Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok fenntartásáról szóló
12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § (1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásárok és piacok
fenntartásáról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § 1.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Asztalbérleti díj piacon
a) piaccsarnokon kívül: A piac helyi termelői piacrészén felállított árusító asztalok által
elfoglalt terület után megfizetendő díj, mely magában foglalja a felállított asztalok
biztosításának díját is. Az asztalbérleti díj megfizetése csak a helyfenntartást
biztosítja a külön szabályzatban foglaltak szerint, és nem mentesít a helyhasználati
díj megfizetése alól. Asztalbérlet tárgyév április 1-je és október 31-e között váltható.
b) piaccsarnokban: A piaccsarnokban felállított árusító asztalok által elfoglalt terület
után megfizetendő díj, mely magába foglalja a felállított asztalok biztosításának a
díját is. Az asztalbérleti díj megfizetése csak a helyfenntartást biztosítja a külön
szabályzatban foglaltak szerint, és nem mentesít a helyhasználati díj megfizetése
alól. Asztalbérlet egész évre váltható.”
(2) A rendelet 3. §-a az alábbi 10. ponttal egészül ki:
„10. Üzlethelyiség bérleti díja: a piaccsarnokban és a piac meglévő épületében fizetendő
díj négyzetméter mértékegységben. Az üzlethelyiség bérleti díjának megfizetésén felül a
bérlőt – az üzlet által elfoglalt terület vonatkozásában – helypénz megfizetésének
kötelezettsége nem terheli
(3) A rendelet 3. §-a az alábbi 11. ponttal egészül ki:
„11. Üzemeltetési díj a piaccsarnok területén: a piaccsarnok meghatározott fokú hőn
tartása érdekében fizetendő díj az üzlethelyiség által elfoglalt terület arányában.”
2. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A vásáron és piacon az árusítás céljára elfoglalt terület, az árusító helyiségek,
pavilonok elhelyezésére szolgáló terület, valamint a piac területén lévő üzlethelyiségek
után díjat kell fizetni. Az alkalmazandó díjtételeket a 3. melléklet szerint kell
megállapítani.”
3. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. § Hatályát veszti a rendelet 3. § 7. pontja.
6. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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