
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 

a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 

7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján a helyi termelői piac működéséről szóló 7/2017. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § 
 

A helyi termelői piac működéséről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt 

piac üzemeltetésével a Polgármesteri Hivatalt, a 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt piac 

üzemeltetésével a Locally Kft.-t (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Madarász Viktor u. 36., 

adószám: 28983956-2-13) bízza meg. Az üzemeltetők ellátják a piac területének tisztántartását, 

rendjének biztosítását, a helypénzek beszedését.” 

 

2. § 
 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő (1a) bekezdéssel egészül ki 

 

„(1a) Fenntartó az üzemeltető érdekkörében felmerülő okból vagy közérdekből az (1) 

bekezdésben meghatározott állandó nyitvatartási rendtől eltérő nyitvatartást is megállapíthat.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

Pilisvörösvár, 2022. július 15. 

 

 Dr. Fetter Ádám Gergelyné Csurilla Erika 

 polgármester jegyző 

 

 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2022. július 18. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2022. július 18. 

 Gergelyné Csurilla Erika 

 jegyző 
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1. mellékelt a 13/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez  

 

 

A Pilisvörösvár, 731 és 744 helyrajzi számú ingatlanon (a Széchenyi utcában) 

található helyi termelői piac 

 

 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt piacon történő árusítás díja (helypénz): 

2020. október 1-től: 600 Ft/m2 , de minimum 1000 Ft. 

 

Kedvezmények: 

- az előre megvásárolt helyek esetén: 

¼ éves helypénz: 10 % 

½ éves helypénz: 15 % 

1  éves helypénz: 20 % 

 

- aki fizetési kötelezettségét átutalással, vagy az Önkormányzat számlavezető 

pénzintézetének fiókjában készpénz befizetéssel teljesíti 5 % kedvezményben részesül. 

 

A fenti kedvezmények egymással nem vonhatóak össze. A kedvezményesen megvásárolt 

helypénzekből visszatérítésre nincs lehetőség, valamint az adott piaci napon az esetlegesen 

nagyobb terület használata esetén a különbözetet meg kell fizetni. 

 

 

A Pilisvörösvár, 4500/6 helyrajzi számú ingatlanon (tavak mellett) található helyi 

termelői piac 

 

 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt piacon történő árusítás díja (helypénz): 

2022. augusztus 1-jétől: 600 Ft/m2 , de minimum 1200 Ft. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


