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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. 
(VI.26.) rendelete (a továbbiakban: R.) 2009. június 12-én lépett hatályba. A R. 2. sz. melléklete 
tartalmazza a 2010. január 1-től érvényes piaci díjtételek mértékét. 

 A helypénzek, bérleti díjak összegei évente áttekintésre kerülnek. Ennek alapján a 2011. 
évre javasoljuk a díjak mérsékelt, átlagosan 6,5 %-al történő emelését. Tájékoztatásul, az 
összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakban bemutatjuk a 2010. évre vonatkozó és a 2011-re 
tervezett díjtételeket: 

1. Piaci helypénzek       (Forintban, ÁFA-val) 

  a) Élőállat darabonként, alkalmanként 2010. 2011.  

   - lúd, pulyka, nyúl (kifejlett egyedei) 130,- 140,-  
   - kacsa, tyúk, gyöngyös, galamb  120,- 130,- 
   - napos baromfi (10 db-onként)  120,- 130,- 
   - egyéb hobbiállat   120,- 130,- 

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

- minden megkezdett folyóméter után  520,- 540,- 

 c) Piaci asztalról történő árusítás alkalmanként (zöldségpiac) 

- asztalonként  310,- 320,- 

 d) Földön történő árusítás esetén alkalmanként 

  - minden megkezdett m2 után  200,- 220,- 

 e)  Használtcikk piac díjtétele alkalmanként  

- földön árusítás minden megkezdett m2 után  200,- 220,- 

 f)  Gépjárműről történő árusítás díjtétele alkalmanként, darabonként 

- autó  1.000,- 1.050,- 
- utánfutó  900,- 940,- 
- tehergépkocsiról vagy pótkocsijáról  1.000,- 1.050,- 

 g) Pavilonok körüli területek díja 

- a pavilont használók részére napi helypénz 
     minden megkezdett m2 után  100,- 110,- 

      (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 (m2/év)          3.200,- 3.340,- 
   (napi helypénz megfizetése mellett) 

 b)  Sátorhely bérleti díja minden megkezdett folyóméter után 
   (napi helypénz megfizetése mellett)  860,- 900,- 

 c)  Asztalbérleti díj (éves) 

- asztalonként 20.500,-   21.420,- 
   (napi helypénz megfizetése mellett) 

3. Egyéb díjak 

 a)  Piaci parkoló használata ingyenes  ingyenes 

 b)     Gombavizsgálat   ingyenes  ingyenes 

            c)     Nyilvános WC használata   ingyenes ingyenes 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 
 
 
Békés, 2010. december 3. 
 

Izsó Gábor  
polgármester 

 
…………………………… 

Jogi ellenjegyző 
 
 

…………………………… 
Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2010. (XII. 17.) 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

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 Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott 
piacok működési rendjének szabályozására – figyelemmel a vásárokról, a piacokról és a 
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendeletben, valamint a vásári, piaci és 
vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben 
foglaltakra – a következő rendeletet alkotja. 

1. § 
 
Békés Város képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelete 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: 

„2. számú melléklet 
a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
PIACI DÍJTÉTELEK 

2011. JANUÁR 1-TŐL 

Forintban, ÁFA-val 
1. Piaci helypénzek 
 
  a) Élőállat darabonként, alkalmanként   

   - lúd, pulyka, nyúl (kifejlett egyedei)  140,- 
   - kacsa, tyúk, gyöngyös, galamb  130,- 
   - napos baromfi (10 db-onként)  130,- 
   - egyéb hobbiállat   130,- 

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

- minden megkezdett folyóméter után  540,- 
 
 c) Piaci asztalról történő árusítás alkalmanként (zöldségpiac) 

 
- asztalonként  320,- 

 
 d) Földön történő árusítás esetén alkalmanként 
 
  - minden megkezdett m2 után  220,- 

 
 e)  Használtcikk piac díjtétele alkalmanként  
 

- földön árusítás minden megkezdett m2 után  220,- 
 

 f)  Gépjárműről történő árusítás díjtétele alkalmanként, darabonként 
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- autó  1.050,- 
- utánfutó  940,- 
- tehergépkocsiról vagy pótkocsijáról  1.050,- 

 g) Pavilonok körüli területek díja 
 

- a pavilont használók részére napi helypénz 
     minden megkezdett m2 után  110,- 

      (mely félévente a piacvezető által kiállított számla alapján fizetendő) 
 
 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 (m2/év)          3.340,- 
   (napi helypénz megfizetése mellett) 
  
 b)  Sátorhely bérleti díja minden megkezdett folyóméter után 
   (napi helypénz megfizetése mellett)  900,- 
 
 c)  Asztalbérleti díj (éves) 

 
- asztalonként  21.420,- 

   (napi helypénz megfizetése mellett) 
 
3. Egyéb díjak 
 
 a)  Piaci parkoló használata  ingyenes 
 
 b)     Gombavizsgálat   ingyenes 
            
            c)     Nyilvános WC használata   ingyenes” 

 
2. § 

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

B é k é s, 2010. december 16. 
 
 
 
    Izsó Gábor sk.                                               Tárnok Lászlóné sk.    
    polgármester                                                                         jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
2010. december 17-én 
 
 
 
Tárnok Lászlóné 
          jegyző 


