
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

......../2012. (............) önkormányzati rendelete 
 

a piacokról szóló 24/2009. (IX. 11.) rendelet módosításáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el. 
 
 

1. § 
 
A piacokról szóló 24/2009. (IX. 11.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) Az önkormányzat által fenntartott piacokon az elárusító helyeket helypénz fizetése 
fejében lehet elfoglalni. 
 
(2) A helypénz mértéke (mely az ÁFA összegét is tartalmazza): 

a) földrıl történı állatárusítás után: 
aa) kishaszonállat (baromfi, nyúl)    30,- Ft/db/nap, 
ab) kedvtelésbıl tartott állat     30,- Ft/db/nap, 

b) jármőrıl történı állatárusítás esetén az a) pontban meghatározott helypénzen felül  
jármővenként: 

ba) tehergépkocsi       220,- Ft/db, 
bb) személygépkocsi, személygépkocsi utánfutóval  150,- Ft/db, 
bc) a ba) és bb) pontban nem szereplı egyéb jármő  120,- Ft/db. 

c) asztalon történı árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett folyómétere után                 
                                                                                                           200,- Ft/fm, 
d) földön történı árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett négyzetmétere     

után                                                                                                 200,- Ft/m2, 
e) jármőrıl történı árusítás esetén: 

ea) tehergépkocsi      900,- Ft/db, 
eb) személygépkocsi, személygépkocsi utánfutóval  600,- Ft/db, 
ec) az ea) és eb) pontban nem szereplı egyéb jármő 250,- Ft/db. 

f) jármőrıl és földrıl történı árusítás esetén a d) és e) pontban maghatározott 
helypénzek együttesen fizetendık, 

g) sátorban történı árusítás esetén                                                     200,- Ft/ m2, 
h) piacokon járva-kelve történı árusítás esetén                                 200,-Ft/fı. 

 
(3) Sátorban történı árusítás esetén – amennyiben a gépkocsi a sátor mellett parkol – a 
gépkocsi parkolásáért fizetendı díj 350,- Ft/gépkocsi, mely az ÁFA összegét is tartalmazza. 
 
(4) A helypénzek megfizetésének tényérıl az üzemeltetı nyugtát köteles adni, ezt az árusnak 
mindaddig meg kell ıriznie, míg helyét elfoglalva tartja. 
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(5) A helyjegy másra nem ruházható át, árusítóhelyet önkényesen megváltoztatni nem lehet. 
 
(6) A mindenkori érvényes díjszabást a piacok bejáratánál ki kell függeszteni. 
 
(7) A helyhasználati engedéllyel nem rendelkezı árusok a piaci napokra megállapított 
alapdíjak hétszeresét kötelesek fizetni. 
 
(8) A piacon személyesen árusítást végzı 65. életévét betöltött ıstermelıi igazolvánnyal 
rendelkezı személy a helypénz 50 %-át fizeti meg.  
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. február 1-én lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Dr. Komáromi Éva                                                                                                Aros János      
          jegyzı                                                                                                     polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

……./…………. (………..) önkormányzati rendelete 

a piacokról szóló 24/2009. (IX. 11.) rendelet módosításáról 
 
 
 

Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 
 
1. A jogszabály-tervezet hatásai  
1.1 Társadalmi hatások 
A rendeletmódosítás Sárospatak Város Önkormányzata által fenntartott és az Önkormányzat 
Kommunális Szervezete által üzemeltetett piacokon árusító személyeket érinti.   
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 
A rendeletmódosításban megfogalmazott helypénzek emelésének mértéke változó, melyet a 
közüzemi és közszolgáltatási díjak emelkedése, valamint az általános forgalmi adó 
mértékének emelkedése indokol, valamint az, hogy 2009. július 1-jén történt a jelenlegi 
elıterjesztést megelızıen helypénzemelés.     
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
A módosítás elısegíti a rendelet 4. §-ában meghatározott köztisztasági, egészségügyi, állat- és 
növényegészségügyi, közbiztonsági rendelkezések betartását.     
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A piacok üzemeltetıje rendelkezik az üzemeltetéshez a jogszabályokban elıírt, szükséges 
feltételekkel. A rendeletmódosítás többlet adminisztratív terhet nem ró az üzemeltetıre.  
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 
A helypénzek és a parkolási díj emelésére 2009. július 1-jét követıen nem került sor. A 
rendeletmódosítás elmaradása esetén a piac üzemeltetıje nem tudja gazdaságosan üzemeltetni 
a piacokat.       
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A piacok üzemeltetıje rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 
és pénzügyi feltételekkel. A piacok üzemeltetéséhez szükséges költségek fedezetét a 
rendeletmódosításban szereplı helypénz és parkolási díjbevételekkel kívánja megteremteni.   
 
Sárospatak, 2012. január 11.   
 
 
 
                                                                                                     Dr. Komáromi Éva 

                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I N D O K O L Á S 
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

……./…………. (………..) önkormányzati rendelete 

a piacokról szóló 24/2009. (IX. 11.) rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
Sárospatak Város Önkormányzata, mint piacfenntartó, helyi rendeletben szabályozta a piacok 
tartását. A hatályos rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a helypénzek és parkolási díj 
mértékét. A piac üzemeltetıje az Önkormányzat részére küldött elıterjesztésében a 
helypénzek és parkolási díj emelésére fogalmazott meg javaslatokat 2012. február 1-jei 
hatállyal. A javasolt változtatások indokolják a hatályos rendelet módosítását. A 
rendeletmódosítás és a helypénzek és parkolási díjtételek emelésének elmaradása a piac 
gazdaságos üzemeltetését veszélyeztetheti.     

 
Részletes indokolás 

 
az 1. §-hoz 

 
A rendelet 3. § (1) bekezdése változatlan formában megmaradt.  
A (2) és (3) bekezdésében a helypénz mértéke és a parkolásért fizetendı díj mértéke került 
meghatározásra.   
A (4) bekezdésben a helypénzek megfizetését igazoló nyugta kiállításáról és megırzésérıl 
szóló rendelkezés került megfogalmazásra.    
Az (5) és a (6) bekezdés változatlan formában tartalmazza a módosításra kerülı rendelet (4) 
és (5) bekezdését, mely a helyjegy másra át nem ruházhatóságára, valamint a díjszabás 
kifüggesztésére tartalmaz elıírásokat. 
A (7) bekezdés a helyhasználati engedéllyel nem rendelkezı árusokkal szemben alkalmazható 
szankciókat tartalmazza.  
A (8) bekezdésben a piacon árusítást végzı 65. életévét betöltı ıstermelıi igazolvánnyal 
rendelkezı személyekre vonatkozó kedvezmény mértéke került meghatározásra.  

 
a 2. §-hoz 

 
 
A tervezett rendeletmódosítás 2012. február 1-jén lép hatályba, és joghatásának kifejtését 
követıen a hatályba lépést követı napon hatályát veszti.  
A rendelet 1. számú melléklete azért veszti hatályát, mert a korábban mellékletben 
szabályozott helypénzek és parkolási díjtétel és a kedvezmények beépítésre kerültek a 3. §-ba.    

 
 
 
 
 


