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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

39/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

A piactartás szabályairól szóló 

15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az önkormányzat által 

fenntartott piac működési rendjének szabályozására – figyelemmel a vásárokról és piacokról 

szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 

közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben foglaltakra – a 

piactartás szabályairól szóló 15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A R. 8. §-a helyébe a következő szöveg lép:  

 

„8. § Az önkormányzat a piaci helypénz összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

(1) A kizárólag mezőgazdasági terméket árusítók 150,- Ft/m/nap (Áfa-mentes), a nem 

mezőgazdasági terméket árusítók 200,- Ft/m/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az 

árusítás megkezdésekor fizetni a 2 métert meg nem haladó asztalon történő árusítás 

esetén. 

 

(2) A mezőgazdasági terméket árusítók és a nem mezőgazdasági terméket árusítók 400,- 

Ft/m/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás megkezdésekor fizetni a teljes 

elfoglalt terület után, amennyiben az asztalon történő árusítás a 2 métert meghaladja. 

 

(3) Amennyiben az áru jellege megengedi és indokolt, a nagyobb mennyiségű áru árusítás 

céljából földön való elhelyezéséért a piacfelügyelő által kijelölt helyen a mezőgazdasági 

terméket árusító őstermelő 100,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes), a nem mezőgazdasági 

terméket árusítók 300,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás 

megkezdésekor fizetni a 2 métert meg nem haladó árusítás esetén. 

 

(4) A nem kizárólag mezőgazdasági terméket árusítók az árunak a földön való elhelyezéséért 

400,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás megkezdésekor fizetni, 

amennyiben az árusítás a 2 métert meghaladja. 

 

(5) A bérelt elárusítóhely díja 6.000,- Ft/m/hó (Áfa-mentes), melyet havonta előre, a hónap 

20. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára készpénzfizetési 

utalványon a bérelt hely sorszámának feltüntetésével kell megfizetni. 

 

(6) Nagyobb mennyiségű áru árusítás céljából földön való elhelyezése esetén legfeljebb annyi 

métert lehet a földön elfoglalni, mint amennyi területet az árusító az asztalon már 

megfizetett.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 
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K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                                          Dr. Gyirán Viktor sk. 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 
 
Záradék: 
A rendeletet 2013.12.04. napján kihirdettem. 
Dr. Gyirán Viktor 
jegyző 

 


