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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

26/2010. (XII. 21.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

a vásárok és piacok tartásáról szóló 

23/1995. (XI. 21.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének a vásárok és piacok tartásáról szóló 23/1995. (XI. 21.) számú rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1. § 

 

A Rendelet 14.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„c) A meghirdetett helyek bérbeadása versenyeztetéssel történik. A kikiáltási ár a vásárcsarnokban 300 Ft/m
2
 

szorozva a piaci, vásári napok számával, a vásártéren 250 Ft/m
2
 szorozva a piaci, vásári napok számával.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 16.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az árusítók járműveiket az árusító sátor, asztal mögött tarthatják. A jármű által elfoglalt területért 

gépjárművenként 600 Ft helyhasználati díjat kell fizetni.” 

 

3. § 

 

A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

4. § 

 

 (1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a vásárok és piacok tartásáról szóló 23/1995. (XI. 21.) számú 

rendelet módosításáról szóló 42/2007. (XII. 14.) rendelet 1. §-a, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról 

szóló 24/2009. (IX. 04.) számú rendelet 15. § (4) bekezdése. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 
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Melléklet a 26/2010. (XII. 21.) sz. rendelethez 

 

„Melléklet a 23/1995. (IX. 21.) sz. rendelethez  

 

 

Vásárcsarnokban, vásártéren történő árusítás 

 

 

Árura való tekintet nélkül: 

 

1.1  A vásárcsarnok fedett területén 

árusító asztalon m²-enként piaci és vásári napokon 

 

300 Ft 

          

   1.2 Vásártéren m²-enként piaci és vásári napokon 

 

250 Ft 

 

 

Járműről történő árusítás címféleségre való tekintet nélkül, jármű 

fajtánként: 

 

2. Személygépkocsiról, utánfutóról 1000 Ft 

 

3. Oldalkocsis motorkerékpárról 600 Ft 

 

4. Tehergépkocsiról 

    a) 3 tonna felett 3600 Ft 

    b) 3 tonna alatt 2400 Ft 

    c) pótkocsiról 1800 Ft 

 

5. Egyéb szállítóeszközről (tricikli, kézikocsi stb.) 600 Ft 

 

Őstermelői igazolvánnyal rendelkezők a helypénz árából kedvezményben részesülnek. A kedvezmény 

mértéke 30%.” 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a vásárok és piacok tartásáról szóló 

23/1995. (XI. 21.) számú rendelet módosításáról szóló 

26/2010. (XII. 21.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Az 1-3. §-hoz 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény jelenleg hatályos 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján a piaci és 

vásározó kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adófizetési kötelezettséggel jár. 

2011. január 1-jétől a helyi adókról szóló törvény változása alapján piaci és vásározó tevékenység után az 

önkormányzatot ilyen jellegű adóztatási jogkör már nem illeti meg, ami bevételkiesést eredményez. 

Ezt a költségvetés egyensúlyának megtartása miatt pótolni kell, amelynek egyik lehetséges forrása a helypénz 

mértékének emelése (mind a napijegyes, mind a bérbe adott helyek vonatkozásában). 

 

A 4.§-hoz 

 

A rendeletet 2011. január 1-jével javasoljuk hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2010. december 06. 

 

                                                                                              Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                                                              jegyző 

 


