
 

 

 

 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok fenntartásáról szóló 

12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 

  

1.      §  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásárok és piacok 

fenntartásáról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 4. § a) pontjában a „(hrsz:0247)” szövegrész helyébe a „(hrsz:0247/2)” 

szöveg lép. 

  

2.      § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

  

 

3.      § (1) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

  

  

Nagykőrös, 2017. február 17.  

  

  

 

 

 Dr. Czira Szabolcs      Dr. Nyíkos Sára  
    polgármester                 címzetes főjegyző 

  
  



1. melléklet  a 7/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez 

 

Az árak megkezdett mértékegységenként értendők, és a mindenkor hatályos ÁFÁ-t 

tartalmazzák! 

  

1. táblázat: Vásárban alkalmazandó helyhasználati díjak 

Sorszám A 
Árumegnevezés 

B 
Áruegység 

 

C 
Díjtételek 

(Ft) 

1. Ló 2 éven felül  db 500.- 

2. Szarvasmarha 6 hónapon felül  db 500.- 

3. Csikó, szamár, öszvér 2 éven aluli  db 400.- 

4. Borjú (6 hónapon aluli), tenyész sertés, hízott 

sertés  

db 250.- 

5. Süldő, sertés, juh, kecske  db 200.- 

6. Bárány, gida, választási malac db 150.- 

7. Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle, 

gyöngyös) 

db 50.-  

8. Előnevelt baromfi és fürj  db 15.- 

9. Napos baromfi  db 5.- 

10. Galamb 10 db-onként, nyúl és tengerimalac  db 100.- 

11.  Egyéb díszállat (Pl.: kutya, görény, stb) az 

árusítás céljából elfoglalt terület minden 

megkezdett métere után 

méter 500.- 

12 Használt személygépkocsi, egyéb jármű és 

utánfutó  

db 800.- 

  

13.  Használt motorkerékpár helyfoglalási díja  db   

200.- 

14.  Használt kerékpár vásáron  db 100.- 

15. Helyhasználati díj szakmára való tekintet nélkül 

iparos és termelői elárusítás esetén naponta  

méter 500.- 

  

 

2. táblázat: vásárban alkalmazandó területbérleti díj 

Sorszám A 
Árumegnevezés 

B 
Áruegység 

 

C 
Díjtételek 

(Ft) 

1. Területbérlet  évi 10  vásáron 

 (Április 1-től következő év március 31-ig 

megtartandó vásárokra) 

méter   

3500.- 

  

3. táblázat: piacon alkalmazandó helyhasználati díjak 

Sorszám A 
Árumegnevezés 

B 
Áruegység 

 

C 
Díjtételek 

(Ft) 

1. Helyhasználati díj zöldség, gyümölcs, virág és 

egyéb mezőgazdasági termék értékesítés 

minden megkezdett méter után asztalon és 

földön a bekerített piac területén 

méter 300.- 

2. Amennyiben az árusításra kirakott termék fél 

méteren elfér, úgy a helyhasználati díj: 

egység 200.- 

3. Gumós kabakos, tök, dinnye, vetőburgonya 100 

kg-onként kocsiról árulva + a jármű 

helyfoglalási díja 

100 kg   

300.- 



4. Szálastakarmány és zöldtakarmány tűzifa, 

rőzse, seprű, seprűvessző, stb. kocsiról 

megkezdett métere után 

100 kg 300.- 

5. Tyúktojás és egyéb tojás: 3. táblázat 1-2 pontjai 

szerint 

méter 300.- 

6. Gomba 3. táblázat 1-2 pontjai szerint     

7. Tejhaszon árusítás az árusítással elfoglalt 

terület minden megkezdett métere után  

méter 350.-  

8. Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle, 

gyöngyös) 

db 50.-  

9. Előnevelt baromfi és fürj  db 15.- 

10. Napos baromfi   db 5.- 

11. Galamb 10 db-onként, nyúl és tengerimalac  egység 100.- 

12.  Egyéb díszállat (pl.: kutya, görény,  stb.) az 

árusítás céljából elfoglalt terület minden 

megkezdett métere után  

méter 300.- 

13. Ideiglenes árusító pavilonok, valamint iparosok, 

kereskedők pavilon nélkül történő árusítása 

céljából elfoglalt terület után fizetendő 

helyhasználati díj  

méter   

500.- 

14. Használt cikk árusítás helyhasználati díja (nem 

kereskedők) földön és saját asztalon naponta  

méter   

500.- 

 15. „Bolhapiac” asztalon és földön  méter 

  

500.- 

16. Használt motorkerékpár piacon   db   

200.- 

17.   Használt kerékpár piacon  db 100.- 

18. Helyi termelői piacon helyhasználat hetipiaci 

napon illetve idényjellegű árusításon kívüli 

napokon 

m 100.- 

  

4.      táblázat: Piacon alkalmazandó terület- és árudabérleti díjak 

Sorszám A 
Árumegnevezés 

B 
Áruegység 

 

C 
Díjtételek 

(Ft) 

1 Állandósított árusító pavilon által elfoglalt 

terület  

m²/hó 1800.- 

2 Állandósított árusító pavilon előtere által 

elfoglalt terület  

m²/hó 1500.- 

3 Italmérés, vendéglátó ipari tevékenység 

állandósított árusító pavilonja által elfoglalt 

terület  

m²/hó 2000.- 

4 Italmérés és vendéglátó ipari tevékenység 

állandósított árusító pavilonja  előtti terület  

m²/hó 1600.- 

5 Asztalbérleti díj fedetlen piaci árus asztalon, 

sorközben  

méter/hó 800.- 

6 Asztalbérleti díj fedett piaci árus asztalon, 

(betonasztal) sorközben, valamint fedetlen 

sarokasztal 

méter/hó 900.- 

7 Asztalbérleti díj fedett sarokasztal (betonasztal)  méter/hó 1200.-  

  



8 Termelői bérlet kereskedő soron (bekerített piac 

főutcáján) 2 méteres mélységben történő 

kipakolásig 

méter/hó   

1600.- 

9 Területbérlet a piac egyéb területén (a bérlet az 

állandó helyet biztosítja a felhozott áru után a 

helypénz kötelező) 

méter/hó   

1000.- 

10 Ipari  soron területbérlet  

  

  

méter/hó 

  

1500.- 

11 Vetőburgonya, dinnye területbérlet az árusítási 

szezon teljes időtartamára  

  

egység/id

őszak 

10000.- 

12 Napi területbérlet (a bérlet a helyfenntartást 

biztosítja, a felhozott áru után a helypénz 

kötelező) 

m/nap 300.- 

  

5.      táblázat: Egyéb díjtételek 
Sorszám A 

Árumegnevezés 
B 

Áruegység 
 

C 
Díjtételek 

(Ft) 

1. Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér 

területére történő behajtás, gépjármű vásártér 

területén való tárolása vásárokon alkalmanként 

személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, 

munkagép  vonatkozásában  

db 800.- 

2. Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér 

területére történő behajtás, gépjármű vásártér 

területén való tárolása vásárokon alkalmanként 

kisteher-gépjármű vonatkozásában  

db 1000.-  

3. Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér 

területére történő behajtás, gépjármű vásártér 

területén való tárolása vásárokon alkalmanként 

kamion és autóbusz vonatkozásában  

db 3000.-  

4. Személygépkocsi utánfutó  db 300.-  

5. Lovaskocsi  db 500.-  

6. Motorkerékpár, kézikocsi, talicska, kordély, 

kerékpár vásár területén  

db 200.-  

7. Cirkusz és egyéb szórakoztatóipari 

tevékenység, rendezvény a vásártér területén  

m²/nap 50.-  

8. 2 tonna alatt  mérés 300.- 

9. 2 tonna felett  mérés 400.- 

10. Elektromos áram biztosítása a vásártér 

csomagolatlan élelmiszert árusító során 

bármely tevékenységhez 1 x 16 A-ig 

árusító 

egység 

3000.- 

11. Elektromos áram biztosítása piacon, és a vásár 

főbejárati részén alkalmanként (amennyiben 

csatlakozási pont biztosított) 

árusító 

egység 

600.- 

12. Piactéri tizedes mérlegen  mérés 50.- 

13. Piaci mérlegkölcsönzés   

db/nap 

100.- 

14. WC használat vásáron alkalom 100.- 

15.   

WC használat  piacon 

  

alkalom 

100.- 

16. Kerékpárőrzés piac-vásár kijelölt helyén  db 100.- 



 


