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Lajosmizse Város Képviselő-testületének 32/2012 (X.16.) önkormányzati rendelete 

a vásárokról és a piacokról 

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 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. 2vásár: országos állat és kirakodóvásár, búcsúvásár (továbbiakban: vásár); 

2. piac, termelői piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott 

értékesítési hely és forma; 

3. temetői alkalmi árusítás: minden év október 15-e és november 5-e közötti értékesítési forma és 

hely (a továbbiakban: temetői árusítás). 

4. háztáji mennyiség: az a mennyiség, amelynek mozgatása kézi erővel lehetséges. 

5. 3bolhapiac: használtcikkek értékesítésére szolgáló értékesítési forma és hely. 

2. Vásár, piac helye és ideje 

2. § 

(1)4 A vásár helye: Lajosmizse, Vásártér (0270 hrsz), a Görgey Artúr és Kölcsey utcák külterületi 

részének kereszteződésében a korláttal körülvett rész. 

(2)5 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. 

                                                 

1 A bevezető a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 

1. §-ával megállapított szöveg. 

2 Az 1. § (1) bekezdés 1. pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. 

3 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 

4 A 2. § (1) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

5 A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
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(3)6 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)7 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. 

(5) Temetői árusítás helye: a Bajcsy-Zsilinszky utca (1378 hrsz.) temetők (római katolikus – 1686/1 

és 1686/2 hrsz. és református – 1683 hrsz.) előtti szakasza. 

(6)89 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. 

3. § 

(1) A vásár (kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat) a minden évben elkészülő vásárnaptár szerint 

évente 13 alkalommal, minden hó első vasárnapján kerül megrendezésre. 

(2)10 A búcsúvásár minden év augusztus utolsó vasárnapján kerül megrendezésre. 

(3)11 A vásár évszaktól függetlenül 05-12 óráig, a búcsúvásár 06-22 óráig tart nyitva. 

(4)12 A piac minden csütörtökön és szombaton, a Termelői Piac minden kedden és szombaton kerül 

megrendezésre. 

(5)13 A csütörtöki piac amennyiben munkaszüneti napra esik, akkor az előző munkanapon kerül 

megtartásra. 

(6)14 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. 

                                                 

6 A 2. § (3) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

7 A 2. § (4) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

8 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 

9 A 2. § (6) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 

10 A 3. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 

11 A 3. § (3) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 

12 A 3. § (4) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 

13 A 3. § (5) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 

14 A 3. § (6) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 
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(7)1516 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. 

3. A piacok és vásárok rendje 

4. § 

(1) A piacon és a vásáron csak a Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) által 

kijelölt helyen szabad árusítani. 

(2)17 Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén csak az engedély bemutatása 

után lehet a helyet elfoglalni. 

(3) A piacon és vásáron a járművek elhelyezésére táblával jelölt parkolóhelyek állnak rendelkezésre. 

A parkolóban és a kerékpártárolóban elhelyezett járművekért a Fenntartó anyagi felelősséggel nem 

tartozik. 

(4)18 A piac és a vásár területén az árusítóhelyek árusításra alkalmas körülményeinek biztosítása a 

Fenntartó feladata. 

(5)19 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)20 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)21 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)22 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. 

                                                 

15 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 

16 A 3. § (7) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. 

17 A 4. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

18 A 4. § (4) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 

19 A 4. § (5) bekezdését a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be. 

20 A 4. § (6) bekezdését a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be. 

21 A 4. § (7) bekezdését a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be. 

22 A 4. § (8) bekezdését a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be. 
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5. § 

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

a) 23a kirakodó és használtcikk piac területén található fedett asztalok, 

b) 24a kirakodó és használtcikk piac területén fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 

c) 25termény piacon lévő fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 

d) 26a körforgalmi közút szélétől a vasútig terjedő területen található fedetlen, asztal nélküli 

árusító helyek, 

e) 27az élelmiszer és kisállat piac területén a fedett árusító térben található asztalok, 

f) 28az élelmiszer és kisállat piac területén a Szent Imre utca felöli oldalon a járműről történő 

értékesítésre alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek, 
g) 29az 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) 30az élelmiszer- és kisállat piac területén a temető felöli oldalon kisállat értékesítésre 

alkalmas fedetlen, asztal nélküli árusító helyek. 

(2) A piacon a helyfoglalás sorrendje a következő: 

a) 31az (1) bekezdés a.) pontjától h.) pontjáig felsorolt árusító helyek bérlői, 

b) 32érkezés szerint. 

c) 33 

d) 34 

(3)35 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. 

                                                 

23 Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

24 Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

25 Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

26 Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

27 Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

28 Az 5. § (1) bekezdés f) pontját a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be. 

29 Az 5. § (1) bekezdés g) pontját a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be. 

30 Az 5. § (1) bekezdés h) pontját a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be. 

31 Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 

32 Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 

33 Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 

34 Az 5. § (2) bekezdés d) pontját a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 

35 Az 5. § (3) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
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(4)36 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)37 Termelői Piacon árusítóhely bérlésére akkor jogosult az árusító, amennyiben a csütörtöki 

piacon is rendelkezik bérelt árusító hellyel. 

6. § 

(1) A vásár területén a termékek árusítására sorszámmal ellátott folyóméteres árusítóhelyek lettek 

kialakítva. 

(2) A vásáron a helyfoglalás sorrendje a következő: 

a) a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérlői, 

b) érkezés szerint. 

(3) A bérelt sorszámmal ellátott elárusítóhelyet a vásár nyitását követő egy órán belül el kell foglalni, 

ellenkező esetben a vásár rendezője az elárusítóhelyet az aznapi árusításra másnak is kiadhatja. 

(4) A vásártérre az a jármű hajthat be, amelyen eladás céljából árut helyeztek el. A többi jármű a 

vásártér közvetlen közelében lévő kialakított parkolóhelyet köteles igénybe venni. 

4. Helypénz, parkolási és egyéb díjak 

7. § 

(1)38 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)39 A helypénz, a bérleti díjak, valamint a parkolási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3)40 A termelői piacon és a szombati piacon az árusítás helypénz fizetése nélkül lehetséges. 

(4)41 A bolhapiacon az árusítás helypénz fizetése nélkül lehetséges. 

8. § 

(1)42 Az 5. § (1) bekezdésében foglalt árusító helyek legalább 3 hónap, de legfeljebb 12 hónap 

időtartamra bérelhetők az alábbi módon: 

                                                 

36 Az 5. § (4) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 

37 Az 5. § (5) bekezdését a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdése iktatta be. 

38 A 7. § (1) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. 

39 A 7. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. 

40 A 7. § (3) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. 

41 Beépítette a 24/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 

42 A 8. § (1) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. 
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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)43 Az (1) bekezdés szerinti bérleti szerződést a polgármester köti meg a bérlőkkel. 

(3)44 

9. §45 

Az árusítóhelyek bérleti díját a Fenntartó által kiállított számla alapján kell megfizetnie a bérlőnek a 

Fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában. 

10. § 

(1) A vásártéren a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérelhetők. 

(2)46 A bérleti szerződét a polgármester köti meg a bérlőkkel. 

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

a) 47fél éves időtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 

melyet egy összegben előre kell megfizetni, 

b) 48egy éves időtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi bérleti díj összegével egyenlő mértékű, 

melyet egy összegben előre kell megfizetni. 

(4)49 Az árusítóhelyek bérleti díját a Fenntartó által kiállított számla alapján kell megfizetnie a 

bérlőnek a Fenntartó részére a szerződéskötés időpontjában. 

11. § 

(1) A helypénz beszedésének szabályai: 

a) 50a 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. 

                                                 

43 A 8. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. 

44 A 8. § (3) bekezdését a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 

45 A 9. § a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 9. §-

ával megállapított szöveg. 

46 A 10. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

47 A 10. § (3) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 

48 A 10. § (3) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 

49 A 10. § (4) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 

50 A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg. 
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b) 51piaci és vásári helyjegyként csak nyomdailag előállított, szigorú számadású nyomtatványon 

a Fenntartó által nyilvántartásba vett, lebélyegzett, vagy a Fenntartó nevére előnyomtatott 

jegyet lehet felhasználni. 

c) A helypénzbeszedő köteles az általa beszedett helypénzzel, parkolási díjjal a piacot, vásárt 

követő munkanapon 12 óráig elszámolni a Fenntartó házipénztárában. 

5. A temetői alkalmi árusítás szabályai 

12. § 

(1) A temetői alkalmi árusítás (a továbbiakban: temetői árusítás) céljára a 2. § (5) bekezdésében 

megjelölt hely szolgál. 

(2) A temetői árusítás árusítóhelyeinek egysége 2 m2, kivéve a temető bejáratai mellett lévő két-két 

árusítóhelyet, amelyek egysége 4 m2. Az árusítóhelyek sorszámmal ellátottak. 

(3) A temetői árusítás kizárólag az alkalomhoz illő virág, koszorú, mécses árusítására korlátozódhat. 

(4) A temetői árusítás az erre meghatározott díj házipénztári befizetésével és annak alapján temetői 

alkalmi árusítási helyjegy (a továbbiakban: helyjegy) igénylésével lehetséges. 

(5) A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Temetői árusításra kizárólag a befizetési 

bizonylat és kitöltött helyjegy együttesen jogosít. 

(6) Temetői árusítás díját minden év szeptember 15-től lehet befizetni a Fenntartó házipénztárában. 

(7) A temetői árusítás során a házipénztári befizetés igazolását és a helyjegyet a temetői árusítást 

végzőnek magánál kell tartania, azt ellenőrzés esetén fel kell mutatnia. 

13. § 

(1) A helyjegy adattartalma: 

a) hitelesítő elemek: 

aa) Lajosmizse Város Önkormányzat temetői alkalmi árusítási helyjegy (… rendelet alapján) 

felirat, 

ab) sorszám, 

ac) a Fenntartó bélyegzőlenyomata, 

ad) Lajosmizse Város Polgármestere aláírása; 

b) felhasználás adatai 

ba) felhasználás helye: a temető előtt felfestett árusítóegység száma szerint, 

bb) felhasználás ideje: év/hó/nap formátumban, 

bc) felhasználás jogosultsága: házipénztári befizetési bizonylat száma; 

c) felhasználás szabályai 

ca) a jegy nem mentesít a jogszabályok szerinti engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól, 

cb) a temetői árusítás során a használó a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja, 

cc) a keletkezett hulladék tárolásáról és kezeléséről a használó gondoskodni köteles. 

cd) a temetői árusítás közérdekből bármikor megszüntethető, 

ce) a használat befejezését követően az eredeti állapotot kártalanítási igény nélkül helyre kell 

állítani. 

                                                 

51 A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg. 



8 

6. Záró rendelkezések 

14. § 

(1) Ez a rendelet 2012. október 19. napján lép hatályba. 

(2)52 

 

 Basky András sk.                                                        Kutasiné Nagy Katalin sk. 

 polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. október 16. 

                  Kutasiné Nagy Katalin sk. 

 jegyző 

  

                                                 

52 A 14. § (2) bekezdését a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte. 
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1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez53 

A vásár, piac területére bevitt állatok, termények és egyéb területfoglalások helypénze, bérleti 

és parkolási díjak 

A B C 

Sorszá

m 

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.- 

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.- 

1.8.54 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)  

2.1. 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 árusító 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.- 

2.8.55 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  

3.1. A piactéren üzemelő nyilvános illemhely használati díja (Ft/alkalom) 100.- 

3.2.56 Elektromos áram biztosítása a piactéren (Ft/nap) 3.000.- 

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 

                                                 

53 Az 1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 20/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. 

54 Az 1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletben foglalt táblázat 1.8. sora a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 

szöveg. 

55 Az 1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletben foglalt táblázat 2.8. sora a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 

szöveg. 

56 Az 1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletben foglalt táblázat 3.2. sora a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 

szöveg. 
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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.- 

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 üzemelő nyilvános illemhely használati díja (Ft/alkalom) 100.- 

7.2.57 Elektromos áram biztosítása a vásártéren (Ft/nap) 4.000.- 

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 vontatóval, pótkocsival 900.- 

8.10. Traktor 600.- 

8.11. Traktor vontatóval, pótkocsival 800.- 

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

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

                                                 

57 Az 1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletben foglalt táblázat 7.2. sora a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 

szöveg. 

58 Az 1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletben foglalt táblázat 9.1. sora a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 

szöveg. 
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9.2.59 Egyéb helyek 1.500.- 

                                                 

59 Az 1. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez. mellékletben foglalt táblázat 9.2. sora a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 

szöveg. 
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2. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez60  

                                                 

60 A 2. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez . mellékletet a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte. 
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3. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletéhez61 

                                                 

61 A 3. melléklet 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeleté-hez . mellékletet a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 


