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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tárgy:  Javaslat Karácsonyi Vásár szervezésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Faluház eddig minden évben épületen belül rendezte meg a szokásos 

Karácsonyi vásárát. Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy kevés vásáros fért 

el, s kevés jó vásáros jött el a szelíd körülményeket, szerény forgalmat ígérő 

rendezvényre, valamint kevés látogató fért el az épületen belül a Faluház ünnep 

előtti rendezvényei miatt is. 

A Faluház részéről már a tavalyi évben megfogalmazódott egy újító 

kezdeményezés, hogy szabadtéren, ízléses faházakban történjen a Karácsonyi 

vásár Budakalászon, de idő és munkaerő kapacitás hiányában nem történtek ez 

ügyben érdemi lépések. 

Ez évben a rendezvény szervezésének ismételt kezdeményezését, valamint a 

Faluházzal történő kapcsolat felvételét követően a döntő kérdés volt a helyszín 

megfelelő kiválasztása, elsősorban a lefoglalni kívánt közterület alkalmassága, 

frekventáltsága és a vásár helyszínének jó megközelítése.  

Több helyszín is felvetődött az egyeztetések során (HÉV állkomás, Faluházi 

parkolók, Petőfi tér – a Hivatallal szemközti parkolók, a Takarékszövetkezet 

parkolója …stb.), végül a Faluház művelődésszervezőivel, s a Polgármesteri 

Hivatal szakembereivel történt közös gondolkodást követően a Karácsonyi 

Vásár elhelyezésére, megszervezésére a legalkalmasabb helyszínnek a Táncsics 

utca Budai út felőli bevezető 20 méteres szakasza (az Urbán és Urbán 

telephelyig) tűnik.  

Ez a helyszín több szempontnak megfelel: 

 Frekventált helyen, a városközpontban van, 

 Nem túl hosszú útszakasz, 12-13 faház kitelepíthető, 

 Viszonylag rendezett az útszakasz, kisebb tereprendezést, szintezést 

igényel, 
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 Áramforrás a Hivatal területéről biztosítható, 

 A közterület foglalás (az önkormányzat kezelésében lévő útról lévén szó) 

nem igényel engedélyeztetési eljárást, 

 A közlekedés, a forgalom változtatása megoldható – a Táncsics utca a 

Kalász Suli felől zsákutca, kétirányú forgalommal az ott lakók számára  - 

a vásár idejére, 

 Az utca elhelyezkedése a faházsor kialakítása, a vásárosok szempontjából 

kedvező, a vásárlók részére jól körbejárható. 

A KARÁCSONYI VÁSÁR szervezését két hét időtartamra javasoljuk, a reális 

forgalom, az ünnepvárás hangulatának, a készülődésnek, a város egyéb 

karácsonyi rendezvényeinek a kiszámíthatóságát figyelembe véve:  

 

2010. december 6-től   -   2010. december 24-ig. 

 

A faházak építése, berendezése, díszítése 2010. december 4-5-ei napokon, míg a 

lebontása 2010. december 27-28-én történne. 

A vásárosok szervezését a Faluház szakalkalmazottai - a Hivatal munkatársával 

egyeztetve - vállalják, az árusítandó termékek pl.: kerámiák, bőrárúk, gyöngy-

ékszer, tűzzománc, ajándéktárgyak, karácsonyfa díszek, méz-mézeskalács, 

ruhanemű, gyertya, játékok, könyv-zene-naptár, kötöttárú, gesztenyesütő, kürtös 

kalács, forralt bor, forró tea, sült kolbász. 

A vásár szervezéséhez a faházak jelenleg nem állnak a város és a Faluház 

rendelkezésére sem. Az egységes forma, arculat a vásár hangulatát és 

színvonalát is emeli. A faházak beszerzésére több lehetőség van, ami a 

rendelkezésre álló idő és pénzügyi fedezet meglétének függvénye: 

 a faházak bérlése -  a legolcsóbb megoldást jelenti, lehetőséget nyújt a 

kipróbálásra, tapasztalat szerzésre, a legjobb konstrukció későbbi 

kiválasztására, a majdani megvásárlására vagy legyártására (ajánlatok a 

mellékelt táblázatban), hátránya – csak egyszeri használata biztosított. 
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 A faházak megvásárlása – hosszabb távon megtérülő beruházás, 

évközben más Faluházi (pl.: Kalászi Vigasságok, Szüreti mulatságok, 

Gyermeknap, Majális, Nemzetiségi napok…), városi rendezvényen (pl.: 

Városnapok) is használható, a Faluház kézilabda pálya oldalán lerakható, 

a kézműves vásárok egységes arculata ezzel biztosított. Egyszeri nagyobb 

pénzügyi befektetést igényel (ajánlatok a mellékelt táblázatban), de 

használata tartósan, több évre megoldott. 

 A faházak asztalossal történő legyártatása, elkészítése: nagyobb 

garancia a minőségre, lehetőség az egyedi igények kielégítésére, de 

drágább a beruházás (ajánlatok a mellékelt táblázatban). 

 

Az idő rövidsége, az ünnep közelsége miatt a faházak bérlése lenne a 

célszerű. Hosszútávon viszont a faházak vásárlása, vagy legyártatása, ami 3-

4 év alatt megtérülne. A kijelölt helyszínen 12-13 faház elhelyezésére van 

alkalmas hely, ezért a Faluház által összegyűjtött árajánlatok is 13 db faház 

bérlésére,  vásárlására, illetve készítésére vonatkoznak (táblázat mellékelve). 

A faházak bérlése (esetleg vásárlása) kiadásokkal, de a vásár szervezése 

bevételi lehetőséggel is jár (vásárosok által fizetett bérleti díj). 

A faházak világításához szükséges elektromos áramforrás vételi lehetősége 

a Polgármesteri Hivatalból megoldható, a vezetékek, a faházakban a világítás 

kiépítése Homor István beruházási osztályvezető véleménye alapján 50-100 

000 Ft-ból megvalósítható (árajánlatok kérése folyamatban). 

A faházak dekorációjának (pl.: girland) elkészítéséhez kb. 50 000 Ft 

szükséges, amelyet a Faluház szakembereinek kézműves munkái 

kiegészíthetnek. A Karácsonyi vásár reklámozásához javasolt 3 molinó 

készítése, ami kb. 30-35 000 Ft költséget igényel. 

A vásár idejére – két hétig – a faházak éjszakai őrzését célszerű a város 

közterület-felügyelőinek, településőreinek, polgárőreinek közreműködésével 

megoldani. 
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Karácsonyi vásár Budakalászon 

2010. december 6-tól  2010. december 24-ig 
Árajánlatok (Az árak az ÁFÁT tartalmazzák) 

I. Faház bérlés: 
1.) Sátorváros Kft. – Molnár Szabolcs  

 
1 db faház bérlése 21 napra 
szállítással, építéssel, bontással  
- 67 554 Ft 

13 db faház bérlése 21 napra szállítással, 
építéssel, bontással  – 878 202 Ft 

2.) Faházbérlés.hu – Lang András 1 db faház bérlése 21 napra 
szállítással, építéssel – 102 884 
Ft 

13 db faház bérlése 21 napra szállítással, 
építéssel 
1 337 492 Ft 

II. Faház vásárlás: 
1.) Ecorgan Áruház - Csongrád 1 db faház vásárlása esetén  

188 500.-Ft 
13 db faház vásárlása esetén   
2.450.500.-Ft 

2.) Bricostore Áruház - Budakalász 1 db faház vásárlása esetén  
240 000.-Ft 

13 db faház vásárlása esetén  
3.120.000.-Ft 

3.) Praktiker Áruház – Budapest III. 
ker. 

1 db faház vásárlása esetén  
250 000.-Ft 

13 db faház vásárlása esetén  
3.250.000.-Ft 

4.) Bauhaus Áruház - Dunakeszi 1 db faház vásárlása esetén  
252 000.-Ft 

13 db faház vásárlása esetén  
3.276.000.-Ft 

III. Faház készíttetése esetén: 
1.) Guzsloványi Zsolt – Pomáz  1 db faház készíttetése esetén 

187 500.-Ft 
13 db faház készíttetése esetén  
2.437.500.-Ft 

2.) Ádor István - Pomáz 1 db faház készíttetése esetén 
720 000.-Ft 

13 db faház készíttetése esetén  
9.360.000.-Ft 

A II. és III. árajánlatok nem tartalmazzák a fa lekezelését, festését, ezt a készíttető javaslatára az első alkalommal (majd ezután évente) a Faluház 
technikai személyzete vállalja. Egy kezelés összege - a jövő évi tervezés szempontjából - egy faházra vetítve (jelen árak szerint) 12.000 Ft, 13 
faház esetében 156.000 Ft többletköltséget jelent. A II. árajánlatok nem tartalmazzák a faház összeszerelésének költségét.  
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A vásárosok és az éjjeli őrők számára egy mobil toalett bérlése erre az időszakra 
indokolt (ÁNTSZ előírás), amelynek biztosítását a Kaláz Kft felajánlotta. 
 
A vásár idejére a takarítást és szemétgyűjtést a Hivatal kommunális csoportja 
végezheti. Hulladékgyűjtő állványok és zsákok kihelyezéséről a kommunális csoport 
gondoskodik. Így ez külön költséggel nem jár. 
 
Esetleges havazás esetén az időjárás előrejelzésnek megfelelően a közút hó 
eltakarítását, síkosság mentesítését a kommunális csoport végzi, így erre előzetesen 
készülni kell. 
 
Az árajánlatok és a fent sorolt szükséges szolgáltatások alapján a Karácsonyi 
vásár költségei bérlés esetén: 
 

 Faház bérlése 13 db    878 202 Ft 
 Áramforrás biztosítása, kiépítése  100 000 Ft 
 Dekoráció (girland, karácsonyi díszítés) 50 000 Ft 
 Reklám molinó     35 000 Ft 
 Összesen:      1 063 202 Ft 

 
 
Az intézmény költségvetése - Balsai Judit, a pénzügyi osztályvezető véleménye 
alapján -  rendelkezik a karácsonyi vásár szervezéséhez tartalékokkal, a fent 
említett összeg részbeni finanszírozásához szükséges  forrásokkal. 
 
Így célszerű, hogy a kiadás egy része, valamint a teljes bevétel az intézmény 
költségvetésében jelenjen meg. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozatokat terjesztem elő: 
 
 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 2010. 
december 6-2010. december 24. között megszervezésre kerülő Karácsonyi vásár, a 
Táncsics utca bevezető szakaszán, a vásár idejére a Táncsics utca forgalmi rendjének 
ideiglenes megváltoztatásával valósuljon meg. A Karácsonyi Vásár szervezéssel a 
Kós Károly ÁMK Faluház vezetőjét bízza meg. 
 
Határidő: 2010. december 6. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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2. Határozati javaslat 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 6. - 2010. 
december 24. között megszervezésre kerülő Karácsonyi vásár faházainak bérléséhez, 
a vásár lebonyolításhoz szükséges 1 100 000 Ft költség felét, azaz 550 000 Ft 
összeget Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének  7. 
sz. mellékletében szereplő „Egyéb pályázati önrész” terhére biztosítja, másik felét, 
azaz 550 000 Ft összeget pedig a Kós Károly ÁMK Faluház költségvetésében 
rendelkezésre álló forrásból biztosítja. A vásárosok bérleti díjából származó bevétel a 
Faluház költségvetésében jelenik meg.  
 
Határidő: 2010. december 6. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
Budakalász, 2010. október 20. 

Rogán László 
polgármester 


