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Gödöllő városban megrendezendő vásárok működésének rendjére vonatkozó szabályokat a
2000. évi 25. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. A Képviselő-testület
rendeletét az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján alkotta meg, figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló többször
módosított 35/1995.(IV.5.) Korm. rendeletben foglaltakra. E Korm. rendeletet azonban a
vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló - 2009. március 12-án hatályba
lépett - 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte.

Az új szabályozás alapján a vásárokról szóló 2000. évi 25. (XI.15.) számú önkormányzati
rendeletünk felülvizsgálata szükséges. Rendeletünk a vásár rendezőjére, a vásáron értékesítést
folytatókra, a vásáron tartózkodó személyekre vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket,
szabályozva a vásárrendezést, az árusítás, a helyhasználat feltételeit, illetve sajátos
rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzat által rendezett vásárok esetére.

Az új jogszabály fogalom-meghatározása alapján vásár a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely, azaz: olyan épület,
épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy
meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi
tevékenységet. Nem tartozik viszont a Korm. rendelet hatálya alá a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti,
karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt
megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Az új szabályozás alapján a vásár működési rendjének meghatározására csak az üzemeltető
jogosult. Az üzemeltető a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár vezetését, illetve
annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni
jogosult. Mivel önkormányzatunk nem üzemeltet vásárt, az évente két alkalommal
megrendezésre kerülő búcsúvásár közterületen zajlik, Gödöllő Város Önkormányzata hatáskör
hiányában nem jogosult vásár működésére vonatkozó helyi szabályok megalkotására.

Fentiek alapján - Gödöllő város közterületeinek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
16/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletének, a búcsúvásár idejére megállapított napi
helyhasználati díjakra vonatkozó rendelkezésekkel történő egyidejű kiegészítésével - a
vásárokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

A vásárokról szóló önkormányzati rendelet melléklete az alábbiak szerint szabályozza a
búcsúvásár idején alkalmazandó helyhasználati díjakat:

I. Napi helyhasználati díj mértéke a búcsúvásáron földről, asztalról, állványról,
sátorban, lakókocsiban, gépjárműről történő árusítás esetén:

1. Élelmiszer árusítás, ruházat, vegyes iparcikk árusítás    180 Ft/m2

2. Vendéglátás szeszesital árusítással    250 Ft/m2

3. Vendéglátás szeszesital árusítás nélkül    180 Ft/m2

II. Napi helyhasználati díj mértéke a búcsúvásáron tartott áruszállító
gépjárművek után    190 Ft/m2



III. Napi helypénz mértéke az alkalmi (ünnepi) vásáron:

alkalmi vásár 1.000 Ft/m2/nap
ünnepi vásár    500 Ft/m2/nap

A díjakra vonatkozó rendelkezések közterület-használatról szóló önkormányzati rendeletbe
történő beillesztése érdekében javasoljuk:

- a díjak – közterület-használati díjakhoz hasonlóan - 5 %-al történő megemelését,
- a rendelet 2.sz. mellékletet az alábbi s) ponttal kiegészíteni /a jelenlegi s) pont t) pontra

változtatásával/:

„A közterület-használat díja
s) búcsúvásáron:

1. alkalmi árusítás esetén 190 Ft/m2/nap
2. vendéglátás esetén szeszesital árusítással 262 Ft/m2/nap
3. vendéglátás esetén szeszesital árusítás nélkül 190 Ft/m2/nap
4. áruszállító gépjárművek után 200 Ft/m2/nap”

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet 12.§. (2) bekezdése értelmében közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi
és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az
azt megelőző 20 napban, a rendelet 5. számú mellékletében meghatározott termékeken túl az
adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő
termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak
forgalmazhatók. Erre tekintettel az „élelmiszer árusítás, ruházat, vegyes iparcikk árusítás”
meghatározás helyett az „alkalmi árusítás” megnevezést javasoljuk.

Az alkalmi vásár, és ünnepi vásárra vonatkozó díjtételeket a közterület-használati rendelet már
tartalmazza (2.sz. melléklet q, r), így azok megismétlése nem szükséges.

A fenti indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gödöllő város
közterületeinek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 16/2006. (VI.26.) számú
önkormányzati rendeletének módosításával egyidejűleg helyezze hatályon kívül a vásárokról
szóló 2000. évi 25. (XI.15.) számú önkormányzati rendeletét és az ezt módosító 18/2005. (III.
21.) számú, 4/2006. (II.6.) számú, 9/2007.(II.23.) számú, 3/2008. (IV.7.) számú, 43/2008.
(XII. 15.) számú önkormányzati rendeletét.

Gödöllő, 2010. május „ 20. „

Dr. Gémesi György
polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos



.../2010. (...) számú önkormányzati rendelet

Gödöllő város közterületeinek használatáról és a közterületek rendjéről szóló

3/2007. (II.2.) sz., a  38/2007. (XII.14.) sz., a 31/2008. (X.27.), 45/2008. (XII.15.) számú,
19/2009. (IX.11.) számú, valamint a 32/2009. (XII.11.) számú önkormányzati rendeletekkel

módosított

16/2006. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. részére
piacszervezés céljára átadott területek használatára, a választási plakátok elhelyezéséről, a
parkolási díjakról, valamint a taxiállomások igénybevételi rendjéről szóló önkormányzati
rendeletek által szabályozott közterület-használatra, az ott meghatározott díjakra.”

2. §

A rendelet 2. számú melléklete az alábbi s) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi s) pont
számozása t) pontra változik:

„s) búcsúvásáron:
1. alkalmi árusítás esetén 190 Ft/m2/nap
2. vendéglátás esetén szeszesital árusítással 262 Ft/m2/nap
3. vendéglátás esetén szeszesital árusítás nélkül 190 Ft/m2/nap
4. áruszállító gépjárművek után 200 Ft/m2/nap”

3. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a vásárokról szóló
2000. évi 25. /XI. 15. / számú önkormányzati rendelet, és az ezt módosító 18/2005. (III. 21.)
számú, 4/2006. (II.6.) számú, 9/2007.(II.23.) számú, 13/2008. (IV.7.) számú, 43/2008. (XII.
15.) számú önkormányzati rendelet.

Gödöllő, 2010. május „     ”

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző


	„A közterület-használat díja

