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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9/2014. (IV.25.) önkormányzati 
rendelete 

 
 

a vásárokról és piacokról 
 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.2.4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő  piacra.  
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac 
területén tartózkodókra, a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra. 
2. §  A piac helye: A Vágóhíd utcai piactér. 
3. §  A piac nyitvatartási ideje: csütörtök, vasárnap 05.00 és 12.00 óra között. Ezen túl, igény 
esetén, a hét bármely más napján is tartható piac. 
4. §   (1)  A piacon alkalmazható  helypénz, és helyhasználati díj maximált mértékét e 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) A piacon alkalmazott díjakat a piac üzemeltetője legfeljebb a jelen rendeletben 
meghatározott mértékig terjedően, az Üzemeltetési Szabályzatban saját hatáskörében állapítja 
meg. Az üzemeltető köteles az általa érvényesített díjtáblázatot a piac területén jól látható 
helyen kifüggeszteni. 
5. § (1) A piacon az árusok és szolgáltatók helypénz, illetve folyamatos és állandó helyhez 
kötött helyhasználat esetén, a helypénz megfizetésén túl helyhasználati díj megfizetése esetén 
árusíthatnak, szolgáltathatnak. 
(2) A piacon árusítók a részükre kijelölt árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető 
engedélye nélkül nem változtathatják meg. 
6. § (1)  A napi helypénz, és a helyhasználati díj kiszabásának alapja az elfoglalt terület 
nagysága. A négyzetméterenként fizetendő díj szempontjából minden megkezdett 
négyzetméter egésznek számít.  
(2) Napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a nyugta vagy számla jogosít. 
(3) A helyhasználati díj megfizetése csak a meghatározott nagyságú terület igénybe vételére 
ad lehetőséget, a tényleges helyfoglalás esetén a helypénz is meg kell fizetni.  
(4) Ha a helyhasználati engedély kiadása a hónap első felében történik, akkor egész havi, ha a 
hónap 15. napja után történik, félhavi helyhasználati díjat kell a tárgyhónapra vonatkozóan 
megfizetni. 
(5) Ha az árus, vagy szolgáltató a helyhasználatra jogosító napi nyugtát vagy számlát 
bármilyen okból felmutatni nem tudja, a piacon való árusítása érdekében a díjat újból köteles 
megfizetni. 
(6) A helyhasználati díjat az árusító hely használatáért a helyhasználati engedéllyel 
rendelkezőnek akkor is meg kell fizetnie, ha az árusítás időlegesen szünetel. 
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7. § A helyhasználati engedély, és a napi nyugta vagy számla másra nem ruházható át. 
8. §  (1) Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 25/2010. (XI.3.) önkormányzati rendelet. 
(3) Jelen rendelet más jogszabályokban „Piacrendelet” rövidített elnevezéssel idézhető. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. április 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik   Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester jegyző 
 
 
 
  
A rendelet kihirdetve: 
 
2014. április 25-én 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 j e g y z ő 
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1. melléklet a 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 
 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ 

VÁROSI PIACON ALKALMAZHATÓ DÍJTÉTELEKRŐL 
 
 
1. Napi helyhasználat után fizetendő díj (helypénz) mértéke: 
 
1.1. Asztalfoglalás a fedett részen (az igénybevett területtel együtt):  200,-Ft/m/nap 
1.2. Asztalfoglalás (az igénybevett területtel együtt):      160,-Ft/m/nap 
1.3. Helyhasználat (az igénybevett terület után):       140,- Ft/m2/nap 
 
2. Havi időtartamra szóló helyhasználat után fizetendő díj (bérleti díj) mértéke: 
 
2.1. Asztalfoglalás a fedett részen:     200,- Ft/m/hó 
2.2. Asztalfoglalás:       160,- Ft/m/hó 
2.3  Helyhasználat (az igényelt terület után): 140,-  Ft/m2/hó 
 
3. Gépjárműről történő árusítás után fizetendő díj (helypénz) mértéke:  
3.1. Tehergépjárműből történő értékesítés:   800,-Ft/gépjármű/alkalom 
3.2. Személygépkocsiból történő értékesítés:  500,-Ft/gépjármű/alkalom 
3.3. utánfutóról történő értékesítés:    300,-Ft/gépjármű/alkalom 
 
 
A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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A vásárokról és piacokról szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet indokolása 
 

1. Általános indokolás 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2010. (XI.3.) rendeletével alkotta 
meg a vásárokról és piacokról szóló rendeletét. 
 
A rendelet módosítás indokai az alábbiak: 

- a piac üzemeltetője változtatni kíván a piaci helyhasználati díjtételein, mely a rendelet 
mellékletét képezi, 

- a rendelet 5.§-a tartalmazza azt, hogy a piacon az árusok a helypénz illetve 
helyhasználati díj megfizetése esetén árusíthatnak az adott területen. Ezt a §-t 
javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: A piacon árusítók a részükre kijelölt 
árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatják 
meg, 

- a 6.§ (2) bekezdése alapján a napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a 
helypénzjegy jogosít. Helypénzjegy a gyakorlatban nincs, így ezt a mondatot az 
alábbira javaslom módosítani: Napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a nyugta 
vagy a számla jogosult. 

- A 6.§ (5) bekezdésében és a 7-ban szintén helypénzjegyre történő utalás található, 
melyet fentebb hivatkozottak alapján nyugtára vagy számlára javaslok módosítani. 

 
Az átláthatóság és egyszerűbb nyomon követés miatt nem a rendelet módosítása, hanem új 
egységes szerkezetű rendelet megalkotása született meg. 
 
 

2. Részletes indokolás 
 

1.-3.§ 
 
Ezen §-okban a rendelet hatálya, a piac helye és nyitva tartása került rögzítésre. 
 

4-7.§ 
 
A piac használatárét fizetendő díjak összege, azok megfizetésének módja került 
meghatározásra. 
 

8.§-hoz 
 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 
 


