
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2005. (XI.30.) rendelete 

 a piacokról és vásárokról szóló 30/2003.(XII.15.)  rendelet módosításáról 
 

1.§  A piacokról és vásárokról szóló 30/2003.(XII.15.) rendelet 1. számú melléklete helyébe az 
alábbi 1. számú melléklet lép. 
 
2. § Ezen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 
30/2003.(XII.15) rendelet 1.számú melléklete hatályát veszti. 
 

Dolányi Róbertné Tóth István 
jegyző polgármester 

Kihirdetve: 2005. november 30. 
 

Dolányi Róbertné 
 jegyző

1. számú melléklet
Élelmiszer piac /kispiac/

Kispiaci helybérletek (melyek nem tartalmazzák a helypénzt,
amit külön fizetni kell ) 

 DÍJ 



Árusító asztal havi díja                          
(Ft/asztal) 
(Ft/fél asztal) 

2100 
1000 

Földről történő árusítás havidíja 
(Ft/fakk) 
 (Ft/fél fakk) 

1100 
500 

Autós zöldségárusítás havidíja 
(Ft/fakk) 

3600 

Csomagolt élelmiszer árusítás havidíja 
(Ft/fakk) 
 (Ft/fél fakk) 

3600 
1800 

Kispiaci helybérlet: Ha többen kérik ugyanazt az asztalt vagy ugyanazt a helyet a földön, a 
helypénzes sorsolással dönti el, hogy ki kapja a helyet. 

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

 DÍJ 
Asztalról történő árusítás                        ( 
Ft/asztal) 
 ((FFtt//ffééllaasszzttaall))

250 
150 

Földről történő árusítás                           
(Ft/fakk) 
 (Ft/fél fakk)

250 
100 

Autós zöldségárusítás 
(Ft/fakk) 

600 

Csomagolt élelmiszer árusítás 
(Ft/fakk) 
 (Ft/fél fakk) 

600 
300 

Csomagolt élelmiszer piacon és autós zöldség piacon a járművek után fizetendő díjak (a 
helypénzen felül!) (Ft/db) 

 DÍJ 
Tehergépkocsi, vontató 1 tonna felett 1300
Tehergépkocsi, vontató 1 tonna alatt 800
Személygépkocsi **  150
Utánfutó ** 150

Kispiaci szárnyas és apróvad 
árusítás  

 DÍJ 
Szárnyasok, apró vadak; vágó                      
(Ft/db) 

150 

Szárnyasok, apró vadak; napos és előnevelt  
 (Ft/10 db) 

150 

Hal, és más ehető víziállat 
(Ft/fakk)

600 

Élelmiszer nagypiac /nagybani piac/

A nagybani piacon fizetendő belépők

Nagybani piaci bérleti díjak 
 DÍJ 



Éves bérlet                                                    
(fakk/év) 

17.300 

Havi bérlet                                                   
(fakk/hó)

5000 

Nagybani piaci helypénzek – a bérletesek is fizetnek helypénzt 
 DÍJ 
Árusító fakk díja/alkalom 250

Nagybani piacon a járművek után fizetendő díjak (a helypénzen felül!) (Ft/db) 
 DÍJ 
Tehergépkocsi, vontató 1 tonna felett 2900
Tehergépkocsi, vontató 1 tonna alatt 1600
Személygépkocsi  1100
Utánfutó  800

Aki az áruját nem a fenti szállítóeszközökkel hozza ki, az csak az elfoglalt fakk után fizet helypénzt.  
 
OÁK Országos állatvásár

Országos Állatvásári helybérlet 
 DÍJ 
Árusító fakk díja                                       
(Ft/év/fakk) 
(Ft/év/fél fakk) 

14.400 
7.200 

A bérleti díjak egy összegben fizetendők, aki több fakkot bérel, két részletben fizetheti a bérleti 
díjat.  
A bérleti díjon felül alkalmanként helypénzt kell fizetni az állatok darabszáma után. 

 
Országos Állatvásári helypénz 

 DÍJ 
Ló, szarvasmarha,                                     (Ft/ 
db) 

800 

Csikó, borjú, szamár                                 (Ft/ 
db) 

500 

Sertés 50 kg felett                                     (Ft/ 
db) 

400 

Sertés 50 kg alatt                                      (Ft/ 
db) 

300 

Birka, kecske                                            (Ft/ 
db)

300 

Szárnyasok, apró vadak; vágó                  (Ft/ 
db)

150 

Szárnyasok, apró vadak; napos és előnevelt 
 (Ft/10db)

150 

Országos kirakodó vásár
Országos Kirakodóvásári 

helybérlet 
 DÍJ 
Éves bérlet                                            
(Ft/fakk/év)
(Ft fakk/félév)

21.600 
10.800 



A bérleti díjak egy összegben fizetendők, aki több fakkot bérel, két részletben fizetheti a bérleti 
díjat.  
A bérleti díjon felül alkalmanként kell helypénzt fizetni. 
Féléves bérlet is váltható. 
 

Országos Kirakodóvásári helypénz (Pecsenyesütő, italos, cukrász, Kirakodók, 
 stb., Kézművesek, „Asszonyvásár”) 

 DÍJ 
Árusító fakk díja                            (Ft/fakk) 
 (Ft/fél fakk))

2400 
1200 

Kézművesek  
 
„Asszonyvásár”                            (Ft/fakk) 
 (Ft/fél fakk) 

1400 
700 

Mozgó árus (Ft/nap) 100 

OÁK alkalmával a vásárlóközönség parkolójegyei (Ft)
DÍJ 

Személygépkocsi 250
Tehergépkocsi 500

Alkalmi /ünnepi/ vásár
Az elfoglalt terület, vagy a kijelölt fakkok alapján, köthető szerződés a vásár teljes időtartamára. 
Aki bérleti szerződést köt, annak nincs helypénz. Aki bérlet nélkül jön, helypénzt fizet. 
Aki bérleti szerződést köt, a bérleti díj kifizetésével egy időben egy összegben ki kell fizetnie az 
eseti iparűzési adót, ha nincs Turán telephelye, és az évente megállapított villamos energia 
használati díjat. A bérlet nélküliek az iparűzési adót és a villamos energia használati díjat a 
helypénzzel együtt naponta fizetik. 
 
Bérleti díj az alkalmi vásár teljes időtartamára, illetve egy napjára 

 DÍJ 
Bérleti díj 21.600
Napi helypénz -

Búcsú

A kézművesek a helypénzfizetés alól felmentést kaphatnak. Erről a Képviselő Testület a rendezés 
módjának meghatározásakor évente dönt. 
 

Búcsúvásári helypénz  
 DÍJ 
Árusító fakk díja                                           
(Ft/fakk) 
(Ft/fél fakk) 

2400 
1200 

Kézművesek                                                  
(Ft/fakk) 
(Ft/fél fakk) 

-
-

Körhinta, céllövölde, mutatványosok sátorral 
(Ft/m2) 

400 



Mozgó árus (Ft/nap) 250

Búcsú alkalmával nincs parkolási díj. 


	Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének
	23/2005. (XI.30.) rendelete
	Kispiaci helybérletek (melyek nem tartalmazzák a helypénzt,

	Kispiaci helypénzek: Asztalról és földről történő árusítás után fizetendő díjak (helypénz)
	250
	Kispiaci szárnyas és apróvad árusítás

	A nagybani piacon fizetendő belépők
	Nagybani piaci bérleti díjak
	Nagybani piaci helypénzek – a bérletesek is fizetnek helypénzt
	Országos Állatvásári helybérlet
	Országos Állatvásári helypénz
	Szárnyasok, apró vadak; napos és előnevelt

	Országos Kirakodóvásári helybérlet
	Országos Kirakodóvásári helypénz (Pecsenyesütő, italos, cukrász, Kirakodók,
	 stb., Kézművesek, „Asszonyvásár”)
	Búcsúvásári helypénz




