
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2010.(IV.30.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
a piacról 

 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdése b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1.§  (1) E rendelet területi hatálya Demecser Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő Demecser, Dózsa György úti 404 hrsz-ú ingatlanon lévő piacra terjed 
ki. 

 
(2) E rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára (Demecser Város 

Önkormányzatára), üzemeltetőjére, a piacon értékesítő tevékenységet 
folytatókra, további a piac területén tartózkodókra terjed ki. 

 
2.§ A piac üzemeltetőjéről a fenntartó önkormányzat dönt. Az üzemeltetés részletes 

szabályait (helypénz-szedés, rendtartás, nyilvános illemhely és a piaci 
létesítmények használata, stb.) a fenntartó és az üzemeltető megállapodása 
tartalmazza.  

 
3.§  (1) A piac nyári időszakban (április 1-től szeptember 30-ig)  
 

a) Kedd:   4:00 - 12:00 
b) Péntek:  4:00 – 12:00  óra között tart nyitva. 
 

(2) A piac téli időszakban (október 1-től március 31-ig) 
 
a) Kedd:   5:00 - 12:00 
b) Péntek:  5:00 – 12:00  óra között tart nyitva. 

 
4.§ (1) A piaci árusok helyhasználati díjat kötelesek fizetni, melynek igazolására a 

piacfelügyelő elismervényt ad az árusoknak, akik kötelesek azt az árusítás 
időtartamára jól látható helyen kifüggeszteni. 

 
(2) A piaci helyhasználati díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza. 

 
5.§  (1) A piaci árusításra bérleti szerződés köthető. 
 

(2) A bérleti szerződés csak határozott időre szól, időtartama 1 hónaptól 1 évig 
terjedhet.  

 
(3) A bérleti szerződéssel rendelkező árus a bérleti szerződést belépéskor 

köteles a piacfelügyelőnek bemutatni, és az árusítás időtartamára jól 
látható helyen kifüggeszteni.  

 
(4) A tartós árusítóhely bérleti díj (1-12 hóig terjedő) megegyezik az egyébként 

irányadó helyhasználati díjjal. 
 



(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően 1 éves tartós bérlet esetén a piaci 
árus 20 %- os díjkedvezményben részesül, mely kedvezményes díjat egy 
összegben előre köteles megfizetni.  

 
6.§ Az árusok kötelesek maguknál tartani az árusításra jogosító igazolványukat, 

melynek bemutatását a piacfelügyelő ellenőrzése során kérheti.  
 
7.§ (1) A piacon árusítható termékek köre: 

a) játékok 
b) ruházati cikkek, lakástextil 
c) dísztárgyak 
d) könyvek  

 
8.§  (1) Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti  

 1. a piacról szóló 3/2006 (II.03.) önkormányzati rendelet 
 2. a piacról szóló 3/2006 (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 22/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Kiss Gyula    Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
Polgármester   Jegyző helyett eljáró 
 
 
        Imréné Bötykös Katalin 
         köztisztviselő 
 
 
 
Jelen rendeletet 2010. április 30.-án kihirdettem. 
 
    Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
    Jegyző helyett eljáró 
 

Imréné Bötykös Katalin 
         köztisztviselő



 
 

1. melléklet a 11/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

HELYHASZNÁLATI DÍJAK (ÁRUSOK) 
 

1. árusító asztal:     
 

a) 2 m2:  400 Ft (bruttó) 
b) 4 m2:  800 Ft (bruttó) 
c) 6 m2: 1200 Ft (bruttó) 
d) 8 m2: 1500 Ft (bruttó) 
 
 
 

2. áruszállító járművek: 
 

a) személygépkocsi:       200 Ft (bruttó) 
b) utánfutó:        200 Ft (bruttó) 
c) vegyes használati mikrobusz, kisteherautó 3,5 t-ig: 500 Ft (bruttó) 
d) tehergépjármű 3,5 t fölött:     800 Ft (bruttó) 

 


