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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. 
(VI. 26.) rendelete 2009. július 12-jén lépett hatályba.  

Az önkormányzati rendelet alkotására felhatalmazást adó vásárokról és piacokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet 2009. október 1-tıl hatályos módosítása a 
bevásárlóközpontokra is kiterjed. A Korm. rendelet módosítása kapcsán helyi rendeletünk 
módosítása is szükséges az alábbiak szerint: 

� A magasabb szintő jogszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen elvégzett 
technikai jellegő pontosítások. 

� A jegyzı egyes hatásköreit megállapító rendelkezések hatályon kívül helyezése, 
mivel e hatásköröket a Kormányrendelet szabályozza. 

� A szabálysértésekre vonatkozó rendelkezés a jelenlegi általános megfogalmazás 
helyett részletesen szabályozza az egyes szabálysértési cselekményeket a helyes 
jogalkalmazás érdekében. 

 
 A 2010. évi költségvetés koncepciója érinti a piacfenntartással kapcsolatos mőködési 

bevételeket és kiadásokat is. A mőködés egyensúlyban tartásának érdekében a piaci díjtételek 
mérsékelt – átlagosan 10 %-os – emelése látszik indokoltnak. Az elıterjesztésben bemutatjuk a 
jelenlegi és az emelés utáni – javasolt – díjtételeket. 

                       
                                                   Forintban, ÁFA-val 

 
1.Piaci helypénzek    2009. év 2010. év 
 
  a.) Élıállat darabonként, alkalmanként   
  
 
  - lúd, pulyka, nyúl (kifejlett egyedei)  120.-  130.- 
   - kacsa, tyúk, gyöngyös, galamb  110.-  120.- 
   - napos baromfi (10 db-onként)  110.- 120.- 
   - egyéb hobbiállat 110.-  120.- 

b.) Sátrakkal és saját /hozott/ állvánnyal, asztallal elfoglalt hely alkalmanként 
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- minden megkezdett folyóméter után 470.- 520.- 
 
 c.) Piaci asztalról történı árusítás alkalmanként (zöldségpiac) 

 
- asztalonként 280.- 310.- 

 
 d.) Földön történı árusítás esetén alkalmanként 
 
  - minden megkezdett m2 után 180.- 200.- 

 
 e.)  Használtcikk piac díjtétele alkalmanként  
 

- földön árusítás minden megkezdett m2 után 180.- 200.- 
 

 f.)  Gépjármőrıl történı árusítás díjtétele alkalmanként, darabonként 
 

- autó 900.- 1.000.- 
- utánfutó 800.- 900.- 
- tehergépkocsiról vagy pótkocsijáról 900.- 1.000.- 

 
 g.) Pavilonok körüli területek díja 
 

- a pavilont használók részére napi helypénz 
     minden megkezdett m2 után 90.- 100.- 

      (mely félévente a piacvezetı által kiállított számla alapján fizetendı) 
 
 h.)  Mentes a helypénz megfizetése alól a hadigondozotti igazolvánnyal rendelkezı 

hadirokkant és hadiözvegy, aki saját kisipari és mezıgazdasági termékei, terményeit 
árusítja. 

 
2. Bérletek 

 a.) Piaci terület bérleti díja (m2/év) 2.900.-         3.200.- 
   (napi helypénz megfizetése mellett) 
  
 b.)  Sátorhely bérleti díja minden megkezdett folyóméter után 
   (napi helypénz megfizetése mellett) 780.- 860.- 
 
 c.)  Asztalbérleti díj (éves) 

 
- asztalonként 18.500.- 20.500.- 

   (napi helypénz megfizetése mellett) 
 
3. Egyéb díjak 
 
 a.)  Piaci parkoló használata ingyenes ingyenes 
 
 b.)     Gombavizsgálat  ingyenes ingyenes 
            
            c.)     Nyilvános WC használata  ingyenes ingyenes 
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Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg az elıterjesztést és a rendelet 
módosítását a mellékelt rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen. 

 

Békés, 2009. november 19. 

 

 
 Izsó Gábor 
 polgármester 

.....................................       
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2009. (XI. 27.)  
r e n d e l e t e 

 
  

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL 

szóló 21/2009. (VI. 26.) 
rendeletének 

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
(TERVEZET) 

 
Békés Város Képviselı-testülete a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet elıírásaival összhangban, az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

Békés Város Képviselı-testülete a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) számú 
rendeletének (továbbiakban R.) preambulumában a „figyelemmel a vásárokról, és piacokról szóló 
55/2009. (III. 13.) kormányrendeletben” szövegrész helyébe a következı lép: „figyelemmel a 
vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendeletben”. 
 

2. § 
 

Az R. 1. § (1) bekezdésében az „E rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén az 
önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanokon rendezett vásárokra és piacokra” szövegrész helyébe 
a következı lép „E rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén az önkormányzat 
tulajdonában lévı ingatlanokon rendezett, illetve tartott vásárokra és piacokra”. 
 

3. § 
 

Az R. 1. § (3) bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„1. § (3) Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeirıl szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi, szilveszteri, 
valamint évente egy alkalommal az adott ünnepen és az azt megelızı 20 napban folytatott 
kereskedelmi tevékenység.” 

 
4. § 
 

Az R. 2. § (5) bekezdése hatályát veszti. 
 

5. § 
 

Az R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„3. § (2) A vásáron vagy piacon csak az végezhet a vásáron és piacon folytatott kereskedelmi 
tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítı helyre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek és hatósági elıírásoknak megfelelı termékértékesítést, továbbá vendéglátó-
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ipari, kölcsönzı, megırzı, mutatványos, valamint helyben végezhetı kereskedelmi 
szolgáltató és javítóipari tevékenységet, aki e rendelet 2. számú mellékletében foglalt 
helyhasználati díjat megfizeti. A használati díj beszedésérıl az üzemeltetı gondoskodik.” 

 
6. § 
 

Az R. 5. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 

7. § 
 
Az R. 6. §-ában foglaltak helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„6. § Szabálysértést követ el, és – a szabálysértésekrıl szóló 1999.évi LXIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján – 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható 

a) aki Békés városban rendezett vagy fenntartott vásáron illetve piacon e rendelet 3. § (2) 
bekezdésében foglalt tevékenységtıl eltérı tevékenységet folytat, vagy 

b) aki e rendelet 3. § (10) bekezdésében, valamint 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket megsérti, kijátssza, illetve azok megsértésében, kijátszásában 
közremőködik, vagy 

c) aki e rendelet 1. sz. mellékletének 10., 12-20., 22., 25., 26., 28. pontjaiban foglalt 
rendelkezéseket megsérti, kijátssza, illetve azok megsértésében, kijátszásában 
közremőködik, illetve 

d) aki e rendelet 1. sz. mellékletének 7.) a. és b. alpontjában foglalt idıtartamot túllépve, illetve 
a vásár vagy piac nyitva tartásától eltérı idıpontban folytatja az árusítóhely használatát.” 

 
8. § 

 
Az R. 7. § (1) bekezdésében „a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) 
Kormányrendeletben” szövegrész helyébe a következı lép: „a vásárokról, a piacokról és a 
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendeletben”. 
 

9. § 
 
Az R. 1. sz. mellékletének megnevezése („1. sz. melléklet A vásárokról, piacokról szóló 21/2009. 
(VI. 26.) KT rendelethez ”) helyébe a következı lép: „1. számú melléklet a vásárokról, piacokról 
szóló 21/2009. (VI. 26.) KT rendelethez”. 
 

10. § 
 
Az R. 2. számú mellékletének megnevezése („2. számú melléklet A vásárokról, piacokról szóló 
21/2009. (VI. 26.) KT rendelethez ”) helyébe a következı lép: „2. számú melléklet a vásárokról, 
piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) KT rendelethez”. 
 

11. § 
 
Az R. 1. sz. melléklet 5.) pontja elsı mondatának helyébe a következı lép: „Piacon vagy vásáron 
csak az a gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minısülı jogi személy, 
mezıgazdasági ıstermelı, kistermelı, népmővész, népi iparmővész, iparmővész, képzımővész 
vagy kézmőves folytathat a vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített 
termékre, az értékesítı helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági elıírásoknak 
megfelelı termékértékesítést, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönzı, megırzı, mutatványos, valamint 
helyben végezhetı kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenységet, aki valamely EGT-
államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.” 
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12. § 
 
R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet kerül: 
 

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

 
 

PIACI DÍJTÉTELEK 
2010. JANUÁR 1-TİL 

 
Forintban, ÁFA-val 

 
1. Piaci helypénzek 
 
 
  a.) Élıállat darabonként, alkalmanként   
  
    
   - lúd, pulyka, nyúl (kifejlett egyedei)  130.- 
   - kacsa, tyúk, gyöngyös, galamb  120.- 
   - napos baromfi (10 db-onként)  120.- 
   - egyéb hobbiállat   120.- 

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

- minden megkezdett folyóméter után  520.- 
 
 c.) Piaci asztalról történı árusítás alkalmanként (zöldségpiac) 

 
- asztalonként  310.- 

 
 d.) Földön történı árusítás esetén alkalmanként 
 
  - minden megkezdett m2 után  200.- 

 
 e.)  Használtcikk piac díjtétele alkalmanként  
 

- földön árusítás minden megkezdett m2 után  200.- 
 

 f.)  Gépjármőrıl történı árusítás díjtétele alkalmanként, darabonként 
 

- autó  1.000.- 
- utánfutó  900.- 
- tehergépkocsiról vagy pótkocsijáról  1.000.- 

 
 g.) Pavilonok körüli területek díja 
 

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

      (mely félévente a piacvezetı által kiállított számla alapján fizetendı) 
 
 h.)  Mentes a helypénz megfizetése alól a hadigondozotti igazolvánnyal rendelkezı 

hadirokkant és hadiözvegy, aki saját kisipari és mezıgazdasági termékei, terményeit 
árusítja. 
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2. Bérletek 

 a.) Piaci terület bérleti díja (m2/év)          3.200.- 
   (napi helypénz megfizetése mellett) 
  
 b.)  Sátorhely bérleti díja minden megkezdett folyóméter után 
   (napi helypénz megfizetése mellett)  860.- 
 
 c.)  Asztalbérleti díj (éves) 

 
- asztalonként  20.500.- 

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

13. § 
 

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
B é k é s, 2009. november 26. 
 
 
 
 
    Izsó Gábor sk.                                             Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.    
    polgármester                                                                         jegyzı 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. november 27-én. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                       jegyzı 


