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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 13-i testületi ülésére 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..)            

önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 Ikt.sz: LMKOH/46-206/2022. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. július 28-án módosította 
legutoljára a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: rendelet), amely rendelet módosítás a rendelet 1. mellékletének, azaz a vásárban és a 
piacon alkalmazandó díjtételek felülvizsgálatát tartalmazta. A rendelet módosítás 2022. szeptember 
01-től hatályos. 

 
1. A rendelet-tervezet általános indoklása: 

 
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a jelenleg alkalmazott díjtételeket. A 2023. január 01-től 

bekövetkező nagy arányú elektromos áramdíj változása miatt szükséges aktualizálni a rendelet 1. 
mellékletében található elektromos áram biztosításáról szóló díjtételeket és a vásár vonatkozásában 
a díjtétel megnevezését módosítani szükséges, valamint a „mozgóbolt” kifejezést szükséges kivenni 
a vendéglátóipari árusítókra vonatkozó díjtételek közül, továbbá a temetői alkalmi árusítás díjai 
összegében a helyiérték pontosításra kerül. 

 
 

2. A rendelet-tervezet részletes indoklása: 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 1. mellékletét. 

Az alábbi táblázatban láthatóak a jelenlegi hatályos rendeletünk díjszabásai a piac és a vásár 
vonatkozásában: Az árak bruttó forintban értendők. 
 

A B C 
Sorszám Megnevezés Fizetendő bruttó összeg 

(Ft) 
Lajosmizsei Piac 

1. Helypénz (Ft/m/nap)  
1.1. kirakodó- és használtcikk 

piac területén található fedett 
asztalok 

600.- 

1.2. kirakodó- és használtcikk 
piac területén fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

1.3. termény piacon lévő 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 
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1.4. körforgalmi közút szélétől a 
vasútig terjedő területen 
található fedetlen, asztal 

nélküli árusút helyek 

400.- 

1.5. az élelmiszer- és kisállat 
piac területén a fedett árusító 

térben található asztalok 

600.- 

1.6. az élelmiszer- és kisállat 
piac területén a Szent Imre 

utca és a vasút felöli oldalon 
a járműről történő 

értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 

1.7. az élelmiszer- és kisállat 
piac területén a temető felöli 
oldalon kisállat értékesítésre 

alkalmas fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

500.- 

1.8. a Lajosmizsei Piac területén 
a mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók 

járműről történő 
értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

2. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  
2.1. kirakodó- és használtcikk 

piac területén található fedett 
asztalok 

600.- 

2.2. kirakodó- és használtcikk 
piac területén fedetlen, asztal 

nélküli árusító helyek 

500.- 

2.3. termény piacon lévő 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

500.- 

2.4. körforgalmi közút szélétől a 
vasútig terjedő területen 
található fedetlen, asztal 

nélküli árusút helyek 

400.- 

2.5. az élelmiszer- és kisállat 
piac területén a fedett árusító 

térben található asztalok 

600.- 

2.6. az élelmiszer- és kisállat piac 
területén a Szent Imre utca és a 
vasút felöli oldalon a járműről 
történő értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 
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2.7. az élelmiszer- és kisállat 
piac területén a temető felöli 
oldalon kisállat értékesítésre 

alkalmas fedetlen, asztal 
nélküli árusító helyek 

500.- 

2.8. a Lajosmizsei Piac területén 
a mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók 

járműről történő 
értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

3. Egyéb felmerülő díjak  
3.1. A piactéren üzemelő 

nyilvános illemhely 
használati díja (Ft/alkalom) 

100.- 

3.2. Elektromos áram biztosítása 
a piactéren (Ft/nap) 

1.000.- 

3.3. Árusítás során keletkezett és 
a piac területén hátrahagyott, 
illegálisan lerakott hulladék 

kezelésének díja 
(Ft/alkalom) 

10.000.- 

3.4. A piacon és a termelői 
piacon kötelezően 

kihelyezendő regisztrációs 
sorszám kártya pótlásának a 

díja (Ft/alkalom) 

700.- 

3.5. A piacon és a termelői 
piacon kötelezően 

kihelyezendő regisztrációs 
sorszám kártya ki nem 

helyezése esetén fizetendő 
díj (Ft/alkalom) 

300.- 

Lajosmizsei Vásár 
4. Helypénz - Állatok 

(Ft/db/nap) 
A fizetendő végösszeg minimum 

100 Ft, illetve a kerekítés 
szabályai szerint 100.- Ft-ra 

kerekítendő 

 

4.1. Ló 2 éven felüli, 
szarvasmarha 6 hónapon 

felüli 

600.- 

4.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér 300.- 
4.3. Hízott sertés, anyakoca 400.- 
4.4. Süldő 300.- 
4.5. Malac 200.- 
4.6. Juh, kecske 300.- 
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4.7. Bárány, gida 200.- 
4.8. Vágó baromfi, egyéb 

szárnyas 
50.- 

4.9. Előnevelt baromfi, előnevelt 
egyéb szárnyas 

20.- 

4.10. Napos baromfi, napos egyéb 
szárnyas 

10.- 

4.11. Galamb 10.- 
4.12. Nyúl 100.- 
4.13. Választási nyúl 50.- 
4.14. Hobbiállat, kisállat 100.- 
5. Helypénz - Kirakodók 

(Ft/m/nap) 
 

5.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 
egyéb vendéglátóipari 

árusítók 

700.- 

5.2. Egyéb árusítók 500.- 
6. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  
6.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 

egyéb vendéglátóipari 
árusítók 

700.- 

6.2. Egyéb árusítók 500.- 
7. Egyéb felmerülő díjak  
7.1. A vásártéren téren üzemelő 

nyilvános illemhely 
használati díja (Ft/alkalom) 

100.- 

7.2. Elektromos áram biztosítása 
a vásártéren – kivéve a 

búcsú alkalmával (Ft/nap) 

2.000.- 

7.3. Árusítás során keletkezett és 
a vásár területén 

hátrahagyott, illegálisan 
lerakott hulladék 
kezelésének díja 

(Ft/alkalom) 

10.000.- 

7.4. Körhintás, mutatványos 
(Ft/m2) 

300.- 

8. Az Árusokra és a Vevőkre 
vonatkozó parkolási díjak 

(Ft/nap) 

 

8.1. Talicska, kézikocsi 200.- 
8.2. Motorkerékpár 300.- 
8.3. Egy-kétfogatú szekér, 

lovaskocsi 
500.- 

8.4. Személygépkocsi 500.- 
8.5. Személygépkocsi 

utánfutóval 
700.- 

8.6. 3,5 tonna összsúly alatti 
tehergépjármű 

600.- 
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8.7. 3,5 tonna összsúly alatti 
tehergépjármű utánfutóval, 

vontatóval, pótkocsival 

800.- 

8.8. 3,5 tonna összsúly feletti 
tehergépjármű 

700.- 

8.9. 3,5 tonna összsúly feletti 
tehergépjármű vonatóval, 

pótkocsival 

900.- 

810. Traktor 600.- 
8.11. Traktor vontatóval, 

pótkocsival 
800.- 

9. A temetői alkalmi árusítás 
díjai (Ft/nap/hely) 

 

9.1. A temető bejárata melletti 
első két-két hely 

3.000.- 

9.2. Egyéb helyek 1.500.- 
 
Feni táblázat felülvizsgálata az alábbi indokok miatt szükséges: 
 

- A táblázat 1.8. és 2.8. pontjában található „a Lajosmizsei Piac területén a mozgóboltok, büfé 
kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók járműről történő értékesítésre 
alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek” megnevezést „a Lajosmizsei Piac területén 
a büfé kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók járműről történő értékesítésre 
alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek” megnevezésre szükséges módosítani, mivel 
a mozgóboltok nem tartoznak a vendéglátóipari árusítók sorába, ezért a vendéglátóipari 
árusítókra vonatkozó díjtételek nem vonatkozhatnak rájuk. 
 

- A 2023. január 01-től bekövetkező nagy arányú elektromos áramdíj változása miatt 
szükségessé vált a táblázat 3.2. és 7.2. pontjában található elektromos áram biztosítására 
vonatkozó díjtételek felülvizsgálata. Jelen pillanatban az önkormányzat bruttó 83.- Ft/kWh 
összegért vásárolja az elektromos áramot, amely díjtétel 2023. január 01-től bruttó 381.- 
Ft/kWh összegre fog emelkedni. A Képviselő-testület kérésének megfelelően a piac és vásár 
vonatkozásában a 2022. július 28-i testületi ülés óta a piaci és vásári napokon az árusítók 
által fogyasztott elektromos áram mennyisége rögzítve van, amely fogyasztást a júliusban 
meghatározott árak fedeztek. Hatályos rendeletünk alapján a piacon az elektromos áram 
biztosítása bruttó 1000.- Ft/nap, a vásártéren bruttó 2000.- Ft/nap. A július óta megfigyelt 
fogyasztási adatok, az elektromos áramot fogyasztók száma, valamint a megemelkedett 
díjtétel alapján a 2023. január 01-től javasolt elektromos áram biztosítására vonatkozó 
díjtételek a piac vonatkozásában bruttó 3.000.- Ft/nap, a vásár vonatkozásában bruttó 4.000.- 
Ft/nap. 
 

- A 7.2. „Elektromos áram biztosítása a vásártéren – kivéve a búcsú alkalmával (Ft/nap)” 
díjtétel megnevezést „Elektromos áram biztosítása a vásártéren (Ft/nap)” díjtétel 
megnevezésre szükséges módosítani, mivel a búcsú vásárban is szükséges áramdíjat fizetni 
azon árusítók részére, akik elektromos áramot használnak a Kirakodó Vásár területén. 
 

- A 9.1. és 9.2. sorok esetében a temetői alkalmi árusítás díjai összegében a helyiérték 
pontosításra kerül. 
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A fentiek alapján az alábbi táblázat felülvizsgált sorainak elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-
testület részére: Az árak bruttó forintban értendők.  
 

A B C 
Sorszám Megnevezés Fizetendő bruttó összeg 

(Ft) 
Lajosmizsei Piac 

1. Helypénz (Ft/m/nap)  
1.8. a Lajosmizsei Piac területén 

a büfé kocsik, 
pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 
járműről történő 

értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

2. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  
2.8. a Lajosmizsei Piac területén 

a büfé kocsik, 
pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 
járműről történő 

értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

3. Egyéb felmerülő díjak  
3.2. Elektromos áram biztosítása 

a piactéren (Ft/nap) 
3.000.- 

Lajosmizsei Vásár 
7. Egyéb felmerülő díjak  
7.2. Elektromos áram biztosítása 

a vásártéren (Ft/nap) 
4.000.- 

9. A temetői alkalmi árusítás 
díjai (Ft/nap/hely) 

 

9.1. A temető bejárata melletti 
első két-két hely 

3.000.- 

9.2. Egyéb helyek 1.500.- 

 

2. § 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 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. A 2023. január 01-től 
bekövetkező nagy arányú elektromos áramdíj változása miatt az önkormányzatnak szükséges az 
elektromos áram biztosítására vonatkozó díjtételeket növelni a szükséges mértékben, hogy az 
önkormányzat továbbra is el tudja érni a pozitív költségvetési hatást. 
 
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 nagy arányú elektromos áramdíj változása 
miatt az alaprendelet 1. mellékletében található díjtételek 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.  
 
 
A fentiekre tekintettel az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet és indokolását 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2022. november 30. 
 
        Basky András sk. 
          polgármester 
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Előterjesztés 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, 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati 
Bizottság, 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 32/2012. (X. 
16.) önkormányzati rendeletéhez. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 16-án lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 

Basky András       dr. Balogh László  
polgármester      jegyző 
 
 

 
A kihirdetés napja: 2022. …………. 
  
 
 

dr. Balogh László  
          jegyző 
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 32/2012. 
(X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletében foglalt táblázat 1.8. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 

(A B C 
Sorszá

m 
Megnevezés Fizetendő 

bruttó összeg 
(Ft) 

Lajosmizsei Piac) 
1.8. a Lajosmizsei Piac területén a büfé kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók járműről történő 

értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 
700.- 

” 

2. A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 32/2012. 
(X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletében foglalt táblázat 2.8. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 

(A B C 
Sorszá

m 
Megnevezés Fizetendő 

bruttó összeg 
(Ft) 

Lajosmizsei Piac) 
2.8. a Lajosmizsei Piac területén a büfé kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók járműről történő 

értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek 
700.- 

” 

3. A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 32/2012. 
(X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletében foglalt táblázat 3.2. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 

(A B C 
Sorszá

m 
Megnevezés Fizetendő 

bruttó összeg 
(Ft) 

Lajosmizsei Piac) 
3.2. Elektromos áram biztosítása a piactéren (Ft/nap) 3.000.- 

” 

4. A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 32/2012. 
(X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletében foglalt táblázat 7.2. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 

(A B C 
Sorszá

m 
Megnevezés Fizetendő 

bruttó összeg 
(Ft) 

Lajosmizsei Piac) 
7.2. Elektromos áram biztosítása a vásártéren (Ft/nap) 4.000.- 

” 
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5. A vásárokról és a piacokról szóló 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 32/2012. 
(X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletében foglalt táblázat 9.1. és 9.2. sor helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
„ 

(A B C 
Sorszá

m 
Megnevezés Fizetendő 

bruttó összeg 
(Ft) 

Lajosmizsei Piac) 
9.1. A temető bejárata melletti első két-két hely 3.000.- 
9.2. Egyéb helyek 1.500.- 



 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez  
  

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 …/2022. (...) 
önkormányzati rendelet 2022. december 13-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 
indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
Általános indoklás: 
  
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a jelenleg alkalmazott díjtételeket. A 2023. január 01-től 
bekövetkező nagy arányú elektromos áramdíj változása miatt szükséges aktualizálni a rendelet 1. 
mellékletében található elektromos áram biztosításáról szóló díjtételeket és a vásár vonatkozásában 
a díjtétel megnevezését módosítani szükséges, valamint a „mozgóbolt” kifejezést szükséges kivenni 
a vendéglátóipari árusítókra vonatkozó díjtételek közül, továbbá a temetői alkalmi árusítás díjai 
összegében a helyiérték pontosításra kerül. 
  

Részletes indoklás: 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 1. mellékletét. 

Az alábbi táblázatban láthatóak a jelenlegi hatályos rendeletünk díjszabásai a piac és a vásár 
vonatkozásában: Az árak bruttó forintban értendők. 
  

A B C 
Sorszám Megnevezés Fizetendő bruttó összeg (Ft) 

Lajosmizsei Piac 
1. Helypénz (Ft/m/nap)   

1.1. 
kirakodó- és használtcikk piac 

területén található fedett 
asztalok 

600.- 

1.2. 
kirakodó- és használtcikk piac 

területén fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 

500.- 

1.3. termény piacon lévő fedetlen, 
asztal nélküli árusító helyek 500.- 

1.4. 
körforgalmi közút szélétől a vasútig 
terjedő területen található fedetlen, 

asztal nélküli árusút helyek 
400.- 
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1.5. 
az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a fedett árusító térben 
található asztalok 

600.- 

1.6. 

az élelmiszer- és kisállat piac 
területén a Szent Imre utca és a 
vasút felöli oldalon a járműről 
történő értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 

1.7. 

az élelmiszer- és kisállat piac 
területén a temető felöli oldalon 
kisállat értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 

1.8. 

a Lajosmizsei Piac területén a 
mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók 

járműről történő értékesítésre 
alkalmas fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

2. Bérleti díjak (Ft/m/hó)   

2.1. 
kirakodó- és használtcikk piac 

területén található fedett 
asztalok 

600.- 

2.2. 
kirakodó- és használtcikk piac 

területén fedetlen, asztal nélküli 
árusító helyek 

500.- 

2.3. termény piacon lévő fedetlen, 
asztal nélküli árusító helyek 500.- 

2.4. 

körforgalmi közút szélétől a 
vasútig terjedő területen 

található fedetlen, asztal nélküli 
árusút helyek 

400.- 

2.5. 
az élelmiszer- és kisállat piac 

területén a fedett árusító térben 
található asztalok 

600.- 

2.6. 

az élelmiszer- és kisállat piac 
területén a Szent Imre utca és a 
vasút felöli oldalon a járműről 
történő értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 

2.7. 

az élelmiszer- és kisállat piac 
területén a temető felöli oldalon 
kisállat értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli árusító 

helyek 

500.- 
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2.8. 

a Lajosmizsei Piac területén a 
mozgóboltok, büfé kocsik, 

pecsenyesütők, egyéb 
vendéglátóipari árusítók 

járműről történő értékesítésre 
alkalmas fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

3. Egyéb felmerülő díjak   

3.1. 
A piactéren üzemelő nyilvános 

illemhely használati díja 
(Ft/alkalom) 

100.- 

3.2. Elektromos áram biztosítása a 
piactéren (Ft/nap) 1.000.- 

3.3. 

Árusítás során keletkezett és a 
piac területén hátrahagyott, 
illegálisan lerakott hulladék 

kezelésének díja (Ft/alkalom) 

10.000.- 

3.4. 

A piacon és a termelői piacon 
kötelezően kihelyezendő 

regisztrációs sorszám kártya 
pótlásának a díja (Ft/alkalom) 

700.- 

3.5. 

A piacon és a termelői piacon 
kötelezően kihelyezendő 

regisztrációs sorszám kártya ki 
nem helyezése esetén fizetendő 

díj (Ft/alkalom) 

300.- 

Lajosmizsei Vásár 

4. 

Helypénz - Állatok (Ft/db/nap) 
A fizetendő végösszeg minimum 

100 Ft, illetve a kerekítés 
szabályai szerint 100.- Ft-ra 

kerekítendő 

  

4.1. Ló 2 éven felüli, szarvasmarha 6 
hónapon felüli 600.- 

4.2. Csikó, borjú, szamár, öszvér 300.- 
4.3. Hízott sertés, anyakoca 400.- 
4.4. Süldő 300.- 
4.5. Malac 200.- 
4.6. Juh, kecske 300.- 
4.7. Bárány, gida 200.- 
4.8. Vágó baromfi, egyéb szárnyas 50.- 

4.9. Előnevelt baromfi, előnevelt 
egyéb szárnyas 20.- 

4.10. Napos baromfi, napos egyéb 
szárnyas 10.- 
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4.11. Galamb 10.- 
4.12. Nyúl 100.- 
4.13. Választási nyúl 50.- 
4.14. Hobbiállat, kisállat 100.- 

5. Helypénz - Kirakodók 
(Ft/m/nap)   

5.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 
egyéb vendéglátóipari árusítók 700.- 

5.2. Egyéb árusítók 500.- 
6. Bérleti díjak (Ft/m/hó)   

6.1. Büfé kocsi, pecsenyesütők, 
egyéb vendéglátóipari árusítók 700.- 

6.2. Egyéb árusítók 500.- 
7. Egyéb felmerülő díjak   

7.1. 
A vásártéren téren üzemelő 

nyilvános illemhely használati 
díja (Ft/alkalom) 

100.- 

7.2. 
Elektromos áram biztosítása a 

vásártéren – kivéve a búcsú 
alkalmával (Ft/nap) 

2.000.- 

7.3. 

Árusítás során keletkezett és a 
vásár területén hátrahagyott, 
illegálisan lerakott hulladék 

kezelésének díja (Ft/alkalom) 

10.000.- 

7.4. Körhintás, mutatványos (Ft/m2) 300.- 

8. 
Az Árusokra és a Vevőkre 
vonatkozó parkolási díjak 

(Ft/nap) 
  

8.1. Talicska, kézikocsi 200.- 
8.2. Motorkerékpár 300.- 

8.3. Egy-kétfogatú szekér, 
lovaskocsi 500.- 

8.4. Személygépkocsi 500.- 
8.5. Személygépkocsi utánfutóval 700.- 

8.6. 3,5 tonna összsúly alatti 
tehergépjármű 600.- 

8.7. 
3,5 tonna összsúly alatti 

tehergépjármű utánfutóval, 
vontatóval, pótkocsival 

800.- 

8.8. 3,5 tonna összsúly feletti 
tehergépjármű 700.- 

8.9. 
3,5 tonna összsúly feletti 
tehergépjármű vonatóval, 

pótkocsival 
900.- 
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810. Traktor 600.- 
8.11. Traktor vontatóval, pótkocsival 800.- 

9. A temetői alkalmi árusítás 
díjai (Ft/nap/hely)   

9.1. A temető bejárata melletti első 
két-két hely 3.000.- 

9.2. Egyéb helyek 1.500.- 
  
Feni táblázat felülvizsgálata az alábbi indokok miatt szükséges: 
  

- A táblázat 1.8. és 2.8. pontjában található „a Lajosmizsei Piac területén a mozgóboltok, 
büfé kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók járműről történő értékesítésre 
alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek” megnevezést „a Lajosmizsei Piac 
területén a büfé kocsik, pecsenyesütők, egyéb vendéglátóipari árusítók járműről történő 
értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek” megnevezésre szükséges 
módosítani, mivel a mozgóboltok nem tartoznak a vendéglátóipari árusítók sorába, ezért a 
vendéglátóipari árusítókra vonatkozó díjtételek nem vonatkozhatnak rájuk. 

- A 2023. január 01től bekövetkező nagy arányú elektromos áramdíj változása miatt 
szükségessé vált a táblázat 3.2. és 7.2. pontjában található elektromos áram biztosítására 
vonatkozó díjtételek felülvizsgálata. Jelen pillanatban az önkormányzat bruttó 83. Ft/kWh 
összegért vásárolja az elektromos áramot, amely díjtétel 2023. január 01-től bruttó 381.- 
Ft/kWh összegre fog emelkedni. A Képviselő-testület kérésének megfelelően a piac és 
vásár vonatkozásában a 2022. július 28-i testületi ülés óta a piaci és vásári napokon az 
árusítók által fogyasztott elektromos áram mennyisége rögzítve van, amely fogyasztást a 
júliusban meghatározott árak fedeztek. Hatályos rendeletünk alapján a piacon az 
elektromos áram biztosítása bruttó 1000.- Ft/nap, a vásártéren bruttó 2000.- Ft/nap. A 
július óta megfigyelt fogyasztási adatok, az elektromos áramot fogyasztók száma, valamint 
a megemelkedett díjtétel alapján a 2023. január 01-től javasolt elektromos áram 
biztosítására vonatkozó díjtételek a piac vonatkozásában bruttó 2.500.- Ft/nap, a vásár 
vonatkozásában bruttó 3000.- Ft/nap. 

- A 7.2. „Elektromos áram biztosítása a vásártéren – kivéve a búcsú alkalmával (Ft/nap)” 
díjtétel megnevezést „Elektromos áram biztosítása a vásártéren (Ft/nap)” díjtétel 
megnevezésre szükséges módosítani, mivel a búcsú vásárban is szükséges áramdíjat fizetni 
azon árusítók részére, akik elektromos áramot használnak a Kirakodó Vásár területén. 

- A 9.1. és 9.2. sorok esetében a temetői alkalmi árusítás díjai összegében a helyiérték 
pontosításra kerül. 
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A fentiek alapján az alábbi táblázat felülvizsgált sorainak elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-
testület részére: Az árak bruttó forintban értendők.  
  

A B C 
Sorszám Megnevezés Fizetendő bruttó összeg 

(Ft) 
Lajosmizsei Piac 

1. Helypénz (Ft/m/nap)  
1.8. a Lajosmizsei Piac területén 

a büfé kocsik, 
pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 
járműről történő 

értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

2. Bérleti díjak (Ft/m/hó)  
2.8. a Lajosmizsei Piac területén 

a büfé kocsik, 
pecsenyesütők, egyéb 

vendéglátóipari árusítók 
járműről történő 

értékesítésre alkalmas 
fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek 

700.- 

3. Egyéb felmerülő díjak  
3.2. Elektromos áram biztosítása 

a piactéren (Ft/nap) 
3.000.- 

Lajosmizsei Vásár 
7. Egyéb felmerülő díjak  
7.2. Elektromos áram biztosítása 

a vásártéren (Ft/nap) 
4.000.- 

9. A temetői alkalmi árusítás 
díjai (Ft/nap/hely) 

 

9.1. A temető bejárata melletti 
első két-két hely 

3.000.- 

9.2. Egyéb helyek 1.500.- 
  
2. § indokolása: 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
  
 


