
ELŐTERJESZTÉS A BÚCSÚ TERÜLETÉNEK KÖZTERÜLETFOGLALÁSÁRA 
VONATKOZÓAN.  

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012 január 31. napi ülésének 10. napirendi pontjához

Előterjesztő: dr. Szabó György

Tisztelt Képviselő-testület!

Kuckár Józsefné  ( 9500 Celldömölk, Sági  utca 210.),  valamint Pusztai  Ernő és 
Pusztai  János  (  9090 Pannonhalma,  Petőfi  Sándor  utca  53.  )    olyan  tartalmú 
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az előző évekhez hasonlóan ebben 
az évben is szeretnék bérbe venni a búcsú területét a rendezvény megtartására.

Önkormányzatunk az elmúlt évben Kuckár Józsefné részére két napra 120 000. Ft-
ért, Pusztai Ernő részére pedig két napra 60.000. Ft-ért adta bérbe  a közterületet, 
ezért  javaslom,  hogy  nevezettek  ebben  az  évben  is  ilyen  mértékű  közterület 
használati díj ellenében tarthassák meg a rendezvényt. 

Ebben az évben augusztus 20-a hétfőre esik, ezért  javaslom, hogy a közterület 
augusztus  19-re  és  20-ra  kerüljön  bérbeadásra  a  vállalkozók  által  működtetett 
szolgáltatások körére.

Pannonhalma, 2012.  január 25.

                                                     Tisztelettel:

                                                                 
                                                                                      Szabó György sk.
                                                                                          aljegyző



 Határozati javaslat:

…...../2012. ( I.31. ) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  Kuckár  Józsefné  9500 
Celldömölk, Sági utca 210. szám alatti lakos közterület foglalási kérelmének helyt 
ad, és 120.000. Ft-os közterület foglalási díj ellenében nevezett részére bérbe adja 
a búcsú területét a 2012 augusztus 19-20-án megrendezésre kerülő Szent István 
napi  búcsúi  rendezvényre  azzal,  hogy  azon  nevezett  dodzsem,  meseország, 
gyermekvasút, ugrálóvár, és nyereményüzlet szolgáltatásokat üzemeltethet.
 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  közterület  használati 
szerződés megkötésére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő:  azonnal

Határozati javaslat:

…...../2012. ( I.31.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  Pusztai  Ernő  és  Pusztai 
János 9090 Pannonhalma, Petőfi  Sándor utca 53 szám alatti  lakosok közterület 
foglalási  kérelmének  helyt  ad  és  60.000.  Ft  közterület  foglalási  díj  ellenében 
nevezettek  részére  bérbe  adja  a  búcsú  területét  a  2012  augusztus  19-20-án 
megrendezésre kerülő Szent  István napi  búcsúi  rendezvényre azzal,  hogy azon 
nevezettek  körhinta,  repülő  csészealj,  lovaskörhinta,  lánckörhinta,  valamint 
céllövöldei szolgáltatásokat üzemeltethetnek.    

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  közterület  használati 
szerződés megkötésére.

Felelős : Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal


