
Tura Város Önkormányzata  Képviselő-testületének
15/2012. (III.29)  rendelete 

a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII. 27.)  rendelet módosításáról

Tura  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vásárok  és  piacok  rendjéről  szóló 
10/2009. (VIII.27.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

 (1)A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép. 

(2) E rendelet 1. számú melléklete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. 
március 26. napjától kell alkalmazni.  Ezen rendelet 2012. március 30-án hatályát veszti. 

Szendrei Ferenc       Dolányi Róbertné
                          polgármester                                                            jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012. március 29.
                                                                 

                                                                  Dolányi Róbertné
                                                                         Jegyző 

Kapja: Juhász Sándor alpolgármester
             Csontosné Kis Éva pénzügyi előadó
             Dolányi László piacgondnok



1.számú melléklet

Az árak megkezdett mértékegységenként értendők, a parkolójegyek esetében a 27%-os 
Áfa-t tartalmazzák!

A./ Kispiaci helybérletek ( melyek nem tartalmazzák a helypénzt, amit külön kell fizetni!) 

2012 díj
Asztalról történő árusítás havi díja (Ft/m)
Éves bérleti (Ft/m)

1.200
7.000

Földről történő árusítás havi díja (Ft/m)
Éves bérlet (Ft/m)

1.100
5.000

Kispiaci helypénzek:     Asztalról és földről történő árusítás után fizetendő díjak (helypénz)

2012 díj
Asztalról történő árusítás (Ft/m) 250
Földről történő árusítás (Ft/m) 250

Belépés járművel eladóknak

2012 díj
Személygépkocsi 400
Személygépkocsi utánfutóval 700
Tehergépkocsi 800
Tehergépkocsi pótkocsival                1.400

B./ Élelmiszer nagypiac (nagybani piac)

Belépés a nagybani piac területére járművel eladóknak

2012 díj
Személygépkocsi 300
Személygépkocsi utánfutóval 400
Tehergépkocsi 7,5 tonnáig 600
Tehergépkocsi 7,5 tonna felett                1.200

Belépés a nagybani piac területére járművel vevőknek

Ft/jármű 300
2012 díj

Éves bérlet
(fakk/ év)

               21.000

Havi bérlet
(fakk/ év)

6.500



Nagybani piaci helypénzek – a bérleti díjon felül is fizetendő

2012 díj
Árusító fakk díja/alkalom 500

C./ OÁK

ca./ Országos Állatvásár

Országos Állatvásári helybérlet
Éves helybérlet
Napi jegyet, helypénzdíjat nem kell megfizetni

18.000

Országos Állatvásár helypénz

Sertés/db  +  belépés  az  állatvásár  területére 
járművel

100 Ft/db + 400 Ft

Baromfi  és  belépés  az  állatvásár  területére 
járművel

1000

cb./     Országos Kirakodóvásár      

cb) a) Országos Kirakodóvásári helybérlet

2012 díj
Éves bérlet (Ft/ fakk/ év)
Féléves bérlet (Ft/ fakk/ félév)

21.000
10.500

      
A bérlettel rendelkezőknek nem kell helypénzt fizetniük.

cb)  b)  Országos  Kirakodóvásári  helypénz  (Pecsenyesütő,  italos,  cukrász,  kirakodók,  
kézművesek, „Asszonyvásár” stb.)

2012 díj
Árusító fakk díja  (Ft/ fakk) 
                             (Ft/fél fakk) 

2.300
1.200

Kézművesek -
Büfékocsis mozgóárusítás
(Ft/ fakk)

2.500

Büfékocsis mozgóárusítás éves
(Ft/ fakk)

23.000

Cb) c) OÁK alkalmával a vásárlóközönség parkolójegyei



2012 díj
Személygépkocsi 200

D./ Alkalmi /ünnepi / vásár

Bérleti díj az alkalmi vásár teljes időtartamára, illetve napjára.

2012 díj
Napi helypénz (Ft/m) 600 Ft/fm

 E./ Búcsúvásár

Búcsúvásári helypénz
2012 díj

Árusító fakk díja (Ft/ fakk)
(Ft/ félfakk)

3.000
1.500

Kézművesek (Ft/ fakk)
(Ft/ félfakk)

-
-

Büfékocsis mozgóárusítás 3.500


