CSANÁDPALOTA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012. (XII. 20.)
önkormányzati rendelete

a vásár és piac rendjéről szóló 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelet
módosításáról

Záradék:
Kihirdetve: 2012. december 20.
Hatályba lépés ideje: 2013. január 1.
Megalkotás ideje: 2012. december 19.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a vásár és

piac rendjéről szóló, a 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendeletét (a továbbiakban: R.) módosítására
az alábbiakat rendeli el:
1. §.
A vásár és piac rendjéről szóló, a 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete (a továbbiakban: R.) 2.
melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.
2. §.
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi sándorné dr.
jegyző

Melléklet a 24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 11/2009. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Piaci helypénzek megállapítása
A piacon az alábbi helypénzt kell fizetni:
1.) Alkalmi és mozgóárusítás, parkolási díj
- gépjárműről
- fogatos járműről, kézikocsiról, motorkerékpárról,
talicskáról
2.) Sátorban és állványról (asztalról) történő árusítás:

1.070,- Ft/m2/nap,

95,-Ft/m2/nap,
325,- Ft/m2/nap,

3.) Földön való árusítás:
- az elfoglalt terület minden megkezdett m2-e után
4.) Állandó helyhasználat különdíja

130,- Ft/m2/nap,
1.060,- Ft/hó”

Indokolás
Csanádpalota város Önkormányzat Képviselő-testületének
„ A vásár és piac rendjéről szóló 11/2009.(V.28.)ÖR rendelet módosításához
Általános indokolás
A vásár és piac rendjéről szóló rendelet módosítását a várható 5 %-os infláció emelés
indokolja.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet 2. mellékletét módosítja, a helyi rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően,
az alábbiak szerint:
„2. melléklet a 11/2009. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Piaci helypénzek megállapítása
A piacon az alábbi helypénzt kell fizetni:
1.) Alkalmi és mozgóárusítás, parkolási díj
- gépjárműről

1.070,- Ft/m2/nap,

- fogatos járműről, kézikocsiról, motorkerékpárról,
talicskáról
2.) Sátorban és állványról (asztalról) történő árusítás:

95,-Ft/m2/nap,
325,- Ft/m2/nap,

3.) Földön való árusítás:
- az elfoglalt terület minden megkezdett m2-e után
4.) Állandó helyhasználat különdíja

130,- Ft/m2/nap,
1.060,- Ft/hó”

2. §-hoz
A vásár és piaci helypénzek hatályba lépését 2013. január 1. napjától javasolja, valamint
hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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