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Kecskemét város Tanácsának 1/1968 sz.

RENDELETE
a piacokról, a piaci hely pénzszedésről, valamint az árusítás rendjéről

piacok
város tanácsa a  tanácsokról szóló 1954. évi X. törvény 8. §-át$an biztosított jo gk ö rében  a

és a piaci helypénzszedéssel kapcsolatos kérdéseket az alábbiak szerint szabályozza

i.

A piacok, engedélyezése, 
helye, ideje és fenntartása

Rendészeti szervek
1. §•

1. Űj vásárcsarnok, illetve piac létesítésének és megszünteté
sének kérdésében, valamint a meglevő piacok területének, 
vagy rendeltetésének megváltoztatása tárgyában a Városi 
Tanács Végrehajtó Bizottsága határoz.

2. Kecskemét város területén jelenleg az alábbi piacokon van 
árusítás:
a) belső piac, Budai utca
b) vásártéri piac, Szegedi úti vásártér
c) használt-cikk piac, Thököly utca.

3. Hetipiac: kedd és pénteki napon, napi piac: a hét többi 
napján. Ha a hetipiac munkaszüneti napra esik, a hetipiacot 
a megelőző munkanapon kell megtartani.

4. Fizetett munkaszüneti napon a Kereskedelmi Csoport külön 
utasítása szerint lehet piacot tartani.

5. A  piacok fenntartása, rendjének biztosítása, a helyhaszná
lati díjak beszedése, a piaci-statisztikai adatfelvétel a Városi 
Tanács V. B. költségvetésében fenntartott Piackezelőség fel
adata.
A  Piackezelőséget a Városi Tanács V. B. Kereskedelmi Cso
portja irányítja.

6. A  Piackezelőség vezetőjét, a piackezelőket és az éjjeliőröket 
(továbbiakban piackezelők) működésük ideje alatt a btk. 
156. §-ában meghatározott fokozott büntetőjogi védelem il
leti meg.
A  piackezelők működésük során karszalagot viselnek.

2. §•

1. A  piactéren kívül, közterületen ideiglenes, vagy állandó áru
sítóhely, — helyiség (pavilon, bódé, sátor) — a Kereskedel
mi Csoport előzetes meghallgatása után, csak a városi Ta
nács V. B. Építési- és Közlekedési Osztálya közterület-foglalási 
engedélyével létesíthető és tartható fenn.

2. A  termelői áruk házról-házra történő árusítása, valamint a 
piacon kívüli árusítás tilos. (Pl. pályaudvaroknál, utakon, 
tereken). Engedélyes mozgóárusokra ez a tilalom nem vo
natkozik.

II.

Árusításra jogosultak
3. §.

1. A  hatályos jogszabályok értelmében árusításra jogosultak:
a) állami- és szövetkezeti kereskedelmi vállalatok, (szervek)
b) állami ipari vállalatok és kisipari termelőszövetkezetek,
c) mezőgazdasági termelőszövetkezetek, termelőszövetkezeti 

csoportok, és alacsonyabb fokú társulások,
d) egyéni termelők,
e) kiskereskedők, kis- és háziiparosok,
f) magánszemélyek, kizárólag saját háztartásuk felesleges 

használt tárgyainak értékesítésére.
2. Egyéni termelők csak saját termékeiket árusíthatják, ter

melői minőségüket felhívásra igazolni kötelesek.

3. Kiskereskedő, kisiparos csak saját maga, házastársa, vagy 
fel- és lemenő családtagja (szülő, nagyszülő, gyermek, uno
ka), illetőleg a vonatkozó jogszabályok szerint alkalmazott, 
SZTK-nál bejelentett munkavállalója útján árusíthat.
Az árusításra való jogosultságot minden esetben eredeti ipar
igazolvánnyal, a személyi feltételek fennforgását pedig sze
mélyi igazolvánnyal köteles igazolni.
A  kiskereskedő fel- és lemenő családtagjai a családtagi mi
nőséget a KISOSZ által kiadott arcképes igazolvánnyal, kis
iparos pedig személyi igazolvánnyal köteles igazolni. Az alkal
mazotti minőség igazolására a személyi igazolvány és az 
SZTK bejelentő szolgál.
Háziiparos csak személyesen, vagy a háztartásában élő család
tagja közreműködésével árusíthat. Jogosultságát a háziiparo
sok nyilvántartásában történt felvétel igazolásával (ún. Házi
ipari Értesítő), valamint személyi igazolvány felmutatásával 
kell bizonyítani.
Mind a kis-, mind a háziiparosok a piacokon kizárólag saját 
termékeiket árusíthatják.

4. A  Városi Tanács V. B. Kereskedelmi Csoportja az árusításra 
jogosultak körét meghatározott piacokon korlátozhatja.

5. Az árusok a szakosított piactereknek csak az árusított cik
keik, vagy azok többsége szerint kijelölt részén, érkezésük 
sorrendjében helyezkedhetnek el. A  piackezelő a piactérnek 
az árufajták szerinti részén belül külön helyet jelölhet ki az 
állami, szövetkezeti, illetőleg a magánárusok részére.

6. Kiskereskedők, kis- és háziiparosok családtagjaik és alkal
mazottaik számára való tekintet nélkül egy piaci napon 
csak egy árusító helyen árusíthatnak.

7. A  Piackezelőség az egyes árusok tekintetében — az eladók 
számától, a rendelkezésre álló terület nagyságától függően 
— az igényeltnél kisebb területet is megállapíthat.

8. Mozgóárusként a piacokon csak ilyen engedéllyel rendelke
ző személy működhet.

III.

Felvásárlásra jogosultak
4. §•

1. A  jogszabályi rendelkezések keretén belül:
a) állami és szövetkezeti szervek üzletkörükbe tartozó cik

keket,
b) magánkereskedők és bizományos felvásárlók az ipariga

zolványuk, illetve megbízó-levelük üzletköre szerinti cik
keket vásárolhatják fel.

(Vidéki jogosítványosok április hó 1-től szeptember 30-ig 8 
óra után, október hó 1-től március 31-ig 9 óra után kezdhe
tik meg felvásárlási tevékenységüket).

2. A  felvásárlást végzők jogosultságukat hitelt érdemlően iga
zolni tartoznak.

IV.

Forgalomba hozható áruk
5. §.

1. Napi piac alkalmával csak a belső piacon (Budai utca) sza
bad árusítani, mégpedig élelmiszert (beleértve élő- és vágott 
baromfit, valamint a halat) és virágot. Az állandó árusító
helyet fenntartó helybeliek a működési körükbe tartozó 
cikkeket árusíthatják.
Hetipiaci napokon a belső piacon iparcikket a vidéki árusok 
is árusíthatnak a részükre, kijelölt helyen.
Ha az árusítóhely kevés, elsődlegesen a helybeli árusok igé
nyét kell kielégíteni.
Hetipiacos napon a vásártéri piacon szarvasmarha és ló ki
vételével élőállatok, gabona- és terményféleségek, takar
mányféleségek, burgonya és tűzifa árusítható.
Erre a piacra az állami-, a szövetkezeti- és a magán-vendég
látó kereskedelem egységei, valamint kötél- és szíjgyártó kis
iparosok, mezőgazdasági faáru kereskedők kitelepülhetnek. 
A  használtcikk-piac kizárólag a hetipiac napjain tart nyitva, 
ahol a használtcikk kereskedelem körébe tartozó tárgyak, 
valamint háziipari termékek árusíthatók.

2. Nem szabad a piacon olyan árut értékesíteni, amelyet kü
lön jogszabály a piaci forgalomból állandó, vagy ideiglenes 
jelleggel kizárt.

V.

Árusítási idő
6. §.

1. Az április hó 1-től szeptember 30-ig terjedő évszakban 
az árusítási idő mind a napi, mind a hetipiacokon 5 órától 
13 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 órától 12 
óráig tart.
Október hó 1-től március 31-ig terjedő évszakban az áru
sítási idő, mind a napi, mind a hetipiacokon 6 órától 12 
óráig tart.
Az állandó árusító hellyel rendelkező árusok (kivéve az 
asztallal rendelkező egyéni termelőket) a piaci nyitvatartási 
idő előtt 30 perccel foglalhatják el árusító helyüket.
A  piac nyitásától számított egy órán túl érkező árus (pl. ter
melő árusító asztal tulajdonosa) bérelt helyét nem követel
heti, csak a fennmaradó üres helyet foglalhatja el.

2. Szabályszerű szállítólevéllel szállított áru piacon történő le
rakása, a szállítólevél ideiglenes leadása mellett a nyitva
tartási idő előtt és után is engedélyezhető.

3. A  Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a Kereskedelmi Cso
port előterjesztésére a fentiektől eltérő nyitvatartási időt 
is megállapíthat.

VI.

Általános egészségügyi 
követelm ények

7. §•
1. Állandó jellegű élelmiszer-árusító helyen csak olyan személy 

dolgozhat, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik. 
Az egészségügyi könyvet az árusító helyen kell tartani.
Az első bekezdésben foglalt rendelkezéseket a termelőszö
vetkezetek, vagy állami gazdaságok termel vényeinek árusí
tásával állandóan foglalkozó személyzet, vagy zárt árusító 
helyen saját termelvényeiket rendszeresen forgalomba ho
zó egyéni termelők és az árusításban résztvevő alkalmazot
taik tekintetében is alkalmazni kell.

2. A  helyhasználó köteles az árusító helyet a közegészségügyi 
rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani. Minden sze
metet, állati és növényi hulladékot (baromfi almot) a kijelölt 
szemétgyűjtőbe kell elhelyezni.

3. A  piac területén, beleértve a közlekedésre fenntartott helyet 
is, tilos gyümölcs-hulladékot, zöldséget, stb. elszórni, vagy 
ezeket a területeket bármiképpen szennyezni.

4. Élelmiszert csak a hatályos jogszabályok előírásainak betar
tása mellett szabad forgalomba hozni. Vonatkozik ez külö
nösen a tej- és tejtermékekre, a hús és húskészítményekre, 
a vágott baromfi és gomba árusítására.

5. Élelmiszert viszont eladó kizárólag asztalról, vagy állvány
ról, egyéni termelő pedig, ha a piacon elegendő asztal nincs 
kosárból, ládából, illetve zsákból árusíthat.

6. Közvetlen fogyasztásra szolgáló élelmiszert a vevőknek fog- 
dosni nem szabad (kenyér, péksütemény, cukorka és egyéb 
édes áru, stb.) azokat a szennyeződéstől védve üveglappal, 
tiszta vászonnal, celofánnal, vagy füllel letakarva lehet áru
sítani.

Cukorka, sütemény, savanyú uborka kiszolgálásánál megfe
lelő kiszolgáló eszközt kell használni.

7. Tejbe, tejtermékbe és általában közvetlen fogyasztásra szol
gáló élelmiszert tartalmazó edényekbe kézzel benyúlni tilos, 
annak kimérésére, illetőleg adagolására csak tiszta mérő, 
vagy adagoló edényt lehet használni.
Ha az eladó, valamely élelmiszerből megízlelés végett a ve
vőnek átadott, azt az árusítandó áru közé tilos visszatenni. 
Tejet, tejfelt megízlelni csak úgy szabad, hogy az eladó a 
kimérő kanállal a vevő kanalára, vagy edényébe néhány 
cseppet átönt, A  vevőnek tilos az edényhez, vagy kimérő 
kanálhoz nyúlni.

8. Magánfogyasztásra levágott sertésből füstölt húst, füstölt és 
sózott szalonnát, továbbá zsírt csak akkor szabad forgalom
ba hozni, ha a sertés és termékei állatorvosi húsvizsgálaton 
estek át, s azt illetékes hatósági állatorvos által kiállított 
igazolvány tanúsítja.

9. A  piacon gombát árusítani csak az erre kijelölt helyen sza
bad. Piacon az állandó hellyel rendelkező kereskedőnek, hi
vatásszerű árusítással foglalkozónak, alkalmi árusoknak a 
vadon termett gombát az árusítás előtt átvizsgálás és az 
árusítás engedélyezése céljából a piaci gombaellenőrnek 
(gombaszakértőnek) be kell mutatni. Ha a vizsgáló gomba
szakértő az árusítást engedélyezte, úgy az árus részére az 
árusító nevét, a megvizsgált gomba fajtáját és mennyiségét 
feltüntető, e célra rendszeresített igazoló lapot állít ki, me
lyet az árus az árusítás időtartama alatt jól látható helyen 
köteles tartani és felszólításra az ellenőrző személyeknek, 
vagy a vásárlónak felmutatni. Szakértő által meg nem vizs
gált gombát árusítani szigorúan tilos.

10. Mozgó árusok élelmiszereket csak fedéllel ellátott, jól tisz
tán tartható anyagból készített edényből, ládából vagy leta
kart tálcáról árusíthatnak,

31. Az állandó árusítóhelyeken szükség szerint, de legalább 
félévenként gondoskodni kell a rágcsáló (patkány, egér) és a 
rovarok irtásáról. Hatóságilag elrendelt irtás esetén az árusí
tó helyek tulajdonosai, vagy bérlői az elrendelt intézkedé
seket kötelesek végrehajtani.

VII.r
Allatforgalom

(M arhalevél-kezelés)
8 . §.

1. A  piacon szolgálatot teljesítő állatorvosnak minden eladó 
köteles vizsgálatra bemutatni az általa felhajtott, felhozott 
állatot és annak marhalevelét.

2. Az állatorvos által megvizsgált állatok marhaleveleit, ameny- 
nyiben az állatok egészségügyileg kifogástalanok, — a 
piac, ill. a vásár helyét, napját feltüntető bélyegzővel kell 
ellátni. A  nem láttamozott, valamint az egyébként szabály
talannak tekinthető marhaleveleket a marhalevélkezelő kö
teles bevonni és a Városi Tanács V. B. Mezőgazdasági- és 
Élelmezésügyi Osztályához továbbítani. Amennyiben a mar
halevél szabálytalan, vagy az állat fertőző betegségben 
szenved, illetve annak gyanúja állapítható meg, az Állat
egészségügyi Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

3. A  piaci ellenőrzés alkalmával betegnek talált állatot a piac
ról el kell távolítani. Ha az ellenőrzést nem állatorvos vé
gezte, a betegség nemét az állatorvos állapítja meg, s a 
továbbiakban az állatorvos irányítása szerint kell eljárni.

4. Az állatforgalomra vonatkozóan az országos rendelkezések 
az irányadók.

VIII.

Rendészeti e lő írások  
és intézkedések

9. §
1. A  piac területén levő építményeket, felszerelési tárgyakat, 

ide értve az árusító asztalokat is, valamint a fákat megron
gálni tilos.

2. Az árusító sátrakat, asztalokat és árukat úgy kell elhelyez
ni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.

3. A  piac területére csak árut szállító jármű hajthat be, más 
jármű behajtása, vagy az átmenő forgalom tilos.
A  Budai utcai zárt piactérre árut szállító járművek csak
az Erdős Imre utcai kapun hajthatnak be, a belső gyalogos- 
forgalom nagyságától függően április hó 1-től szeptem
ber 30-ig reggel 7 óráig.
Október hó 1-től — március hó 31-ig reggel 8 óráig. A 
járművek csak az áruk lerakásához szükséges legrövidebb 
ideig (legfeljebb 15 percig) tartózkodhatnak a piac területén. 
A  göngyölegek és a megmaradt áruk kiszállítása céljából 
a járművek a belső gyalogos forgalom nagyságától függően 
a piaczárás ideje előtt csak külön engedély alapján hajt
hatnak a piac területére, amelyet a kapukban szolgálatot 
teljesítő piackezelők adnak meg.

4. A  piac területén kerékpárral, targoncával, stb. közlekedni, 
valamint azokkal a sorok közé bemenni, azokat ott elhe
lyezni és árunélkül a piac területére bevinni tilos.

5. A  közlekedési utakon forgalmat akadályozni nem szabad.
6. Az árusító köteles az ellenőrzést végző állatorvos és piac

kezelő felhívására személyazonosságát igazolni, az áru szár
mazása, minősége, mennyisége, s az árak tekintetében a 
szükséges felvilágosítást megadni.
Annak az árusítónak, akire nézve ezt hatályos jogszabály 
előírja, az áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot 
(számla, stb.) magánál kell tartani.

7. Annak az árusítónak, akire nézve ezt a hatályos jogsza
bály előírja, a meghatározott mértékegység szerint megái 
lapított eladási árat jól látható módon fel kell tüntetni.

8. Mindennemű mérésnél kizárólag érvényes hitelesítésű mér
leget, súlyt, illetve mérőeszközt szabad használni.

9. Az árusító köteles a statisztikai összeírást végző ár és áru- 
felírónak a felhozott áru mennyiségére és árára vonatko
zó kérdéseire a valóságnak megfelelő választ adni.

10. A  piacokon porolni, lármázni, durva és sértő szavakat 
használni tilos.

11. Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a piac 
területéről el kell szállítani.
A  Piackezelőség megengedheti, hogy nagyobb mennyiségű 
gyorsan romló áru a piacon maradhasson.
Azok a bérlők, akik zárható árusító hellyel rendelkeznek, 
megmaradt áruikat az árusító helyen hagyhatják.

12. A  piacon csak működési engedéllyel rendelkező mutatvá
nyosok működhetnek. Kivétel a Budai utcai zárt piactér, 
ahová engedély nem adható.

13. Megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet, a meleg ételek 
készítésével és forgalomba hozatalával foglalkozó árusítók 
használhatnak.

14. A  tűzrendészeti rendelkezések betartása a piactéren min
denkire kötelző.

IX.

H elyhasználati d íj
10. §.

1. A  piaci árusítás céljából felhozott áruk, valamint az azokat 
szállító járművek után a jelen rendelet mellékletét képező 
díjszabály szerint hely pénzt kell fizetni.
A  piacokon a piackapuban szolgálatot teljesítő piackezelők 
szedik be a hely pénzt. A  piac területére csak olyan árut sza
bad bevinni, amelynek helypénzét a kapukban megfizetik.

2. A  négyzetméterenként, vagy folyóméterenként fizetendő 
díj szempontjából minden megkezdett négyzetméter, vagy 
folyóméter egésznek számít.
Tárolásra a piactéren hagyott, több rétegben egymásra he
lyezett zsákok, vagy egyéb göngyölegek esetében minden 
réteg külön területnek számít.

3. Az árusítóhelyek jellegétől függően lehet határozatlan ide
jű (állandó) és napi (ideiglenes) helyhasználat.

4. A  határozatlan idejű helyhasználat legrövidebbb időtartama 
egy hónap. A  megállapított díjat az első hónapra a helyki
jelöléssel egyidejűleg, a továbbiakban pedig minden hó 5-ig 
kell megfizetni.
A  díjfizetés elmaradása a helyhasználat azonnali megszün
tetésével jár. A  határozatlan idejű helyhasználat a hó 15. 
napjáig a hónap végére felmondható.

5. Az ideiglenesen elfoglalt hely annak elhagyása után még 
ugyanazon a napon ismét használatba adható.

6. Ha az árusító a már megfizetett területnél nagyobb helyet 
foglal el, a különbözetet is meg kell fizetnie.

7. A  helypénzszedéssel megbízott piackezelő a kifizetett hely
pénzről a megfelelő, értékű, folyószámmal ellátott heypénz- 
jegyet köteles adni, melyet az árus mindaddig, míg a helyét 
elfoglalva tartja megőrizni és az ellenőrző piackezelő, vagy 
más hivatalos személy felhívására felmutatni köteles.
A  helypénzjegy másra nem ruházható át.

8. A  piackezelők a helypénz jegyeket értékjegyként kötelesek
kezelni.
A  piackezelők a rájuk bízott helypénz jegyek esetleges hiánya 
miatt a hatályos jogszabályok szerint kártérítési kötelezett 
séggel tartoznak.

X.

Piackezelőség intézkedései 
Jogorvoslatok

11. §.
1. Elsőfokú piacrendészeti hatóság a Városi Tanács V. B. Ke

reskedelmi Csoportja.
2. A  Kersekedelmi Csoport kitilthatja a piac területéről azt 

az árust, aki a piac rendiét három, vagy több alkalommal 
megsérti, azt aki a piac rendjét, a közegészséget, a népgazda
ság és a lakosság érdekeit súlyosan sérti, vagy veszélyezteti. 
A  kitiltást legfeljebb három hónap időtartamra írásban le
het elrendelni.

3. A  piaci helyfoglalásból eredő vitákban, továbbá az ideigle
nes és állandó jellegű helyhasználat engedélyezése és meg
vonása, a helyhasználati díj jogalapja és mértéke tárgyában
a Piackezelőség dönt.

4. A  Piackezelőség intézkedéseit a Városi Tanács V. B. Keres
kedelmi Csoportja jogosult felülbírálni.

XI.

Szabálysértési rendelkezések
12. § .

1. Amennyiben a cselekmény bűntettnek, vagy más súlyosabb 
szabálysértésnek nem minősül, szabálysértés miatt 1000 Ft- 
ig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen Tanácsi 
Rendeletben meghatározott rendelkezéseket megszegi, vagy 
kijátsza illetve azok megszegésében, vagy kijátszásában köz
reműködik.

2. Szabálysértés miatt az eljárás az elkövető lakóhelye szerinti 
I. fokú szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozik.

XII.

Hatályba léptető rendelkezés
13. §.

1. Jelen tanácsrendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2. Egyidejűleg a Kecskemét város Tanácsának 11/1967. vt. szá

mú rendelet hatályát veszti.

Melléklet a Kecskeméti Városi Tanács 1/1968 sz. rendeletéhez.

Vásári és piaci helypénzek
Sor

szám
Díjtétel alá eső áruk 

megnevezése
A  helypénz összege 

Ft.-ban

A ) Állatok darabonként
1. Ló, szarvasmarha
2. Öszvér, szamár, bivaly
3. Szopós csikó, szopós borjú
4. Hízott sertés 100 kg-on felül
5. Hízott sertés 100 kg-on alul
6. Sovány sertés
7. Juh, kecske
8. Szopós malac
9. Bárány, gida

10. Liba sovány
11. Liba kövér
12. Liba pelyhes
13. Pulyka pelyhes 2 db-onként
14. Kacsa sovány
15. Kacsa kövér
16. Kacsa pelyhes 3 db-onként
17. Csirke 30 dkg-on alul
18. Csirke, tyúk gyöngy tyúk
19. Pelyhes csirke 5 db-onként
20. Galamb
21. Nyúl
22. Nyúl kicsi
23. Pulyka

B) Tojás
24. Libatojás 2 db-onként
25. Pulykatojás 4 db-onként
26. Kacsatojás 5 db-onként
27. Tyúktojás 20 db-onként

25,-
20,-
10,-
20,-
15,-
1 0 -

1 0 -

5-
3r
4 -
5,-
1-
1-
2 -

3-
V  
1,- 
2 - 
1- 
1 - 
2,-
V
4,-

l r
1,-
V
L-

C) Tej- és tejtermék
28.
29.
30.
31.
32.

Tej kannánként 8 literig
Túró 6 kg-ig
Sajt 4 kg-ig
Tejfel 3 1-ig
Vaj 2 kg-ig

V
2,-
2 -

2,-
2,-

Sor-
szám

Díjtétel alá eső áruk 
megnevezése

A  helypénz összege 
Ft.-ban

D) Gyümölcs, zöldség, rizs, mák,dió
bél,dió edényenként, kosár, láda,stb.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.

40.
41.

42.
43.

44.
45.

Gyümölcs, zöldség 25 kg-ig 
Burgonya 25 kg-ig 
Burgonya zsákonként 50 kg-ig 
33—35-ig tételenként a szállítólevéllel 

érkezett áru mázsánként 
Vöröshagyma 20 kg-ig 
Vöröshagyma zsákonként 50 kg-ig 
36—37-ig tételeknél a szállítólevéllel 

érkezett áru mázsánként 
Fokhagyma 10 kg-ig 
Fokhagyma zsákonként 50 kg-ig 
38—39-ig tételeknél a szállítólevéllel 

érkezett áru mázsánként 
Rizs 10 kg-ig 
Rizs zsákonként 50 kg-ig 
40—41 tételeknél a szállítólevéllel 

érkezett áru mázsánként 
Mák 10 kg-ig
Mák zsákonként 50,— kg-ig 
42—43-ig tételeknél a szállítólevéllel 

érkezett áru mázsánként 
Dióbél 5 kg-onként 
Dió héjas 10 kg-onként

E )  Termények
46. Tengeri csöves zsákonként
47. Tengeri csöves mázsánként
48. Tengeri morzsolt 25 kg-ig
49. Tengeri morzsolt zsákonként 50 kg-ig
50. Tengeri morzsolt mázsánként
51. Kenyér- és takarmánygabona 25 kg-ig
52. Kenyér- és takarmánygabona zsákonként

50 kg-ig

2-
2,-
4, -

8,-
2,-
5, -

10,-
2,-

10,-
20,-
2,-

10,-

20 -

3-
15,-

30,-
2,-
2,-

4,-
8,-
3,-
6,-

12,-
3,-

6 —

Sor
szám

Díjtétel alá eső áruk 
megnevezése

A  helypénz összege 
Ft.-ban

53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.

Kenyér- és takarmánygabona mázsánként 
Magvak, répaszelet, lucernadara 25 kg-ig 
Magvak, répaszelet, lucernadara 
zsákonként 50 kg-ig
Magvak, répaszelet, lucernadara mázsánként
Ocsu, galambeleség 25 kg-ig
Ocsu, galambeleség zsákonként 50 kg-ig
Ocsu, galambeleség mázsánként
Hántolt köles 25 kg-ig
Hántolt köles zsákonként 50 kg-ig
Hántolt köles mázsánként

12 ,-
3, -

6,-
12,-
2,-
4, - 
8,- 
3,- 
6r

12,-
F) Vegyes árak

2,- 
10,- 
2,- 
2 - 
2,- 
2,- 
2,- 
4,-

63. Savanyú káposzta 20 kg-ig
64. Savanyú káposzta mázsánként
65. Húsáru, szalonna 2 kg-onként
66. Méz 2 lt-ig
67. Étolaj 5 lt-ig
68. Aszalt gyümölcs 10,— kg-ig
69. Cukor 10 kg-ig
70. Toll kg-onként

G) Virág
71. Vágott virág kosaranként
72. Koszorú darabonként
73. Virágpalánta négyzetméterenként

II) Használt cikk
74. Elfoglalt terület négyzetmétere naponta 4,—

I) Takarmány, tűzifa
75. Széna, szalma, zöldtakarmány, répa, tök,

tűzifa, rőzse, 5 mázsánként 10,—

4,-
3, -
4, -

Sor-
szám

Díjtétel alá eső áruk 
megnevezése

A  helypénz összege 
Ft.-ban

J) Határozatlan idejű (állandó)
hely használat

(Az árura tekintet nélkül, mégis a A) pont 
1—23 díjtételek alá eső áruk kivételével)

Sátorban, bódéban való árusításnál
76. Az elfoglalt terület négyzetmétere havonta 40,—
77. Az állandó árusítóhely előtt ideiglenes 

kirakodás esetén négyzetméterenként naponta 4,—

K). Napi (ideiglenes)
helyhasználat

(Az árura tekintet nélkül, mégis a A) pont 
1— 23 díjtételek alá eső áruk kivételével)

Padokon, állványokon történő árusításnál

78. Az elfoglalt terület négyzetmétere napi 4 , -
79. 50 cm-nél keskenyebb padokon vagy 

állványokon folyóméterenként napi 4 -
80. Ideiglenes sátor, bódé felállításakor az 

elfoglalt terület négyzetmétere naponta 4 —

L) Vegyesek
81. Mozgóárusok, vásártéren vagy piacokon 

naponta személyenként 6,—
82. Pecsenyesütők, italmérők, cukorkások, 

kisiparosok négyzetméterenként naponta 6,—

M) Termelői árusító asztalok
(Az állandó árusítóhely biztosítása miatt, 
mint+terület. A  behozott áruk után külön 
helypénzt fizetnek)

83. Folyóméterenként havonta 40,—

K é s i é  Gésa s. k •
vb-elnok

Kecske ét, 1068.évi szeptember 13

68. 24 333 ENYV  Kecskemét —  F. k.: Horváth Ignác

Horváth Ignác s. k
vb-titkár
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