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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 105/2018. 
 
Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szabadtéri 
rendezvényein a helypénz irányadó mértékéről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

 
előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

 
pénzügyi osztályvezető 

 
 
Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 
 
        jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
         
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényszervezői gyakorlata során 
eddig nem került megállapításra helypénz a szabadtéri rendezvényeken résztvevő 
kézműves árusok, vendéglátóipari egységek üzemeltetői, valamint a sport-szabadidő 
játékok üzemeltetői számára. 
A rendezvények során a hivatkozott árusok áram- és vízigénnyel lépnek fel, valamint 
rendezvényi költségként merül fel a takarítás és a mobil illemhely ellenértéke. 
Mindezek alapján, indokolt igényként jelentkezett Diószeghy Tünde Intézményvezető 
asszony részéről a rendezvényeken szedhető helypénz mértékének meghatározása. 
Intézményvezető asszony a helypénz mértéke tekintetében az alábbi javaslatot 
tette, áttekintve a környező települések rendezvényszervező intézményei által 
alkalmazott díjtételeket: 
 
kézműves árusok 
egész napos rendezvény bruttó 7000,-Ft/1 nap 
egész napos rendezvény bruttó 10.000,-Ft/2 nap 
fél napos rendezvény       bruttó 5000,-Ft/1 félnap,  
fél napos rendezvény       bruttó 8000,-Ft/2 félnap,  
 
vendéglátós árusok 
10 m2-ig áram és vízigénnyel (vattacukor, kürtőskalács) bruttó 20.000,-Ft/nap 
10 m2 felett áram és vízigénnyel (étel, ital) bruttó 50.000,-Ft/nap 
 
sport- és szabadidős játékok üzemeltetői 
bruttó 30.000,-Ft/nap 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényein a 
helypénz irányadó mértékéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szabadtéri rendezvényein helypénzként 
fizetendő díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
 
kézműves árusok 
egész napos rendezvény bruttó 7000,-Ft/1 nap 
egész napos rendezvény bruttó 10.000,-Ft/2 nap 
fél napos rendezvény       bruttó 5000,-Ft/1 félnap,  
fél napos rendezvény       bruttó 8000,-Ft/2 félnap,  
 
vendéglátós árusok 
10 m2-ig áram és vízigénnyel bruttó 20.000,-Ft/nap 
10 m2 felett áram és vízigénnyel bruttó 50.000,-Ft/nap 
 
sport- és szabadidős játékok üzemeltetői 
bruttó 30.000,-Ft/nap 
 
A beszedett helypénz az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár bevételét képezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezető  


