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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 18-i testületi ülésére 
 

   Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…..)           
önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 II. A Lajosmizsei Piac Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 III. A Lajosmizsei Vásár Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 
Ikt.sz: LMKOH/89-359/2021. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…..)           
önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 26-án módosította 
legutoljára a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: rendelet), amely rendelet módosítás a bolhapiaccal kapcsolatos rendelkezések 
bevezetését tartalmazta. A rendelet módosítás 2015. november 01-től hatályos. 

 

 
1. A rendelet-tervezet általános indoklása: 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 114/2021. (IX. 16.) önkormányzati 
határozatában felhatalmazta a jegyzőt, hogy a 2021. évi novemberi Képviselő-testületi ülésre 
készítse elő Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a piacokról 
szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítását, amely rendeletmódosítás az alap 
rendelet megalkotása óta bekövetkezett helyi változásokhoz történő illeszkedést kezelné. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottsága 2021. október 06-i ülésén megismerte a rendelet módosítási javaslatokat 
és javasolta azt a novemberi testületi ülésre előkészítésre, amely rendelet tervezet már a jogszabályi 
környezetnek megfelelően kerül előterjesztésre.  

 

2. A rendelet-tervezet részletes indoklása: 
 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet bevezető részét az utolsó önkormányzati választáson létrehozott bizottsági 
struktúrának megfelelően. 

2. § indokolása: 

Az 1. § (1) bekezdés 1. pont módosítása vált szükségessé, mivel a csütörtöki heti állatvásár már 
nem kerül megrendezésre a vásártéren. 
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3. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 2. § bekezdéseit, amely a vásár és piac megtartása helyszínének pontosítását 
kezeli a piacfelújítást és a Termelői Piac áthelyezését követően. 

4. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 3. §-át, amely a piac, Termelői Piac, és a vásár nyitvatartási idejét szabályozza. 

5. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 4. §-át, amely a piacok és a vásárok rendjét szabályozza. 

6. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 5. §-át, amely módosítás a piac felújítása miatt vált szükségessé. 

7. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 7. §-át, amely a helypénz, bérleti díjak, és a parkolási díjak megfizetésének 
rendjét tartalmazza. Tájékoztatásul jelzem, hogy a rendelet-tervezet nem tartalmazza a jelenleg 
hatályos díjak emelését, figyelemmel arra, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot 
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, 
végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében 
felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet 
magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 
alkalmazandó mértéke. 
A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti szervezet e rendelet hatálybalépésének napjától 
már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, 
meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 
  
8. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 8. §-át, amely a piaci árusító helyek tartós igénybevételét szabályozza. 

9. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 9. §-át, amely a piaci bérleti díj megfizetésének szabályait tartalmazza. 

10. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 10. §-át, amely a vásári árusító helyek tartós igénybevételét szabályozza és a 
bérleti díj megfizetését szabályozza. 

11. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 11. §-át, amely a helypénz beszedésének szabályait szabályozza. 

12. § indokolása: 

Az alaprendelet hatályon kívül helyezett rendelkezéseit kezeli. 

13. § indokolása: 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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3. A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet 
tájékoztatni kell. 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A rendelet módosításával szabályozásra kerülnek a piac, termelői piac, vásár rendezésével 
kapcsolatos rendelkezések. A hetente több alkalommal megrendezésre kerülő piac, termelői piac, 
valamint a havonta megrendezésre kerülő vásár pozitív társadalmi hatással bír, mert erősíti a 
lakosság kapcsolattartását. A helyi termékek helyben történő értékesítése pozitív gazdasági hatással 
bír, mivel a termelők a termékeik értékesítéséből bevételhez jutnak. Az önkormányzat, mint a piac 
vásár fenntartója a befolyt helypénzekből és bérleti díjakból pozitív költségvetési hatást ér el. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei:  
 

A Lajosmizsei Piac felújításával a piac környezete megújult, amely pozitív környezeti hatást 
eredményez. A Lajosmizsei élelmiszer piacra kilátogató vásárlók a helyben megtermelt zöldségek 
és gyümölcsök fogyasztásával pozitív egészségi hatásokat érnek el. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését nem eredményezi. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 

A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a piac felújítását, valamint a Termelői Piac 
áthelyezését követően az alaprendelet rendelkezései nem illeszkednek a jelenlegi helyzethez, amely 
megnehezíti a piac és a vásár üzemeltetését a fenntartó önkormányzatnak. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.  
 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
 

II. A Lajosmizsei Piac Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottsága 2021. október 06-i ülésén felkérte a polgármestert, hogy a novemberi 
soros testületi ülésre készítse elő a Lajosmizsei Piac Működési Rendjének Szabályzatát. A 
Szabályzat elkészítésre került, amely dokumentum az előterjesztés 2. mellékletében található. 
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III. A Lajosmizsei Vásár Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 
A Lajosmizsei Vásár vonatkozásában is elkészítésre került a Lajosmizsei Vásár Működési 
Rendjének Szabályzata, amely dokumentum az előterjesztés 3.melléklete. 
 
 
A fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezetet és indoklását, 
továbbá a II. és III. fejezetekhez kapcsolódóan az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2021. november 12. 
 
        Basky András 
         polgármester 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 

…../2021. (…….) ÖH 
A Lajosmizsei Piac Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a „Lajosmizsei Piac Működési Rendjének Szabályzatát” az előterjesztés 
2. melléklete szerinti egységes szerkezetű tartalommal elfogadja. A Szabályzat hatályba 
lépésének időpontja 2021. november 19. napja. 
 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2021. november 18. 

 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 

…../2021. (…….) ÖH 
A Lajosmizsei Vásár Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a „Lajosmizsei Vásár Működési Rendjének Szabályzatát” az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti egységes szerkezetű tartalommal elfogadja. A Szabályzat 
hatályba lépésének időpontja 2021. november 19. napja. 
 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2021. november 18. 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 
a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság, valamint 1. melléklet 3.1.m) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság, valamint 1. melléklet 3.1.m) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:” 

2. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés 1. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„1. vásár: országos állat és kirakodóvásár, búcsúvásár (továbbiakban: vásár);” 

3. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A vásár helye: Lajosmizse, Vásártér (0270 hrsz), a Görgey Artúr és Kölcsey utcák külterületi 
részének kereszteződésében a korláttal körülvett rész. 

(2) A piac helye: Lajosmizse, Szent Imre tér 4. (1588/32 hrsz), melynek északi oldala kerítéssel 
körülhatárolt részében élelmiszer és kisállat piac található. A Szent Imre tér déli oldalán a kerítéssel 
körülvett részben a kirakodó és használtcikk piac van elhelyezve, a körforgalomban kialakított 
árusító helyeken a termény piac található. A Szent Imre tér nyugati oldalán a körforgalmi közút 
szélétől a vasútig terjedő terület a gépjárműről történő árusításra szolgál. 
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(3) Termelői piac helye: Lajosmizse, Szent Imre tér 4. (1588/32 hrsz), élelmiszer és kisállat piacon 
található fedett árusító tér, ahol kert-, kiskerttulajdonos, termelő, őstermelő árusíthat saját 
terméket, terményt, gyümölcsöt, zöldséget háztáji mennyiségben. 

(4) A háztáji mennyiséget meghaladó (járműről történő) termelői árusításra a Lajosmizse, Szent 
Imre tér 4. (1588/32 hrsz) szám alatt az élelmiszer és kisállat piacon található fedetlen árusító 
téren van lehetőség.” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A bolhapiac helye: A Piac Szent Imre tér déli oldalán a kerítéssel körülvett részben a kirakodó 
és használtcikk piac területe, ahol az árusok a saját háztartásukban keletkező használtcikkeket 
értékesíthetnek.” 

4. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A búcsúvásár minden év augusztus utolsó vasárnapján kerül megrendezésre. 

(3) A vásár évszaktól függetlenül 05-12 óráig, a búcsúvásár 06-22 óráig tart nyitva. 

(4) A piac minden csütörtökön és szombaton, a Termelői Piac minden kedden és szombaton kerül 
megrendezésre. 

(5) A csütörtöki piac amennyiben munkaszüneti napra esik, akkor az előző munkanapon kerül 
megtartásra. 

(6) A csütörtöki piac évszaktól függetlenül 05 - 12 óráig tart nyitva, amely nyitvatartási időszakban 
az árusítók 05:00 - 06:30 óra között foglalhatják el árusítási helyeiket, a vevők részére a nyitva 
tartás 06:30 órakor kezdődik. A keddi termelői piac, valamint a szombati piac és termelői piac 
évszaktól függetlenül 06-10 óráig tart nyitva az árusítók és a vevők részére is. 

(7) A bolhapiac a minden évben elkészülő bolhapiac naptár szerint évente 12 alkalommal, minden 
hónap harmadik szombatján kerül megrendezésre. A bolhapiac évszaktól függetlenül 06 – 10 óráig 
tart nyitva.” 

5. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén csak az engedély bemutatása 
után lehet a helyet elfoglalni.” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A piac és a vásár területén az árusítóhelyek árusításra alkalmas körülményeinek biztosítása a 
Fenntartó feladata.” 
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(3) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő 
(5)–(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A piac és a vásár területén árusítók a saját árusítási tevékenységükből keletkező hulladékot 
kötelesek a saját maguk által biztosított hulladék tárolóba összegyűjteni, valamint kötelesek a 
piac és a vásár területéről történő elszállításról, ártalmatlanításról saját maguk gondoskodni. 

(6) Az Árusítók által a piac és a vásár területére kifizetett bérleti díj, helypénz összege kizárólag az 
árusítási hely rendelkezésre állását tartalmazza a Fenntartó részéről, az árusítási tevékenységből 
keletkezett hulladék ártalmatlanításának költségét nem. 

(7) A piac és a vásár területén kihelyezett hulladéktároló edényzetek a Vásárlók és az Árusítók a 
piac és a vásár nyitvatartási idejében a saját fogyasztásából keletkező hulladékok elhelyezésére 
szolgálnak. 

(8) Az árusításból keletkezett hulladék árusítók által a piac és vásár területén történő hagyásának 
rendészeti szabályozását a Lajosmizsei Piac Működési Rendjének Szabályzata, valamint a 
Lajosmizsei Vásár Működési Rendjének Szabályzata tartalmazza.” 

6. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–
e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A piac területén a termékek árusítására az alábbi árusító helyek kerültek kialakításra:) 

„a) a kirakodó és használtcikk piac területén található fedett asztalok, 
b) a kirakodó és használtcikk piac területén fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 
c) termény piacon lévő fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 
d) a körforgalmi közút szélétől a vasútig terjedő területen található fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek, 
e) az élelmiszer és kisállat piac területén a fedett árusító térben található asztalok,” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a 
következő f)–h) ponttal egészül ki: 

(A piac területén a termékek árusítására az alábbi árusító helyek kerültek kialakításra:) 

„f) az élelmiszer és kisállat piac területén a Szent Imre utca felöli oldalon a járműről történő 
értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 

g) az élelmiszer és kisállat piac területén a vasút felöli oldalon a mozgóboltok, büfé kocsik, 
pecsenyesütők, egyéb árusok járműről történő értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek, 

h) az élelmiszer- és kisállat piac területén a temető felöli oldalon kisállat értékesítésre 
alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek.” 

(3) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) 
és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A piacon a helyfoglalás sorrendje a következő:) 

„a) az (1) bekezdés a.) pontjától h.) pontjáig felsorolt árusító helyek bérlői, 
b) érkezés szerint.” 
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(4) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) és (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A bérelt árusító helyek a piac nyitása után egy óráig tarthatók fenn a bérlők részére. Ez 
követően a Fenntartó a helypénz megfizetése mellett az arra igényt tartó árus rendelkezésére 
bocsátja a helyet az aznapi árusítás céljára. 

(4) A piac kirakodó és használtcikk piac, valamint élelmiszer és kisállat piac részén jármű csak 
addig tartózkodhat, amíg az áru kirakodása megtörténik. Ezt követően a járművet a parkolóban, 
kerékpártárolóban kell elhelyezni.” 

(5) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Termelői Piacon árusítóhely bérlésére akkor jogosult az árusító, amennyiben a csütörtöki 
piacon is rendelkezik bérelt árusító hellyel.” 

7. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A vásáron és a piacon az árusítás helypénz, tartós igénybevétel esetén (legalább 3 hónap) 
bérleti díj megfizetésével lehetséges. A vásáron a parkolóhelyek igénybevétele parkolási díj 
fizetésével lehetséges. 

(2) A helypénz, a bérleti díjak, valamint a parkolási díj mértékét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

(3) A termelői piacon és a szombati piacon az árusítás helypénz fizetése nélkül lehetséges.” 

8. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az 5. § (1) bekezdésében foglalt árusító helyek legalább 3 hónap, de legfeljebb 12 hónap 
időtartamra bérelhetők az alábbi módon: 
a) Fél éves időtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 

melyet egy összegben előre kell megfizetni, 
b) Egy éves időtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi bérleti díj összegével egyenlő 

mértékű, melyet egy összegben előre kell megfizetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérleti szerződést a polgármester köti meg a bérlőkkel.” 

9. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„9. § 

Az árusítóhelyek bérleti díját a Fenntartó által kiállított számla alapján kell megfizetnie a bérlőnek 
a Fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában.” 

10. § 

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A bérleti szerződét a polgármester köti meg a bérlőkkel.” 

(2) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérleti díjának időtartama, mértéke, megfizetésének módja:) 

„a) fél éves időtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 
melyet egy összegben előre kell megfizetni, 

b) egy éves időtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 
melyet egy összegben előre kell megfizetni.” 

(3) A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az árusítóhelyek bérleti díját a Fenntartó által kiállított számla alapján kell megfizetnie a 
bérlőnek a Fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában.” 

11. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és 
b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A helypénz beszedésének szabályai:) 

„a) a helypénzt a vásáron és a piacon az elfoglalásra kerülő terület nagysága után, a parkolási 
díjat a parkoló jármű típusa alapján kell helypénzbeszedők útján megfizetni a bejáratoknál 
helyjegy, vagy (igény szerint) számla ellenében. 

b) piaci és vásári helyjegyként csak nyomdailag előállított, szigorú számadású nyomtatványon a 
Fenntartó által nyilvántartásba vett, lebélyegzett, vagy a Fenntartó nevére előnyomtatott 
jegyet lehet felhasználni.” 

12. § 

Hatályát veszti a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 
a) 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja, 
b) 8. § (3) bekezdése, 
c) 14. § (2) bekezdése, 
d) 2. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez . melléklete, 
e) 3. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeleté-hez . melléklete. 
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13. § 

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 

 

Basky András       dr. Balogh László  
polgármester      jegyző 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2021. …………. 
  
 
 

dr. Balogh László  
jegyző



 

 

Részletes indokolás 

Az 1–13. §-hoz  

  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet 
tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői 
indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.” 
  
Erre tekintettel, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a 
piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (...) 
önkormányzati rendelet 2021. november 18-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 
indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
  

1. Általános indokolás  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 114/2021. (IX. 16.) önkormányzati 
határozatában felhatalmazta a jegyzőt, hogy a 2021. évi novemberi Képviselő-testületi ülésre 
készítse elő Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a 
piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítását, amely 
rendeletmódosítás az alap rendelet megalkotása óta bekövetkezett helyi változásokhoz történő 
illeszkedést kezelné. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Környezetvédelmi 
és Városstratégiai Bizottsága 2021. október 06-i ülésén megismerte a rendelet módosítási 
javaslatokat és javasolta azt a novemberi testületi ülésre előkészítésre, amely rendelet tervezet 
már a jogszabályi környezetnek megfelelően kerül előterjesztésre.  

  

2.         Részletes indokolás: 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet bevezető részét az utolsó önkormányzati választáson létrehozott 
bizottsági struktúrának megfelelően. 

2. § indokolása: 

Az 1. § (1) bekezdés 1. pont módosítása vált szükségessé, mivel a csütörtöki heti állatvásár 
már nem kerül megrendezésre a vásártéren. 

3. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 2. § bekezdéseit, amely a vásár és piac megtartása helyszínének 
pontosítását kezeli a piacfelújítást és a Termelői Piac áthelyezését követően. 

4. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 3. §-át, amely a piac, Termelői Piac, és a vásár nyitvatartási idejét 
szabályozza. 

 



 

 

5. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 4. §-át, amely a piacok és a vásárok rendjét szabályozza. 

6. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 5. §-át, amely módosítás a piac felújítása miatt vált szükségessé. 

7. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 7. §-át, amely a helypénz, bérleti díjak, és a parkolási díjak 
megfizetésének rendjét tartalmazza. Tájékoztatásul jelzem, hogy a rendelet-tervezet nem 
tartalmazza a jelenleg hatályos díjak emelését, figyelemmel arra, hogy a koronavírus-
világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési 
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon 
díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 
A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti szervezet e rendelet hatálybalépésének 
napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem 
állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 
  
8. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 8. §-át, amely a piaci árusító helyek tartós igénybevételét szabályozza. 

9. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 9. §-át, amely a piaci bérleti díj megfizetésének szabályait tartalmazza. 

10. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 10. §-át, amely a vásári árusító helyek tartós igénybevételét szabályozza 
és a bérleti díj megfizetését szabályozza. 

11. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 11. §-át, amely a helypénz beszedésének szabályait szabályozza. 

12. § indokolása: 

Az alaprendelet hatályon kívül helyezett rendelkezéseit kezeli. 

13. § indokolása: 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Előterjesztés 2. melléklete 

 
  



 

 

 
 
  
 



 

 

 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
  



 

 

 
 
  
 
 



 

 

 

 
 
 
  
 



 

 

 

 
 



 

 

  

 
 
  



 

 

 
Előterjesztés 3. melléklete 

 

 
  



 

 

 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
  
 



 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

 


