalépés: 2006. augusztus 11.
12/2007. (IV. 25.) Hatálybalépés: 2007. április 25.
4
26/2007. (VII. 26.) Hatálybalépés: 2007. július 29.
10
Az új ponttal kiegészítette a 26/2014. (VIII. 08.) ör. 2. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től.
11
Módosította a 41/2014. (XII. 03.) ör. 8. §-a. Hatályos 2014. december 4-től.
12
Módosította a 27/2015. (VIII.05.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól.
13
Módosította a 28/2015. (IX.25.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. szeptember 26-tól.
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