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INTEGRIT-XX. Kft. 

Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tátra téri új vásárcsarnok 

Levelezési cím: PE1 1725. Pf. 39.  

Telefon (06 1) 284-2137 

Fax (06 1) 284-2137 

E-mail info@integritxx.hu 

Web www.integritxx.hu  

 

Tárgy: Pesterzsébeti Vásárok koncepció 

 

 

Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

Csasznyi Márton, Elnök Úr előterjesztése alapján, a Gazdasági Bizottság november 8-i ülésén az a 

döntés született, hogy az Integrit-XX Kft. készítsen koncepciót a Pesterzsébeten egységes szerkezetben 

kezelt vásárok ügyében. 

 

Az Integrit-XX Kft. és munkatársai több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek vásárok és piacok 

lebonyolításában. Amint azt Elnök Úr is leírta, van értelme ezt az ügyet is egységesen kezelni. 

 

Alkalmanként meg lehet a véleményünk a sétáló utcába kitelepülő árusok kínálatáról és az ilyen típusú 

rendezvények színvonaláról. Mégis az erzsébeti lakosok szeretik, vagy szerették ezeket a vásárokat. 

Sajnos mostanra elsorvadt ez a közösségformáló hagyomány. Mindösszesen a Karácsonyi vásár 

maradt. Idén, a nehezen megszámlálható pavilonok száma 22 körül lehet. Az biztosan elmondható, ha 

egy ilyen vásár – vásárlóhely egy kritikus kínálat alá esik, már nem lesz érdemes látogatni.  

 

Terveink szerint 2017-től a következő hagyományokat élesztenénk fel: 

 

1. Erzsébeti Húsvét / Tavaszváró 

 Ideje: 2017. április 10-17. 

 Programok: Zenés műsorok, állatsimogató, nyuszi-kölcsönző, vetélkedők stb. 

 2016-os Új-borok bemutatkozása 

 Főzőverseny csapatoknak 

 Játszóház / Gyermekmegőrző (hétvégén) 

 

2. Erzsébeti Kicsöngetés 

 Ideje: 2017. június 12-18. 

 Programok: Zenés műsorok, gyermek csapatversenyek, vetélkedők, stb. 

 Rozé és Fröccs fesztivál 

 Főzőverseny csapatoknak 

 Játszóház / Gyermekmegőrző (hétvégén) 

 

3. Erzsébeti Becsöngetés 

 Ideje: 2017. augusztus 18 – szeptember 3. 

 Programok: Zenés műsorok, tűzijáték, Pesterzsébet Nevezetességei Futóverseny, stb. 

 Az ősz borai fesztivál 

 Főzőverseny csapatoknak 

 Játszóház / Gyermekmegőrző (hétvégén) 
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4. Erzsébet Nap – Karácsonyi Vásár 

 Ideje: 2017. november 13 – december 24. 

 Programok: Zenés műsorok, Mikulás Ház, Ádventi gyertyagyújtás, Állatsimogató, 

Betlehem, Mikulás láda, Mikulás futás – iskoláknak, Gyermek programok, 

Foglalkoztató 

 Vörös,- és Forralt-bor fesztivál 

 Főzőverseny csapatoknak 

 Játszóház / Gyermekmegőrző (hétvégén) 

 

Ha időben megszületik a megfelelő döntés, még jókor elkezdhetjük toborozni a jelentkezőket. Így 

esetleg olyanok is jönnek, akiket mi szeretnénk. Sajnos az elmúlt évek visszafejlődése nem könnyíti 

meg a minőségi toborzást. Ehhez vélhetően időre lesz szükség. 

 

Terveink közt szerepel az Erzsébeti vállalkozásoknak nyújtandó kedvezmény, valamint a visszatérő, 

előre több alkalomra jelentkezők kedvezménye. 

 

Őstermelői Piac az Erzsébet Áruház előtt. 

 

Jó ötletnek indult, de sajnos mára elsorvadt. A helyzetet kezdetektől nehezítette, hogy a Tátra téri 

piacon dolgozó őstermelők nem értették a megkülönböztetést, amely őket sújtotta. Itt az alaklom, hogy 

Ők is megmutathassák magukat. 

 

Én már számos termelőt meglátogattam és tudom, hogy a híresztelések ellenére a legtöbben (mára 

talán mind) igazi őstermelők, akik nagy része 10-30 km-en belül termeli áruját. Felajánlom a Bizottság 

tagjainak, hogy csak olyan őstermelőt engedünk itt árusítani, aki hozzájárul ahhoz, hogy előzetesen 

meglátogathassuk és ellenőrizhessük a gazdaságát. 

 

Kérem, hogy a korábbiakkal megegyező feltételekkel szervezhessük ezt az őstermelői mini-piacot. 

Sajnos erre csak az Erzsébet Áruház felújítását követően lesz lehetőség, de terveink szerint addigra, 

kulturált eladóhelyet fogunk itt kialakítani. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Bizottságot a koncepció támogatására.  

 

Határozati javaslat: 

 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy 

 

I. Elfogadja az Integrit-XX Kft. által benyújtott koncepciót és javasolja, hogy a Képviselőtestület 

következő ülésén hozza meg a szükséges döntéseket. 

 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 

Határidő: 2017. február 9. 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest,2016. november 24. 

      

 

Tisztelettel: 

 

 Potoczky Attila 

                 Ügyvezető igazgató 


