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Tisztelt Képviselő-testület!

A vásárrendezés szabályait a 2000. évi 25. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat búcsúvásárt rendez évente, két alkalommal a máriabesnyői templom
környezetében.

A helyfoglalás rendjét az önkormányzati rendelet szabályozott keretek között biztosítja. A
vásáron kitelepülő vállalkozások a rendelet mellékletében szereplő díjak alapján fizetik meg a
helyhasználati díjat, melyek jövő évi betervezhetősége indokolja felülvizsgálatukat. Az
érvényben lévő díjtételek módosítása szükséges oly mértékben, hogy a helyhasználati díjat
fizetők száma ne csökkenjen, ezért az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott
helyhasználati díjainak átlagban 5 %-os emelését javaslom az alábbiak szerint:

régi díj javasolt díj

élelmiszer, ruházat, vegyes iparcikk árusítás: 170 Ft/m2    180 Ft/m2

vendéglátás szeszesital árusítással: 242 Ft/m2    250 Ft/m2

vendéglátás szeszesital árusítás nélkül: 170 Ft/m2    180 Ft/m2

gépjármű után: 180 Ft/m2    190 Ft/m2

alkalmi vásár: 970 Ft/m2/nap 1.000 Ft/m2/nap
ünnepi vásár: 480 Ft/m2/nap    500 Ft/m2/nap

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben megfogalmazott javaslat támogatására, s
a rendelettervezet elfogadására.

Gödöllő, 2008. december ” 3   ”

Dr. Gémesi György
      polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
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…/2008. (…) számú önkormányzati rendelet
a vásárokról szóló

18/2005. (III. 21.) sz., 4/2006. (II. 6.) sz., 9/2007. (II. 23.) sz., valamint a 13/2008. (IV. 7.) számú
önkormányzati rendeletekkel módosított

2000. évi 25. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Gödöllő, 2008. december ”     ”
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Melléklet
a …/2008. (…) sz. önkormányzati rendelethez

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 díjtételekre az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok szerint kell az adót
megfizetni.


