TÁJÉKOZTATÁS
Turai Városüzemeltetési Kft. által üzemeltett piacok és vásár díjairól
Hatályos: 2021.március 01.-től
A díjak bruttó díjak, a 27%-os Áfa-t tartalmazzák!

KISPIAC
a) Kispiaci helybérletek (a helypénz a bérleti díjon felül fizetendő)
Éves bérleti (Ft/m) asztalról történő árusítás
esetén
Éves bérlet (Ft/m) földről történő árusítás
esetén

díj (Ft)
8.900
6.300

b) Kispiaci helypénzek: Asztalról és földről történő árusítás után fizetendő díjak
(helypénz)
Asztalról történő árusítás (Ft/m)
Földről történő árusítás (Ft/m)

díj (Ft)
300
300

c) A kispiac területén gépjárművel történő tartózkodás

Ft/Jármű

a Bartók tér és a Postahivatal közötti
aszfaltozott terület használati díja (Ft/ m2)

díj (Ft)
400

díj (Ft)
500

B./ NAGYBANI PIAC
a) Nagybani piac helybérlet (a helypénz a bérleti díjon felül fizetendő)
Éves bérlet
(fakk/ év)

díj (Ft)
26.500

b) Nagybani piaci helypénzek – a bérleti díjon felül is fizetendő
Árusító fakk díja/alkalom

díj (Ft)
600

c) Belépés a nagybani piac területére járművel eladóknak
GÉPJÁRMŰ JELLEG
Személyautó, kombi kivitelű személyautó
Dobozos kisteherautó
Szállítható személyek száma: max: 2 fő. Pl.
Opel Combo, VW Caddy, Renault Kangoo, Fiat
Dobló stb.
Zárt mikrobusz jellegű autó, függetlenül a
szállítható személyek számától.
Platós, ponyvás, zárt felépítménnyel
rendelkező kisteherautó
Szállítható személyek száma: max. 2 fő.
Össztömeg: 3,5 t.
Platós, ponyvás, zárt felépítménnyel
rendelkező teherautó
Szállítható személyek száma: max. 3 fő.
Össztömeg: 3,5 t-tól.
VONTATMÁNY
Utánfutó (könnyű pótkocsi)
750 kg össztömegig
Utánfutó (nehéz pótkocsi)
750 kg össztömeg felett

díj (Ft)
1.000
1.300

1.400
1.700

2.100

díj
+200
+300

d) Belépés a nagybani piac területére járművel vásárlóknak
Ft/jármű

400

C./ ORSZÁGOS ÁLLAT-ÉS KIRAKODÓVÁSÁR
állatvásár
helybérlet
Éves helybérlet
Napi jegyet, helypénzdíjat nem kell megfizetni

Díj (Ft)

helypénz

Díj(Ft)

Sertés/db + belépés az állatvásár területére
járművel
Baromfi és belépés az állatvásár területére
járművel

23.000

200 Ft/db + 500 Ft
1300

kirakodóvásár
helybérlet
Éves bérlet (Ft/ fakk/ év)
Féléves bérlet (Ft/ fakk/ félév)
Büfékocsis mozgóárusítás éves (Ft/fakk)

díj (Ft)
23.000
11.500
29.000

A bérlettel rendelkezőknek nem kell helypénzt fizetniük.
helypénz (Pecsenyesütő, italos, cukrász, kirakodók, kézművesek, stb.)
Árusító fakk díja (Ft/ fakk)
(Ft/fél fakk)
Kézművesek
Büfékocsis mozgóárusítás
(Ft/ fakk)
„Asszonyvásár” (Ft/fm)
várakozás díja ( parkolás)
Személygépkocsi

napi díj (Ft)
2.800
1.400
3.200
400
díj(Ft)
200

D./ Alkalmi , ünnepi vásár
díj (Ft)
800 Ft/fm

Napi helypénz (Ft/fm)
E./ BÚCSÚVÁSÁR
Búcsúvásári helypénz
Árusító fakk díja (Ft/ fakk)
(Ft/ félfakk)
Kézművesek (Ft/ fakk)
(Ft/ félfakk)
Büfékocsis mozgóárusítás
Körhinta, dodgem, kisvasút, légvár, egyéb
vidámparki eszköz

díj (Ft)
3.800
1.900
4.400
12.000 Ft/100 m2/nap

Tura,2021.02.16.

Turai Városüzemeltetési Kft.

