KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 28/2005. (X.12.), 20/2009. (IX.29.), 15/2010. (VI.23.) és a 20/2012. (V.30.) rendelettel
módosított
4/2003. ( II.14. ) számú
rendelete
a piacok és vásárok tartásának rendjéről
(módosításokkal egybe szerkesztett)

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a vásárokról
és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a piacok és vásárok tartásának rendjét a következők szerint szabályozza:1

1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Kunhegyes város közigazgatási területén állandó, vagy eseti jelleggel tartandó piacokra és vásárokra, valamint a vásárokat rendezőkre és a piacokat fenntartókra, a piac területén tartózkodóra, a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra, a piacon, vásáron értékesítő tevékenységet, vagy ott egyéb engedélyhez
kötött tevékenységet végzőkre terjed ki.
(2) A piacokon és vásárokon – a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban - elsősorban élelmiszer-ipari és mezőgazdasági termékek árusítása, valamint kölcsönző, vendéglátó-ipari, helyben végezhető szolgáltató és javító tevékenység folytatható.
(3) A rendelet alkalmazása szempontjából a piac fogalma magában foglalja:
- a napi élelmiszer piacot,
- a napi cikkek piacát.
A vásár fogalma magában foglalja:
- a heti kirakóvásárt,
- a heti állatvásárt,
- az országos állatvásárt,
- az alkalmi (ünnepi) vásárt,
- az országos állat- és kirakóvásárt,
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- a közúti járművásárt.
(4) Nem tartozik a rendelet hatálya alá a külön jogszabály szerint közterületen a húsvéti,
karácsonyi, szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt
megelőző 20 napban rendezett vásár.2

2.§.
A piacok, vásárok fenntartása, rendezése
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő piac és vásárterületeket (továbbiakban: piacok) az
önkormányzat által alapított „Kunhegyes Városért” Közalapítvány (továbbiakban:
Közalapítvány) üzemelteti.
(2) A Közalapítvány egyidejűleg jogosult a piacok területén lévő ingók és ingatlanok
hasznosítására.
(3) A Közalapítvány köteles a piacok üzemeltetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek, a
helyiségeknek (üzleteknek, fülkéknek, pavilonoknak) és a piacok használójának (továbbiakban: helyhasználó) kijelölésével kapcsolatos feladatokat ellátni.
(4) Helyhasználó az, aki a Közalapítvánnyal olyan szerződéses jogviszonyt létesít, amely
alkalmi/napi, vagy tartós helyhasználatra jogosít.
(5) A piacokon csak a Közalapítvány helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt
helyen szabad árusítani.
A helyhasználat feltételeit a szerződés tartalmazza. A tartós helyhasználati szerződéshez csatolni kell a piaci házirendjét.
(6) A tartós helyhasználati szerződés határozott, vagy határozatlan időre köthető. A tartós
helyhasználat pályázat útján is hasznosítható. A Közalapítvány által kiírt pályázat zártkörű is lehet.
(7) A tartós helyhasználó halála esetén törvényes örököseivel a Közalapítvány pályázat
nélkül köthet helyhasználati szerződést.
A törvényes örökös annak igazolásától számított 1 hónapon belül nyilatkozhat szerződéskötési szándékáról.
(8) A tartós helyhasználó közeli hozzátartozója (Ptk.: 685. §.) javára lemondhat helyhasználati jogosultságáról, de egyébként az árusítóhelyet albérletbe nem adhatja és annak
használatát a Közalapítvány előzetes engedélye nélkül semmilyen formában másnak
nem engedheti át.
(9) A piacok területén lévő utak, közös használatú helyiségek tisztántartásáról, a szemét
elszállításáról az esetlegesen szükségessé váló fertőtlenítésről a Közalapítvány köteles
gondoskodni.
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3.§.
A piacok és vásárok helye és ideje
(1) A napi élelmiszer piac ideje:
A napi élelmiszer piac helye:

minden naptári nap
a városi piactér, az Ady Endre utca, a Kakat-ér, valamint a Mirhó-köz által határolt terület

(2) A heti állatvásár ideje:
A heti állatvásár helye:

minden hét szombati napja
a városi vásártér állatvásár tere

(3) Az országos állat- és kirakóvásár ideje: április hó utolsó vasárnapja és szeptember hó
utolsó vasárnapja
Az országos állat- és kirakóvásár helye: a városi vásártér állat- és kirakóvásár tere,
a 34-es számú főútvonal jobb oldalán az 1535.
hrsz.-ú területen
(4) Az országos állatvásár ideje:

Az országos állatvásár helye:

február hó második vasárnapja,
június hó második vasárnapja,
valamint november hó második vasárnapja
a városi vásártér állatvásár tere, a 34-es számú főútvonal jobb oldalán, az 1535. hrsz-ú területen.

(5) A közúti járművásár ideje:
A közúti járművásár helye:

minden negyedév utolsó vasárnapja
a Szabadság téri, Városháza előtti parkoló terület.

(6) A heti kirakóvásár ideje:
A heti kirakóvásár helye:

minden hét ketti, pénteki és vasárnapi napja
a városi piactér, az Ady Endre utca, a Kakat-ér, valamint a Mirhó-köz által határolt terület.
4.§.3
Alkalmi vásárok tartása

(1) Alkalmi, ünnepi vásár vagy piac rendezését, tartását Kunhegyes Város Jegyzője engedélyezi az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (2)-(8) bekezdései szerint. Az alkalmi,
ünnepi piac (vásár) nyitva tartásának idejére az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. §
(1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Alkalmi (ünnepi) vásárt a jegyző eseti engedélye alapján bármely (1) bekezdésben elírtaknak eleget tevő vásártartó rendezhet.
(3) Az alkalmi (ünnepi) vásár tartásának engedélyezése írásos kérelemre történhet.
(4) A kérelmet a tervezett vásár időpontja előtt a jegyzőhöz legkésőbb 15 nappal korábban
kell benyújtani.
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5.§.4
Az árusításra jogosultak köre
(1) Piacokon és vásárokon az üzletek működésére, valamint a kereskedelmi tevékenység
folytatására vonatkozó előírásokat, továbbá a meghatározott kereskedelmi tevékenység
folytatását végző kereskedőkre érvényes szabályozást a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet tartalmazza.
(2) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely
EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező
vagyontárgyakat használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
(3) A (2) bekezdés szerinti magánszemély a tulajdonát képező élő állatot állatvásáron alkalomszerűen értékesítheti.
(4) A vállalkozói igazolvánnyal, illetőleg vállalkozóként történő nyilvántartásba vételét
bizonyító igazolással nem rendelkező magánszemély üzletszerű gazdasági tevékenységet
nem folytathat, továbbértékesítés céljára beszerzett árút nem árusíthat.
6.§.
A piacokon, vásárokon forgalomba hozható áruk köre
(1) A napi élelmiszer piacon élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő- és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa és virágföld értékesíthető.
(2) A heti állatvásáron csak sertés árusítható.
(3) A heti kirakó vásáron a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával
minden áru és ipari termék forgalomba hozható.
(4) Az országos állatvásáron apróállat, valamint védett állatfajok és fajták kivételével minden élő állat árusítható.
Az országos állatvásáron a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó termékek (így
különösen a szíjgyártó, köteles, bognár, kocsigyártó ipari köréhez tartozó, valamint a
helyben szokásos mód szerint állatvásáron árusítható egyéb kézműves termékek) is
árusíthatók.
(5) Az országos állat- és kirakóvásáron a (3) és (4) bekezdésben felsoroltak egyaránt forgalomba hozhatók.
(6) A közúti járművásáron személy- és tehergépkocsik, autóbuszok, utánfutók, lakókocsik,
mezőgazdasági vontatók, egyéb lassó járművek, pótkocsik, segédmotoros kerékpárok,
kerékpárok és állati erővel vont járművek árusíthatók.
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(7) Az alkalmi (ünnepi) vásárokon a kirakó vásáron szokásos áruk és ipari termékek forgalmazhatók.
Az alkalmi (ünnepi) vásárokon forgalomba hozható áruk és termékek körét a jegyző
indokolt esetben – közérdekből – korlátozhatja.
Az esetleges korlátozást az alkalmi (ünnepi) vásár tartásra kiadott engedélyben kell
meghatározni.
(8)5A vásárokon és a piacokon kizárólag üzletben forgalmazható termékek körét a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet tartalmazza.
(9) Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési
engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.
(10) Szeszes ital vásáron, piacon a Jöt. 110. §-ának (11) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.”

7.§.
A helyhasználat feltételei
(1) A Közalapítvány – tekintettel a 2. §. (3) bekezdésre – a tartós használatra havi használati díjat állapít meg, amit a szerződésben meghatározott feltételek szerint tartozik megfizetni a használó, havonta előre.
(2) Napi helyhasználati díj fizetése ellenében vehető igénybe a piacoknak árusításra kijelölt azon része, amely nincs tartós helyhasználat céljára kiadva.
(3) A napi helyhasználatra kijelölt területnek az igénybevételére a helyhasználó napi helyjegy megváltásával szerez jogosultságot.
Ugyanaz a hely egy napon többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó kiürítette.
Ebben az esetben azonban a helyhasználó a teljes napi jegyet köteles megfizetni, ha a
napi helyhasználat meghaladja a teljes árusítási időtartam felét. A helyjegy másra nem
ruházható át.
(4) A napi helyhasználat joga a piac nyitva tartásától zárásáig tart. A Közalapítvány nem
köteles ugyanazt a helyet biztosítani több napon át a helyhasználó számára.
(5) A piacok nyitvatartási ideje alatt a helyhasználó napi jegyét köteles állandóan magánál
tartani és a Közalapítvány képviselőjének kérésére felmutatni.
Annak hiánya esetén a helyhasználó köteles újból napi helyhasználati díjat fizetni.
(6) A piacok házirendjét a Közalapítvány kuratóriuma határozza meg, melyet a piac területén történő közszemlére tétel útján hoz az érdekeltek tudomására.
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(7) A piacok nyitvatartási idejét a Közalapítvány kuratóriuma határozza meg a vonatkozó
jogszabályi előírások alapján a fogyasztói és kereskedelmi érdekképviseleti szervezetek
véleményének előzetes meghallgatása után.
(8) A nyitvatartási időre vonatkozó hirdetményt jól látható módon kell elhelyezni.
8.§.6
Szabálysértési rendelkezések

10.§.7
Vegyes rendelkezések
(1) Ez az önkormányzati rendelet 2003. március 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a piacok és vásárok tartásának
rendjéről szóló 8/1995. (VI.06.) számú önkormányzati rendelet.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.
Kelt: Kunhegyesen 2003. február hó 13. napján

K o n t r a József
polgármester
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Rentzné dr.Bezdán Edit
jegyző

A rendelet 8. §-át a 20/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek. ea) pontja 2012. május 31-i hatálylyal hatályon kívül helyezte.
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1. számú melléklet
Kunhegyes Város Önkormányzatának
4/2003. (II.14.) számú rendeletéhez
Megnevezés

a.

b.

c.

d.

e.

Mértékegység

Díj

ÁFA
(25 %)

Díj
Összesen

Országos és helyi vásárokon
Közúti járművásár
- személygépkocsi
Ft/db
80
20
100
- motorkerékpár
Ft/db
40
10
50
- tehergépkocsi, pótkocsi, erőgép, munkagép
Ft/db
160
40
200
Járművek 60 percet meghaladó tartózkodása után (vásár és piac területen parkírozása)
- tehergépkocsi
Ft/nap
160
40
200
- vontató, pótkocsi
Ft/nap
160
40
200
- személygépkocsi
Ft/nap
80
20
100
- motorkerékpár, taloga, kordély
Ft/nap
40
10
50
- két, vagy többfogatú kocsi,
hintó
Ft/nap
80
20
100
- egyfogatú kocsi, homokfutó
Ft/nap
40
10
50
Sátorban, bódékban, pavilonokban, földön árusítás, üzlet
m2/nap
64
16
80
gk. (ruha, bazár, ajándék,
műszaki, vegyes, stb.)
m2/nap
64
16
80
Vendéglátók
Vegyes
- gyalogteher
Fm/nap
24
6
30
- kosár, láda, kas, zsák
Db/nap
40
10
50
Állatvásárok
- számosállat: ló, szarvasmarha
db/nap
160
40
200
- szamár, öszvér, bivaly
db/nap
120
30
150
- csikó,borjú
db/nap
80
20
100
- sertés:
- malac 25 kg-ig
Ft/db
56
14
70
- süldő 25-80 kg-ig
Ft/db
80
20
100
- hízó,koca 80 kg-tól
Ft/db
120
30
150
- juh, kecske, bárány, gida,
kutya
db/nap
120
30
150
- kacsa, liba, tyúk és egyéb
baromfi
db/nap
32
8
40
- szárnyas vad
db/nap
56
14
70
- pelyhes baromfi
db/nap
1
2
- hal, hal árusítás tartályból
m /nap
64
16
80

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

A PIAC HÁZIRENDJE8

Kiterjed: Kunhegyes város közigazgatási területén állandó, vagy eseti jelleggel tartandó
piacokra és vásárokra, valamint a vásárokat rendezőkre és a piacokat fenntartókra, a piac területén tartózkodókra, a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra, a piacon, vásáron értékesítő tevékenységet, vagy ott
egyéb engedélyhez kötött tevékenységet végzőkre.

A piac és kirakóvásár helye és ideje
1) A napi élelmiszer piac ideje:

A napi élelmiszer piac helye:

2) A heti kirakóvásár ideje:

A heti kirakóvásár helye:

minden naptári nap
(március 21-től október 20-ig)
(október 21-től március 20-ig)

5 – 13 óráig
6 – 13 óráig

a városi piactér, az Ady Endre utca 12. (Hrsz.: 432)
ezen belül kijelölt helyeken
minden hét keddi, pénteki és vasárnapi napja
(március 21-től október 20-ig)
5 – 13 óráig
(október 21-től március 20-ig)
6 – 13 óráig
a városi piactér, az Ady Endre utca 12. (Hrsz.: 432)
ezen belül kijelölt helyek

3) A piactéri pavilonokban értékesíthető áruk:
1. sz. pavilon:
2. sz. pavilon:
3. sz. pavilon:
4. sz. pavilon:
5. sz. pavilon:
6. sz. pavilon:
4) Baromfipiac:
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Vegyes, kisárusok (1-3 méter)
Ruhanemű és iparcikk
Ruhanemű és iparcikk
Zöldség, gyümölcs, virág, egyéb élelmiszer
Zöldség, gyümölcs, virág, egyéb élelmiszer
Zöldség, gyümölcs, virág, egyéb élelmiszer
1. sz. pavilon mellett kijelölt terület

A rendelet függelékét képező Piaci házirendet a 20/2009. (IX.29.) Ör. rendelet 7. §-a 2009. szeptember 29-i
hatállyal, a 15/2010. (VI.23.) Ör. rendelet 2010. június 23-i hatállyal módosította.

Piaci rendszabályok
1) Egy árus ugyanazon piacon, vagy vásáron csak engedélye szerinti egy árusító helyet
használhat.
2) A helyhasználó a 1) pontban foglaltakra figyelemmel a számára kijelölt helyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac, vásár területén máshol nem árusíthat és
árut, göngyöleget máshol nem rakhat le.
3) A helyhasználó köteles a számára kijelölt árusítási helyet a piactér, vásártér rendeltetésének megfelelően, kulturáltan használni és az árusítás befejezése után tisztán, rendezetten elhagyni.
4) Ha a helyhasználó az esedékes helypénzt nem fizeti meg, vagy a 35/1995. (IV.5.) kormányrendelet, vagy Kunhegyes Város Önkormányzatának 4/2003. (II.14.) számú rendelete szabályait nem tartja be, illetve a Piac Házirendjét súlyosan megsérti, abban az
esetben a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány a helyhasználati engedélyt azonnali hatállyal megvonhatja.
5) Mezőgazdasági termékből előállított nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad,
vágott baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet mellett árusítható.
6) Vásáron és piacon gomba csak úgy árusítható, ha a piaci gombaárusítás ellenőrzésére
és árusítási engedély kiadására a piac, vásár területén a teljes nyitva tartási idő alatt
szakellenőr működik.
7) A mezőgazdasági kistermelő kizárólag a maga termelte zöldséget, gyümölcsöt, a maga
termelte mezőgazdasági termékből előállított, nem hőkezelt savanyított terméket, aszalt
gyümölcsöt, mézet (lépes mézet), virágot, saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó
tejet, tejterméket, tojást, valamint vágott baromfit, továbbá csak sertéshúsból előállított
füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt árusíthat.
8) A piacon, vásáron elhelyezett áru megőrzése, kezelése, tárolása a helyhasználó feladata.
9) A helyhasználó köteles betartani az árusítással kapcsolatos általános egészségügyi szabályokat, közegészségügyi előírásokat, így különösen a következő rendelkezéseket:
a./ élelmiszert a viszonteladók és a mezőgazdasági kistermelők is kizárólag asztalról
árusíthatnak, élelmiszert a földre helyezni tilos,
b./ közvetlen fogyasztásra szolgáló élelmiszert, kenyeret, péksüteményt, cukorkát,
egyéb édesipari árut a szennyeződés megakadályozása céljából üveglappal, celofánnal, vagy fóliával letakarva kell árusítani,

c./ romlott árut a piac területére bevinni, vagy ott tartani tilos, az árut mosni csak az arra kijelölt helyen szabad,
d./ az áru tárolására szolgáló edény, láda, kosár, stb. burkoló és csomagoló anyag minőségének olyannak kell lennie, hogy az az áru ízét, minőségét károsan ne befolyásolja,
e./ ételek, italok árusítása és kiszolgálása csak frissen mosott, tiszta edényből, pohárból történhet, eldobható tálcák, poharak, papír, vagy műanyag, illetve egyéb eszközök ismételt használata szigorúan tilos,
f./ az árusítóhelyeken csak jó minőségű, fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő,
romlatlan és hamisítatlan áru hozható forgalomba,
g./ a piaci árusítás, valamint a vásár befejezésével az azonnali takarításáról gondoskodni kell, a piaci árusítás, valamint a vásár tartama alatt sem a piac, vásár területén, sem annak közvetlen közelében takarítást végezni nem lehet,
h./ nyílt árusítású üzlettel, vagy pavilonnal rendelkező göngyölegeiket úgy kötelesek
tárolni, hogy az a piac közlekedési útjait, rendjét ne akadályozza.
10) Az árusító köteles az ellenőrző közegnek, hatóságnak az áru származására, minőségére,
mennyiségére, árára vonatkozó felvilágosítást megadni.
Ha azt jogszabály előírta, az árusító köteles az áru eredetének, árának meghatározására
alkalmas okiratot – számlát, jegyzéket, árvetést, stb. – magánál tartani és felszólításra
bemutatni.
11) A helyhasználó a tűzvédelmi előírásokba ütköző minden eseményt, körülményt, tűzesetet haladéktalanul köteles jelenteni a piac rendészeti hatóság dolgozójának, illetve a
vásár rendezőjének, valamint a piac fenntartójának.
12) Ha az árusítási tevékenység engedélyköteles, a vásár- és piacrendészeti hatóság felhívására a hatósági engedély bemutatása kötelező.
Zöldség- és gyümölcsfélék árusítása esetén felhívásra a permetezési napló bemutatása
is kötelező.
13) Élelmiszert csak a hatályos jogszabályok előírásainak betartása mellett szabad forgalomba hozni.
A piacon, vásáron csak hitelesített mérőeszközök használhatók.
14) Piacra, vásárra állatot csak eladási céllal lehet bevinni.
15) 9
1610)
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A Függelék 15) pontját a 20/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek. eb) pontja 2012. május 31-i
hatállyal hatályon kívül helyezte.
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A Függelék 16) pontját a 20/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek. eb) pontja 2012. május 31-ig
hatállyal hatályon kívül helyezte.

17) A piac és a vásár területén lévő építményeket, berendezéseket rongálni, szennyezni
tilos.
18) Annak az árusítónak, akire nézve azt a hatályos jogszabály előírja, a meghatározott
mértékegység szerint megállapított eladási árat jól látható helyen fel kell tüntetni.
19) A piac és a vásár területén mindennemű szerencsejáték végzése tilos.
20) A piac és a vásár területén tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos.
Sütő, főző, melegítő berendezéseket a tevékenység gyakorlására vonatkozó tűzrendészeti szabályok megtartásával szabad használni.
A tűzrendészeti szabályok betartásának ellenőrzésére a tűzrendészeti hatóság és a fenntartó (rendező) jogosult.
21) A piac, vásár árufeltöltő útjaira csak árut szállító jármű hajthat be.
A járművek az áru lerakása után, illetve felrakodás után azonnal kötelesek az árufeltöltő utcákat elhagyni.
22) Az árusok és a vásárlók járműveiket csak a kijelölt parkolóban helyezhetik el.
Kerékpárt a piac, vásár területére sem a vásárlónak, sem az eladónak nem szabad bevinni, azt a kerékpártárolóban köteles elhelyezni.
23) A Kossuth utcáról nyíló piaci lejáró csak gyalogos forgalomra használható, járművel,
illetve kerékpárral a piactér az Ady Endre utca felől, a hátsó nagykapukon közelíthető
meg.

K u n h e g y e s, 2009. július 17.

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány
kuratóriuma

Mellékletek:
1. sz. Díjtételek
2. sz. Önkormányzati rendelet 8. §-a
3. sz. Piaci helyszínrajz
4. sz. Parkoló és kirakóvásár helyszínrajza

1. sz. melléklet

PIACI DÍJTÉTELEK

Megnevezés

Díjtétel

Tartós helyhasználati díj havonta
Helypénz tartós helyhasználattal rendelkezők számára
Helypénz alkalmi árusok számára
Baromfi:
- Tyúk
- Liba, kacsa, egyéb baromfi
- pelyhes baromfi
Tojás:
- 10-50 db között
- 50-100 db között
Hal árusítás tartályból

235,- Ft/m
100,- Ft/m
150,- Ft/m
20,- Ft/db
30,- Ft/db
5,- Ft/db
30,- Ft/nap
50,- Ft/nap
100, - Ft/m2

A meghatározott díjtételek a felszámított általános forgalmi adót tartalmazzák!

2. sz. melléklet11

11

A rendelet 2. mellékletét a 20/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek. ec) pontja 2012.május 31i hatállyal hatályon kívül helyezte.

