
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének  13/2004.(VI.30.) 
rendelete 

A Piacokról és vásárokról szóló 30/2004.(XII.15) rendelet módosításáról 
 
1. §A Piacokról és vásárokról szóló 30/2004.(XII.15) rendelet 1.§ (1) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                

„1. §. 
A rendelet hatálya 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Tura Város közigazgatási területén  
a)Élelmiszer piacra, /kispiac/ 
b)Élelmiszer nagypiacra; /nagybani piac/ 
c)Országos Állat-és Kirakodó vásárra 
d)Alkalmi /ünnepi/ vásárra 
e)Búcsú vásárra, 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a piac és vásártéren kívüli közterületen 
közterület foglalási engedély alapján folyó értékesítésre. 

2. §
A Piacokról és vásárokról szóló 30/2004.(XII.15) rendelet 2.§  helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„ 2.§.Piac-vásártartás helye 
 

1) Az Élelmiszer piac /kispiac/ árusítás helye: Tura, Bartók tér /Piactér/ 
2) Az Élelmiszer nagypiac /nagybani piac/: Tura, Szent János sor vége 

/Vásártér/ 
3) Országos Állat-és Kirakodó vásár: Tura, Szent János sor vége /Vásártér/ 
4) Alkalmi vásár helye: a Galga-gyöngye és a Posta közötti aszfaltos terület 
 
5)Búcsú- vásár helye: Tura, Szent János sor vége /Vásártér/ 
 

3. §
A Piacokról és vásárokról szóló 30/2004.(XII.15) rendelet 3.§  helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„3.§Piac és vásártartás ideje 
 
(1) Élelmiszer piac (kispiac): keddi, csütörtöki, szombati napokon, 06,00-12,00 
óra között. 
(2) Élelmiszer nagypiac (nagybani piac): április 1-jétől - október 31-éig, hétfőtől péntekig,  
00,00-06,00 óra között, 00,00-03,00 óra között: várakozás, helyfoglalás. 03,00-
06,00 óra között: adás-vétel. 
Kivéve: minden hónap első szerdája, melyen az országos állat- és kirakodó vásár 
kerül megrendezésre.  



(3) Országos állat-és kirakodó vásár: márciustól decemberig minden hónap első
szerdáján 06,00-12,00 óra között. 
(4) Az elmaradt országos állat-és kirakodó vásár pótlólagos megtartása, a 
pótvásár tekintetében a vásártartónak legkésőbb a pótvásár napját 24 nappal 
megelőzően kell intézkednie. 
(5)Alkalmi vásár: Igény szerint bármikor rendezhet az Önkormányzat alkalmi 
vásárt, és időkorlátozást vezethet be a nyitvatartási időben. 
 Aranykapu, évente december  1-23 között. 
 Újévi vásár: december 27-31 között, időkorlátozás nélkül. (szombaton és 
vasárnap is!) 
 (6) Búcsú-vásár: minden év augusztus 15-éhez közelebb eső vasárnap (előtte-
utána)

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15.napon lép hatályba.Hatálybalépésével 
egyidejűleg a Piacokról és vásárokról szóló 30/2003.(XII.15) rendelet 1.§, 2 §-
a,3.§-a, valamint 6.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
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