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SÜRGŐSÉGI INDÍTVÁNY  

Előterjesztés 

a Városi Piac területén elhelyezett faházak jogi helyzetének rendezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városi Piac területén elhelyezett faházakkal kapcsolatos eddigi történéseket az 

alábbiakban foglalom össze.  

 

A 128/2022 (XI.30.) számú önkormányzati határozatban a képviselő–testület felkérte a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy a Városi Piac területén elhelyezett faházak tulajdonosaival, 

a rendezett jogi viszonyok kialakítása érdekében, a szerződéskötéssel kapcsolatos 

tárgyalásokat folytassák le és gondoskodjanak a szerződések előkészítéséről.  

 

A testületi döntés előzménye, hogy a Városi Piac területén magántulajdonú faházak kerültek 

az árusok által elhelyezésre. Bérleti díj fizetésük szóbeli megállapodás alapján 2019-től oly 

módon történik, hogy az árusok által korábban használt/bérelt 2 m2 telepített asztal után 

fizetendő bérleti díjat, minden évben „lelakhatják”, és amennyiben az árusok által 

elhelyezett faházak 300.000 Ft-os bekerülési ára a bérleti díjak levonása után kiegyenlítésre 

kerül, a faházak a város tulajdonába kerülnek.  

 

A képviselő-testület felhatalmazása alapján 2022. december 7-én délután négy faház 

tulajdonos jelenlétében került sor az egyeztetésre. Az ötödik faház tulajdonosa a faházat nem 

használja, eladta és időközben elszállíttatta. A négy tulajdonos megerősítette, hogy a fent 

említett szóbeli megállapodás valóban ezzel a tartalommal „kötetett”. Megértették a 

problémát és együttműködőek voltak. A faházak önálló villamosenergia almérővel nem 

rendelkeznek, a tulajdonosok nem tudták megmondani, hogy mekkora lehet az 

áramfogyasztásuk.  

 

A decemberi ülésen tájékoztattam a testületet, hogy az első egyeztetésen lehetőségként 

merült fel, hogy a faházakat a tulajdonosok átadják önkormányzati tulajdonba a faházak 

tulajdonjogát és ezt követően hosszútávon (8-10 éves határozott idő) tűzésével visszabérlik 
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a önkormányzattól. Bár az ötletet az egyik faház tulajdonosa vetette fel és akkor a 

tulajdonosok támogatni is tudták, a későbbi írásbeli megkeresés után már nem támogatták 

ezt az ötletet, mert bekalkulálva a karbantartás költségeit nem tudták elfogadni az így 

megállapított bérleti díj összegét. Az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó 

szerződés ennek megfelelően nem került előkészítésre.  

 

A piac működéséről szóló hatályos önkormányzati rendelet 24.000 Ft/m2/év áron határozza 

meg csarnokban előre telepített asztalok esetében a bérleti díjat. A korábbi felkérésnek eleget 

téve méréseket végzett a polgármesteri hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya. 

A faházak tulajdonosai tisztában vannak azzal, hogy a többi bérlőhöz képest plusz 

áramfogyasztásuk van, de a mérések alapján – leszögezve, hogy téli hónapban tudtak mérni 

a kollégák – ez nem számottevő. A nyári hónapban az áramfogyasztás magasabb lehet, de 

még mindig nem lehet kijelenteni, hogy jelentős plusz áramot fogyasztanának. A faházak 

esetében a bérleti díj összegére – az áramfogyasztást bekalkulálva – évi 26.400 Ft/m2 

összegben teszek javaslatot, tekintve, hogy a faházak tulajdonosai által kínált áru hozzájárul 

a piac színvonalának emeléséhez és nem lenne szerencsés elveszíteni ezeket az árusokat. 

Amennyiben a képviselő-testület támogatja a javaslatot, egy évre javaslom a szerződést 

megkötni, mert a jelenleg felajánlott összeg a piacon érvényben lévő díjhoz viszonyítva 

került megállapításra.   

 

A faház tulajdonosai el tudják fogadni a fenti bérleti díjra tett javaslatomat, melyet telefonon 

meg is erősítettek. Tekintettel, hogy a faházak esetében is az árusításra szánt felület 2 m2-

es, így a bérleti díjat is 2 m2 után javaslom megállapítani.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjenek.  

 

Aszód, 2023. január 23. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                                                                                                 polgármester 

Látta: 

 

 

Dr. Lukács Adrienn 

        jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2023. (I. …...) számú határozata 

a Városi Piac területén elhelyezett faházak bérleti szerződéséről   

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Piac területén elhelyezett faházak 

tulajdonosaival folytatott tárgyalásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja és a 

helybiztosítási bérleti díjat a faházak esetében 26.400 Ft/m2/év összegben állapítja meg, 

azzal, hogy a szerződésben a használt terület nagyságát az árusításra használt 2 m2-es 

terület után kell feltüntetni.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert, hogy a Városi 

Piacon elhelyezett faházak tulajdonosaival a helybiztosítási bérleti szerződést megkösse.  

 

Határidő: a szerződés aláírására 2023. január 31.  

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 


