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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. 

(VI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2009. június 12-én lépett hatályba. A 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a 2011. január 1-től érvényes piaci díjtételek mértékét. 

A helypénzek, bérleti díjak összegei évente áttekintésre kerülnek. Ennek alapján a 2012. évre 

javasoljuk a díjak mérsékelt, átlagosan 7,3 %-al történő emelését.  

Tájékoztatásul, az összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakban bemutatjuk a 2011. évre 

vonatkozó és a 2012-re tervezett díjtételeket: 

1. Piaci helypénzek       (Forintban, ÁFA-val) 

  a) Élőállat darabonként, alkalmanként 2011. 2012.  

   - lúd, pulyka, nyúl (kifejlett egyedei) 140,- 150,-  

   - kacsa, tyúk, gyöngyös, galamb  130,- 140,- 

   - napos baromfi  130,- 140,- 

   - egyéb hobbiállat (minden megkezdett 10 db után)   130,- 140,- 

b)  Sátrakkal és saját /hozott/ állvánnyal, asztallal elfoglalt hely alkalmanként 

- minden megkezdett folyóméter után  540,- 560,- 

 c) Piaci asztalról történő árusítás alkalmanként (zöldségpiac) 

- asztalonként  320,- 360,- 

 d) Földön történő árusítás esetén alkalmanként 

  - minden megkezdett m
2
 után 

 
220,- 240,-

 

 e)  Használtcikk piac díjtétele alkalmanként  

- földön árusítás minden megkezdett m
2
 után 

 
220,- 240,- 

 f)  Gépjárműről történő árusítás díjtétele alkalmanként, darabonként 

- autó  1.050,- 1.100,- 

- utánfutó  940,- 1.000,- 

- tehergépkocsiról vagy pótkocsijáról  1.050,- 1.100,- 

 g) Pavilonok körüli területek díja 

- a pavilont használók részére napi helypénz 

     minden megkezdett m
2
 után  110,- 120,- 

      (mely félévente a piacvezető által kiállított számla alapján fizetendő) 
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 h)  Mentes a helypénz megfizetése alól a hadigondozotti igazolvánnyal rendelkező 

hadirokkant és hadiözvegy, aki saját kisipari és mezőgazdasági termékei, terményeit 

árusítja. 

2. Bérletek 

 a) Piaci terület bérleti díja (m
2
/év)          3.340,- 3.500,- 

   (napi helypénz megfizetése mellett) 

 b)  Sátorhely bérleti díja minden megkezdett folyóméter után 

   (napi helypénz megfizetése mellett)  900,-   1000,- 

 c)  Asztalbérleti díj (éves) 

- asztalonként 21.420,-    22.500,- 

   (napi helypénz megfizetése mellett) 

3. Egyéb díjak 

 a)  Piaci parkoló használata ingyenes  ingyenes 

 b)     Gombavizsgálat   ingyenes  ingyenes 

            c)     Nyilvános WC használata   ingyenes ingyenes 
 

Előzetes hatásvizsgálat: 

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

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 

kell.  

a) Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását.  

 A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: Társadalmi hatása a módosítani kívánt 

rendelkezéseknek nincs, a díjak mértékének emelése közvetlenül a piaci árusokat érinti. Az 

áfakulcs 25%-ról 27%-ra történő emelése többletkiadást fog eredményezni a piacfelügyelet 

kiadási oldalán, így szükséges a díjak 7,3 %-os bruttó emelését előirányozni. Az emelés nem 

teljes körűen, de nagymértékben fedezni fogja a tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat. 

Nagyobb mértékű díjnövekedés az árusok számának csökkenését eredményezné. 

 A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. 

 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.   

b) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Békés, 2011. november 22.     Izsó Gábor  

polgármester 

 

…………………………… 

Jogi ellenjegyző 

 

…………………………… 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…... (…..  ...) 

önkormányzati rendelete 

A VÁSÁROKRÓL, PIACOKRÓL 

szóló 21/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 

1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésébenben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. 

(VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

2. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

Békés, 2011. december 1. 
 

 

    Izsó Gábor                                                Tárnok Lászlóné     

    polgármester                                                                         jegyző 

  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2011. december … napján. 

 

 

 

Tárnok Lászlóné 

          jegyző 
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1. melléklet a …/…. (…. ….) önkormányzati rendelethez 

 

I. 

PIACI HELYPÉNZEK (árak, forintban, ÁFÁ-val) 

 

 A B 

1. Élőállat darabonként, alkalmanként  

1.1 Lúd, pulyka, nyúl, (kifejtett egyedei) 150,- 

1.2 Kacsa, tyúk, gyöngyös, galamb 140,- 

1.3 Napos baromfi (minden megkezdett 10 db után) 140,- 

1.4 Egyéb hobbiállat (minden megkezdett 10 db után) 140,- 

2. Sátrakkal és saját /hozott/állvánnyal, asztallal 

elfoglalt hely alkalmanként, minden megkezdett 

folyóméter után 

560,- 

3. Piaci asztalról történő árusítás alkalmanként 

(zöldségek)asztalonként 

360,- 

4. Földön történő árusítás esetén alkalmanként, minden 

megkezdett m2 után 

240,- 

5. Használtcikk piac díjtétele alkalmanként, földön 

árusítás minden megkezdett m2 után 

240,- 

6. Gépjárműből történő árusítás díjtétele  

6.1 Autó 1.100,- 

6.2 Utánfutó 1.000,- 

6.3 Tehergépkocsiról, vagy pótkocsijáról 1.100,-  

7. Pavilonok körüli területek díja, napi helypénz 

minden megkezdett m2 után (félévente fizetendő a 

piacvezető által kiállított számla alapján) 

120,-  

8. Hadigondozotti igazolvánnyal rendelkező 

hadirokkant és hadiözvegy, aki saját kisipari és 

mezőgazdasági termékei, terményeit árusítja 

Mentes 

 

 

II. 

BÉRLETEK (árak forintban, ÁFÁ-val) 
 

 A B 

1. Piaci terület bérleti díja (m2/év) napi helypénz 

megfizetése mellett 

3.500,- 

2. Sátorhely bérleti díja minden megkezdett folyóméter 

után (napi helypénz megfizetése mellett) 

1.000,- 

3. Asztalbérleti díj (éves) asztalonként a napi helypénz 

megfizetése mellett 

22.500,- 

 

III.  

EGYÉB DÍJAK (árak forintban, ÁFÁ-val) 

 

 A B 

1. Piaci parkoló használata Ingyenes 

2. Gombavizsgálat Ingyenes 

3. Nyilvános WC használata Ingyenes 
 


