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ELŐTERJESZTÉS PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  A
 KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 10/1999. (IX.1) RENDELETE 

MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 

2018. november 27. napi ülésére. 

Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

                                                              Tisztelt Képviselő-testület!

A  képviselő-testület  több  alkalommal  foglalkozott  a  város  Fő  terén  a  Négy  Évszakok
rendezvénysorozat közterület foglalási díjaival, mind rendeleti, mind határozati formában, az alábbi
tartalommal:

A 14/2018. (I.30.) Kt. számú határozat szerint a 2018. évi Négy Évszak Fesztivál rendezvényre
az alábbi díjtételek figyelembe vételével jelentkezhetnek a szolgáltatók:
-    önkormányzati faház (3x2 m) 25.000. Ft/nap , helyi vállalkozóknak 15.000. Ft/nap
-    önkormányzati sátor (3x3 m) 10.000.Ft/nap, helyi vállalkozóknak 8.000. Ft/nap
-    saját stand 1.500. Ft/m2/nap
-  vendéglátók  (étel,  ital,  édességek,  stb.)  egyedi  elbírálás  és  díjszabás  alapján,  az

árusítani  kívánt  termékfajták  száma,  az  igénybe  vett  területnagyság  mérete,
valamint a konfliktusmentes együttműködés figyelembe vétele alapján.   

A közterület használatáról szóló 10/1099. (IX.1.) önkormányzati rendelet díjtáblázatról szóló
melléklete szerint: 
17. pont: A város Fő terén a Négy Évszak Fesztivál, illetve más rendezvények tartása esetén az
önkormányzat  tulajdonában  álló  faházak  bérleti  díja  20.000.Ft/db,  helyi  vállalkozások  esetén
10.000. Ft/db.

18. pont: A város Fő terén a Négy Évszak Fesztivál, illetve más rendezvények tartása esetén az
önkormányzat tulajdonában álló sátrak bérleti díja 10.000. Ft/db, helyi vállalkozások esetén 6.000.
Ft/db.

19. pont: A város Fő terén a Négy Évszak Fesztivál tartása esetén a közterületi vendéglátás egyedi
megállapodás alapján történik.

20. pont: A város Fő terén a Négy Évszak Fesztivál rendezvényein, idény jellegű árusítás, kiállítás,
vásár, alkalmi vásár, vendéglátói tevékenység 1.500. Ft/m2/nap.        

A fenti párhuzamos és ellentmondásos szabályozás alapján az alábbi javaslatot teszem:

1.,  Véleményem szerint  a  faházak és  sátrak  bérleti  díja  nem a  közterület  használati  rendeletbe
tartozó tárgykör, hanem határozatban rendezendő kérdés. 
Ezért javaslom, hogy a rendelet 17. és 18. pontja kerüljön hatályon kívül helyezésre e rendeletből és
a bérleti díj hivatkozott határozati tételei alapján kerüljön egy általános, nem csak a 2018-as évre
vonatkozóan  meghatározásra,  azaz  faházakra  25.000.  Ft/nap,  helyi  vállalkozóknak
15.000.Ft/nap, sátrakra 10.000. Ft/nap, helyi vállalkozóknak 8.000. Ft/nap  bérleti
díjat kelljen fizetnie
2.,  Véleményem szerint a saját stand kérdése viszont nem határozatba, hanem rendeletbe tartozó
tárgykör. Ezért javaslom a határozatból való kivételét, és a rendelet 20. pontjában való megtartását



az 1.500. Ft/m2/nap összeggel, azzal az eltéréssel, hogy e díjazás a vendéglátói tevékenységre ne
vonatkozzék, , azaz a a rendelet 20. pontja szerint idényjellegű árusítás, kiállítás, vásár,
alkalmi vásár esetén 1.500. Ft/m2/nap legyen a közterület használatának díja.    

3.,   Véleményem szerint azon vendéglátók,  akik faházat,  sátrat  bérelnek önkormányzatunktól,  a
bérleti  díjjal  megfizetik  a  közterület  használat  díját,  ezért  tőlük  nem  indokolt  még  ezen  felül
közterület használati díjat is szedni. 
Ellenben azok a vendéglátók, akik nem házban, nem sátorban szolgáltatnak és az egyéb standokra
vonatkozó 1.500. Ft/m2/nap díjazás sem lenne igazságos megoldás részükre, egyedi elbírálás alá
kellene,  hogy kerüljenek. Ez azonban egy mindenki  számára általános magatartási  szabályokat  

meghatározó önkormányzati rendelet díjtáblázatában nem lenne szerencsés megoldás ezért
ennek szempontjait az 1., pontban jelzet határozatban javaslom lefektetni az alábbiak szerint:
Vendéglátók (  étel,   ital,  édesség,  stb.  )  egyedi   elbírálás   és   díjszabás   alapján,   melynek 
szempontjai a következők:
              1,  az árusítani kívánt termékek száma, fajtája
              2., az árusításra igénybe vett terület nagysága,
              3., a szolgáltató a Négy Évszak Fesztivál rendezvénysorozaton az elmúlt öt évben 

   történt részvételi gyakorisága,        
              4., a szolgáltató a Négy Évszak Fesztivál rendezvénysorozaton az adott évben 

  történő részvételi gyakorisága, 
             5., a    szolgáltató    a    Négy    Évszak    Fesztivál    rendezvénysorozaton való eddigi  

részvételének konfliktusmentes, együttműködő magatartása

Fentiek  alapján  egy  határozati  javaslatot  és  egy  rendelet  módosítási  javaslatot  terjesztek  a
képviselő-testület elé. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a javaslatokat vitassa meg s hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2018. november 20,
                                                                                   Tisztelettel: dr. Szabó György 
                                                                                                      aljegyző 
Határozati javaslat:
......../2018. ( XI.27.) Kt. számú határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2018. (I.30. ) Kt. számú határozatát 
visszavonja és Négy Évszak Fesztivál rendezvénysorozat vendéglátási tevékenységével 
kapcsolatban az alábbi díjtételek megfizetése iránt rendelkezik:

1., Önkormányzati faház ( 3x2 m) bérleti díja 25.000. Ft/nap, helyi vállalkozások részére 15.000. 
Ft/nap.
2., Önkormányzati sátor ( 3x3 m ) 10.000. Ft/nap, helyi vállalkozások részére 8.000. Ft/nap.
3., Vendéglátás egyedi elbírálás alapján, melynek szempontjai a következők:
            1. Az árusítani kívánt termékek száma, fajtája
           2. Az árusításra igénybe vett terület nagysága
           3. A szolgáltató a Négy évszak Fesztivál rendezvénysorozaton az elmúlt öt évben történt 
részvételi gyakorisága. 
            4. A szolgáltató a Négy Évszak Fesztivál rendezvénysorozaton az adott évben  történő 
részvételi gyakorisága.
            5. A szolgáltató a Négy Évszak Fesztivál rendezvénysorozaton való eddigi részvételének 

konfliktusmentes, együttműködő magatartása.

Határidő: azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester



                                                                 T  E  R  V  E  Z  E  T

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete........../2018. (XI.....) rendelete a közterület
használatáról szóló 10/1999. (IX.1.) rendelet módosításáról.

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  §  (1)
bekezdés  a.)  pontja,  felhatalmazása  alapján  a  közterület  használatáról  szóló  10/1999.  (IX.1.)
rendeletét  ( a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A R. a közterület használat díjtáblázatáról szóló melléklete  17. és 18. pontja hatályon kívül
helyezésre kerül.

2. § 

A  R.  a  közterület  használat  díjtáblázatáról  szóló  melléklete  20.  pontja  helyébe  az  alábbi
rendelkezés lép:   

„         A közterület foglalás célja:                           A közterület foglalás díja:

Az  évszakok  fesztivál  rendezvényein,                           
idényjellegű  árusítás,  kiállítás,  vásár,                           1.500. Ft/m2/nap 
alkalmi  vásár. „
                                                                

3. §

E rendelet 2018. december 1-én lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2018. november 27.

   
                                Bagó Ferenc                                   Kovács Szabolcs
                                polgármester                                            jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2018. november 28.       

                                                                                        Kovács Szabolcs
                                           jegyző


