
0
)

(Ö
l

(Ö
l

(0)
(0)
(0)

(
)

(0)
(Ö

l

Z

(0)

(0)

(0)

(0)

(61

i)

I

(01

H

(0]

(0)

(1)
(Ö

l

O

w

(0)

(0)

H
W

E0)

(0)
(01

(01

(0)

N
d

N
-

(0)

$1

(0)

o

(0)
(0)

(0)

(0)

Z
W

(0)

(01

H

(0)
(61

N
-H

(Ó
l

(0)

(0)

N

(0)

H

(01

(0)

(01

(0)

Z
(01
(0)

(0)

(0)

(0)
(0)

N

(0)
(0)

H

(0)
(01
(0)
(0)
(01
(0)
(0)
(0]
(0)
(0)
0
)



TISZAALPÁR NAGYKŐZSÉGI ÖNKORINYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK

7/1997. (XI.18.)Ktr SZ. rendelete

a Vásárokról és a Piacokról

Tíszaalpár Nagyközségj Önkormányzat KépViselő_testülete a helyi
önkormányzaQÖJ

sZóló 1990. évi LXV. tv. 16. . (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a vásárokrój ás a piacokról Szóló
35/1995 fIV.5.)5z Kormányrendelet 9.

. (2) bekezdégben foglaltak
végrehajtg5 az alábbi rendeletet alkotja:

NDELE T HATÁLYA

•
.

Cl) A rendelet hatálya kiterjed Tiszaalpár nagyközség köz
igazgatási területén Vásárt rendezőkre illetve piacot
fenntartókra valamint a vásáron, Illetve piacon értéke—
sítő tevékenységet folytató személyekre illetve szerve
zetekre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az Üzleti kiárusitágra
Vagy azzal egy tekintet alá eső alkalmi árusitásra
(akkor sem, ha az eladó azt Vásár elnevezéssel szervezi),
továbbá az eredeti engedély alapján közterületen folyta
tott árusitásra

(3) A rendelet szabályait mindenki köteles betartani, aki a
vásáron, piacon elad, vásárol Vagy ott bármilyen más
tevékenységet végez.

VÁSÁR RENDEZÉSE És PIAC FENNTARTÁSA

2. . Vásár rendezésére ás Piac fenntartására csak az kaphat jogo—
sitványt, aki a devizajogszabály

szempontjából belföldinek
minősül.

Vásárt, illetve Piacot Tiszaalpár nagyközségben a helyi ön
kormányzat, továbbá gazdálkodó szervezet ás gazdálo

szervezetnek nem minősülő jogi személy rendezhet, illetve
tarthat fent, ha Tiszaalpár jegyzője a vásár rendezőjét,
Illetve a piac fenntartóját nyilvántartásba vette.
A hatósági az államigazgats eljárásr Szó—

ló törvény szabályai az irányadók.
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VÁSÁROK S PIACOK JELLEGE, HELYE, IDEJE

3. . Cl) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (továbbíakban: önkor
mányzat) gazdálkodó szervezet vagy gazdálkodó szervezet
nek nem minősülő jogi személy (továbbiakban: üzemeltető)
útján:

a.) minden szombaton állatvásárt rendez, illetve tart
fenn a T15. hrsz. alatti vásártéren,

b.) napi élelmiszerpiacot rendez, illetve tart fenn min
den szombaton (vasárnap) a T74. hrsz. (Bajcsy Zs. u.)
alatti piactéren,

c.) élő baromfi, galamb, nyúl a T74. hrsz—ú piactér ki
jelölt területén árusitható.

(2) Búcsúvásár rendezésére minden évben a nagyközség alpári
részén május hónapban tbúcsú napján), a tiszaújfalui ré
szen augusztus hónapban (búcsú napján) kerül sor.

(3) Alkalmi (ünnepi vásár) esetenként a lakosság igényeinek
megfelelően, az alkalomhoz, ünnephez kapcsolódó jellegze
tes árucikkek értékesitésére rendezhető (p1.: Tíszaalpári
Napok)

(4) A vásártér, illetve piactér nyitvatartási ideje:

— május 1—től augusztus 31—ig 5.00—11.00 óráig,

— szeptember 1—től április 30—ig 6.00—11.00 óráig,

— búcsúvásár alkalmával 6.00—20.00 óráig.

A FORGALOMBA HOZHATÓ ÁRUK KÖRE

4. . (1) A vásárok és piacok típusait és az azokon jellemzően
forgalomba hozott árucsoportokat (állatfajokat) a
35/1995. (IV.5.)sz. Kormányrendelet melléklete alapján
e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi ren
delkezések és hatósági előirások megtartásával áru és
termék értékesités, továbbá vendéglátóipari, kölcsönző,
megőrző, mutatványos, valamint a helyben végezhető szol
gáltató és javító ipari tevékenység folytatható.
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(3) A vásári ás piaci árusitás során meg kell tartaní az
elárusitó helyekre, az árusitást végző személyekre és az
árusitott termékekre, állatokra vonatkozó egyes köz
egészségügyi, állategészségügyi és növényegészségügyi,
köztisztasági előirásokat.

VÁSÁRON ÉS PIACON NEM HOZHATÓ FORGALOMBA

5. . a.) Nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;
b.) gyógyszer, állatgyógyászati készitmény; valamint gyógy

szernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készitmény
az őstermelői tevékenység körébe tartozó gyógynövények,
száritmányok kivételével,

c.) kábitószerek és pszichotrop-anyagnak minősülő termék;
d.) mérgező és veszélyes anyag, növényvédő szer;
e.) látásjavitó szemüveg, kontaktiencse;
f.) fegyver, lőszer, robbanó— és robbantószer (ide értve a

petárdát Is), gázspray;
g.) “A” ás “B” tűzveszélyességí osztályba sorolt anyag,

motorbenzin, gázolaj ás háztartási tüzelőolaj;
h.) múzeális emlék;
í.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyez

mény hatálya alá tartozó növény, Illetve állatfaj egyede,
egyedének része, Illetve származéka, preparátuma;

j.) barlangképződmény, Illetve szakmai tudományos szempontból
kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;

k.) olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalomba hozatala
előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, s ez az engedély
nem áll rendelkezésre, vagy amelynek forgalomba hozatala
jogszabályba ütközik;

1.) a jövedéki szabályozásról ás ellenőrzésről, valamint a
bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. tv. hatálya
alá tartozó jövedéki termék, kivéve, ha annak forgalma
zását jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedő üzletben
végzi;

m.) hálózatról üzemeltethető elektromos készülék, valamint
a gázüzemű készülék.

ÁRUS I TÁSPA JOGOSULTAK

6. . (1) Vásáron és piacon csak az árusithat, aki a deviza jog
szabályok szempontjából belföldinek minősül. Vásáron és
piacon gazdálkodó szervezet, alapitvány, társadalmi
szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népí ipar—
művész, iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint
— a (4) bekezdésben foglaltak szerint - magánszemély
árusithat.
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(2) A mezőgazdasági kistermelő kizárólag a maga termelt zöld
séget, gyümölcsöt, a maga termelte mezőgazdasági termék—
ből előállitott nem hőkezelt savanyitott terméket,
aszalt gyümölcsöt, mézet (lépesmézet), virágot, saját
tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejtermé—
ket, tojást, valamint vágott baromfit, továbbá csak ser—
téshúsból előállitott füstölt húst, étkezési szalonnát
és olvasztott étkezési zsirt árusithat.

(3) A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képző—
művész és fotóművész a saját előállitású alkotásait
árusithatja.

(4) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kister
melőnek nem minősülő — a devizajogszabályok szempont
jából belföldinek tekintendő - egyéb magánszemély a tu
lajdonát képező vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és
használtcikk piacon alkalomszerűen értékesitheti.

(5) Mozgóárusitásként a piacon csak e tevékenységre vonatko
zó engedéllyel rendelkező személy árusithat.

HELYFOGLALÁS, HELYHASZNÁLAT, ASZTALFOGLLÁS

7. . (1) A vásáron, piacon az árusok, illetve a szolgáltatók
helyeit az üzemeltető jelöli ki.

(2) Az üzemeltető külön helyet jelölhet ki az egyes termékek
és terményféleségek árusitására a közegészségügyi és
állategészségügyi előirások figyelembevételével.

(3) Valamennyi árusitótól és szolgáltatótól elkülönitetten
kell elhelyezni a hasznáitcikket árusitókat.

(4) A vásáron, piacon a helyfoglalás — a meghatározott időre
szóló helyhasználati és asztalbérleti engedéllyel ren
delkezők kivételével — az érkezés sorrendjében történik.

(5) A helyhasználák a zárást követő egy órán belül kötelesek
az elfoglalt helyet kiüreteni, árujukat, felszerelésüket
elszállitani és az általuk elfoglalt helyet tisztán el
hagyni.

8. . (1) Napi helyhasználatra a helypénzjegy jogosit. A helypénz
jegy másra nem ruházható át.
Ha a napi helyhasználatra jogosult a számára kijelölt
helyet kiüritette, úgy azt az üzemeltető újra kiadhatja.

(2) A napi helyhasználaton kivül határozott időre szóló
helyhasználati és asztalbérleti engedély adható.
Az engedélyt igénybevevő a rendelet melléklete szerinti
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dijat köteles kifizetni.
Ha a határozott időre száló helyhasználati és asztalbér—
leti engedéllyel rendelkező a számára kijelölt helyet
7.00 óráig nem foglalja el, úgy azt az üzemeltető arra
a napra újra kiadhatja.

(3) A helyhasználati és asztalbérleti engedély azonnali ha
tállyal visszavonható, ha a jogosult az engedélyben,
a rendeletben, illetve a szerződésben előírt feltétele
ket, szabályokat megszegi vagy az engedéllyel bármely
módon visszaél, a helyhasználati, illetve asztalbérleti
díjat határidőre nem fizeti meg.

HELYPÉNZ, HELYHASZNÁL?TI DIJ, ASZTALFOGLALÁSI DIJ

9. . (1) Napi helyhasználatért a helypénzt az árusitás megkezdése
előtt készpénzben kell megfizetni az e rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott dijtételek szerint.
Helypénzt kell fizetni a vásárra bevitt minden áru és
termék, illetve az általa elfoglalt terület után. A
helypénz kifizetése az üzemeltető által kiadott
helypénzjegy, nyugta vagy számla ellenében történik.

(2) A helyhasználati d±j kiszámitása szempontjából minden
megkezdett m2 egésznek számit.

(3) A helypénzt az árusítási időtartamtól függetlenül az
egész napra megállapitott dijtétel szerint kell megfi
zetni.

(4) Helypénzt kell fizetni az árut szállitó jármű után is,
ha az üzemeltető engedélyével a vásár, piac területén
marad, vagy az árusitás járműről történik.

(5) A helyhasználó mindaddig köteles megőrizni és ellenőr—
zéskor felmutatni a helypénzjegyet, amig a vásárt el nem
hagyja.
Ha az árus a helypénzjegyét bármilyen okból felmutatni
nem tudja, a szabályszerű dijat ismételten köteles meg
fizetni.

ÉLELMISZEREK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

i0.. (1) Élelmiszert csak a kijelölt helyen és erre a célra el
helyezett asztalon lehet árusítani.
Földes áru — asztal hiányában — ládából, kosárból vagy
zsákból is árusitható.

(2) Közvetlen fogyasztásra kerülő csomagolatlan élelmiszert
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a szennyeződés megakadályozása céljából lefedve, leta
karva kell árusítani (pi.: tejtermékek)

(3) Árusító helyen csak jó minőségű, fogyasztásra alkalmas,
jellegének megfelelő, romlatlan, hamisítatlan áru hoz
ható forgalomba.

(4) Magánfogyasztásra levágott sertésből füstölthúst és
sózott szalonnát, zsírt csak akkor szabad forgalomba
hozni, ha a sertés és az abból készült termékek állat—
orvosí húsvizsgálaton estek át és azt az illetékes
hatósági állatorvos által kiállitott állatorvosi bi—
zonyitvánnyal tanúsitják.

(5) A piacon kizárólag gümőkórmentes állatokból származó
tejet, tejterméket lehet árusitani, s e tényt az ille
tékes hatósági állatorvos által kiállitott igazolással
kell tanúsitani.

(6) Zöldség, gyümölcs árusitása esetén a kistermelőnek hi
telesített permetezési naplóval kell rendelkeznie, s azt
ellenőrzés alkalmával fel kell mutatni.

ÁLLTFORGALMI ts EGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK

ll.. (1) Az állatforgalomra az országos rendelkezések az irány—
adók.

(2) Állatvásáron csak vészmentes helyről hozott, marhale—
véllel rendelkező kifogástalan állat árusitható.
Állategészségügyi szempontból kifogásolt állatot a
vásár területére bevinni tilos.

(3) Az elhullott állatot a tulajdonos azonnal köteles a
piac, illetve a vásár területéről eltávolitani.

RENDÉSZETI INTÉZKEDÉSEK

l2.. (1) A piac és vásár területén lévő épitményeket, berendezésí
tárgyakat, felszereléseket, valamint a fákat, növénye
ket megrongálni tilos.
A helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog
szabálya szerint tartozik felelősséggel az üzemeltetőnek.
Tilos azon bárminemű átalakitás, változtatás az üzemel
tető írásbeli hozzájárulása nélkül.

(2) Nem eladásra szánt állatot — állati erővel vont jármű
kivételével — a vásár területére bevinni tilos.



(3) A vásár, a piac területén tilos a forgalmat akadályozni,
a közlekedési utakat eltorlaszolni, hangoskodni, mások
alkudozásába beleszólni, azt megzavarni.

(4) Az árusitó köteles az ellenőrző személynek, továbbá a
statisztikai összeirást végző felirónak az áru szárma
zása, minősége és ára tekintetében — a valóságnak meg
felelően - a szükséges felvilágositást megadni.
Annak az árusitónak, akire nézve jogszabály előirja az
áru eredetének bizonyitására alkalmas okiratot (számla,
jegyzék, stb.), magánál kell tartani és azt felszólitás—
ra fel kell mutatni.
Engedély nélküli, illetve a nem kijelölt helyen történő
árusítás megszüntetésére az üzemeltető a helyszínen
azonnali hatállyal intézkedhet.

(5) Az áru mérésénél csak érvényes hitelesitésű mérőeszközök
használhatók.

(6) A vásár, illetőleg a piac területén tilos a szerencse
játék és minden olyan tevékenység, amely az emberek meg—
tévesztésére, félrevezetésére irányul.

(P7) A piac és a vásár területén elhelyezett eligazitó és uta—
sitást tartalmazó táblák előírásait mindenki köteles be
tartani.

(8) A vásártér, Illetve piactér területén tüzet rakni tilos.
Meleg ételek készitésével és forgalomba hozatalával fog
lalkozó árusitók megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűz—
helyet kötelesek használni.

(9) A vásártér és piactér területén egy napnál hosszabb idő
tartamra sátrat, bódét vagy pavilont létesíteni csak az
üzemeltető engedélyével lehet.

l3.. (1) A vásáron, a piacon az üzemeltető kitiithatja az árust,
ha a figyelmeztetést követően:

a.) nem az üzemeltető által kijelölt helyet foglalja el,
illetve nem a szakositásnak megfelelő helyen árusit,

b.) a vásár, illetve piac rendjét a 12. —ban foglalt
rendelkezések megszegésével vagy más módon magatar
tásával zavarja,

c.) a helypénz megfízetését megtagadja.

(2) A kitiltás időtartama egy hónap, második alkalommal, il
letve ezt követően ismételt elkövetés esetén három hó
nap.
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SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉS

l4.. (1) Aki ezen rendelet
a.) 7. . (5) bekezdését,
b.) 9. . (1) bekezdését,
c.) 10. . fl)—(5) bekezdését,
d.) 11. . (1)—(3) bekezdését,
e.) 12. . (1)—(8) bekezdését

megszegi, — amennyiben más jogszabály alapján súlyosabb
elbirálás alá nem esik — szabálysértést követ el és
10.000,— Ft—ig terjedő pénzbirsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szabálysértés miatt 100,—
Ft—tól 2.000,— Ft—ig terjedő helyszini birságot szabhat
ki a helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügy—
intézőj e.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

15. . (1) E rendelet 1998. január l—jén lép hatályba és ezzel egy
idejűleg Tiszaalpár Nagyközség Tanácsának a piacok
rendjéről és helypénz szedéséről szóló l/1977.(XII.21.)
sz. rendelete hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszaalpár, 1997. október 29.

Biczók Mihály s. k. Barton András s. k.
jegyző polgármester
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1. sz. melléklet

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/1997. (XI.18.)Ktr. sz. rendeletéhez

A vásárok és piacok tipusaí és az azokon jellemzően forgalmazott
árucsoportok (állatfajok)

ORSZÁGOS VÁSÁROK

Országos állat— ás kírakóvásár
A forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával
bármely áru és élő állat (tenyész— és gazdasági célú háziállat,
Illetve vadfajok, veszélytelen hobbiállatok)

Országos kirakóvásár
Bármely áru a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések
megtartásával.

Búcsúvásár
Kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép,
levelezőlap, játék, emléktárgy, bazáráru, élő és művirág,
mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult szokások
szerint búcsúvásáron árusitható egyéb termék.

Tenyészállat—vásár
Tenyészállatok faj és fajta szerinti vására a forgalomba hozatalra
vonatkozó rendelkezések, valamint a külön jogszabályban foglalt
feltételek alapján.

Közúti járművásár
Gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár, tehergépkocsi,
autóbusz), mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi,
segédmotoros kerékpár, kerékpár, állati erővel vont jármű.

Népművószeti vásár
Népművészeti, népi Iparművészeti, kézműves termékek.

HELYI VÁSÁROK

Helyi kirakóvá sár
A forgalomba hozható árucikkek köre azonos az Országos
kirakóvásáron forgalmazható árucikkek körével.

Helyi állatvásár
Azonos az országos állat— ás kirakővásáron forgalomba hozható élő
állatok és árucikkek körével.
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Alkalmi (űnnepi) vásár
A kirakóvásáron általában árusitott cikkek ás az alkalomhoz vagy
ünnephez kapcsolódó jellegzetes árucikkek.
A vásár egy vagy több árucikkre (állatfajra) korlátozva Is
tartható.

Helyi nópművészeti vásár
Népművészeti, népi iparművészeti, kézműves termékek.

PIACOK

Élelmiszerpiac, élelmiszer nagypiac (ide értve a zöldség-gyümölcs
nagypiacot is)
Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi,
nyúl, hal és más ehető viziállat, élő ás művirág, mezőgazdasági
termékek, karácsonyi fenyőfa, virágföld. Állati eredetű nyers
élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad, vágott baromfi, nyúl,
hal ás más ehető viziállat csak üzlethelyiségben ás rendszeres
hatósági állatorvosi felügyelet mellett árusitható.

Virág nagypiac
Élő ás művirág, karácsonyi fenyőfa, virágmag, palánta, disznövény,
valamint a virágkereskedés üzletköréhez tartozó egyéb árucikk,
illetve a virág forgalomba hozásához szükséges kiegészitő cikkek.

Haszna’ltcikk-piac
Használt cikk (anyag) . Új termék nem értékesithető.

Tiszaalpár, 1997. október 29.
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2. sz. melléklet

Tiszaalpár Nagyközségí Önkormányzat Képviselő-testületének

7/1997. CXI.18.)Ktr. sz. rendeletéhez

Tiszaalpár nagyközség
helypénzek (áfával)

területén alkalmazott vásári, piaci

I. Állatvásáron:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Hizott sertés
Sertés
Süldő

50,— Ft/db.
40,— Ft/db.
30,— Ft/db.
20,— Ft/db.
30,— Ft/db.
20,— Ft/db.

80,— Ft/db.

60,— Ft/db.
50,— Ft/db.

10,— Ft/db.

II. Baromfípiacon:

(774. hrsz—on lévő piactér e célra kijelölt részén)

1.) Liba 5 kg—ig
10 kg—ig
10 kg. felett

2.) Pulyka 5 kg—ig
10 kg—ig
10 kg. felett

Kacsa
Tyúk, kakas
Jérce, fiatal kakas
Pelyhes baromfi:
- csibe
— kacsa
- liba
- pulyka
— előnevelt baromfi

10,— Ft/db.
15,— Ft/db.
20,— Ft/db.
10,— Ft/db.
15,— Ft/db.
20,— Ft/db.
10,— Ft/db.
10,— Ft/db.

5,— Ft/db.

1,— Ft/db.
2,— Ft/db.
3,— Ft/db.
3,— Ft/db.
3,— Ft/db.
3,— Ft/db.

10,— Ft/db.
5,— Ft/db.

III. Piactéren:

1.) Vállalkozói igazolvánnyal, üzleti bejelentéssel rendel
kezők, továbbá bármilyen más cimen a piactéren árusiták,
szolgáltatást nyújtók az általuk elfoglalt területért

Malac
Juh, kecske
Szopós bárány, kecskegida
Állatvásáron bent maradó járművek után

a.) 1 t—nál nagyobb tehergépkocsi, vontató
pótkocsíval

b.) 1 t alatti tehergépkocsí ás lovaskocsi
c.) szóló vagy utánfutával ellátott sze

mélygépkocsi, kisgépek pótkocsival
d.) kézikocsi

3.)
4.)
5.)
6.)

7.)
8.)
9.)

Ga 1 amb
Nyúl
Nyúl (kicsi)
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a következő díjakat kötelesek fizetni a 111/3. pont
kivételével:

c.) sátorból, szóló kocsiból történő
árusitás esetén

cl.) mutatványos tevékenység
/céllövölde, körhinta,
církuszi sátor ás a
hozzátartozó kocsik,
egyéb szórakoztatást
szolgáló kocsik, sátrak,
valamint ilyen eszközök,
felszerelések által
ígénybevett terület!

2.) A piactéren bent maradó járművek után — a helypénz megfi—
zetésén felül —:

— 1 t—nál nagyobb tehergépkocsi, vontató 80,— Ft/db.
pótkocsival

- 1 t alatti tehergépkocsi 60,— Ft/db.
— szóló vagy utánfutóval ellátott személy- 50,— Ft/db.

gépkocsi, kisgépek pótkocsival.

3.) Élelmiszerpiacra behozott áruknál az áruk értékének 2 %-át
kell helypénzként megfizetni.
(Az összeg kiszámitásánál egész forintra kell kerekiteni
a helypénzt /50 fillér alatt lefelé, 50 fillér felett
felfelé kell kerekiteni./.)

Ezek:

— zöldségfélék,
— gyümölcsfélék,
— egyéb élelmiszerek (méz, savanyú káposzta, .. . stb.),
— tojás,
— termények,
— palánták, virágok, koszorúk, fenyőfa.

IV. Határozott időre szóló helybasználat és asztalbérlet dija:

— Helyhasználatért 20, Ft/m2/hó
— Asztalbérlet 50,- Ft/fm/hó

(A fenti dijakon felül a helypénzt alkalmanként meg kell fizet
ni.)

a.)
b.)

földön
piaci asztalon

20,— Ft/m2/nap
40,— Ft/fm/nap
(folyóméter)
50,— Ft/m2/nap

50 m2—ig 50,— Ft/m2/nap

51—100 m2—ig 2.500,— Ft és
az 51 m2 feletti terület
után 20,— Ft/m2/nap

100 m2 felett 3.500,— Ft és
a 100 m2 feletti terület
után 10,- Ft/m2/nap.

Tiszaalpár, 1997. október 29.




