
1 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 14.) 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. 
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1. melléklet a 32/2022. (XII. 14.) 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 

Sorszám 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 

Sorszám 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 

Sorszám 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 

Sorszám 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 

Sorszám 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.- 

” 


