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TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!
A Pécsi Egyházmegye tulajdonában van a Szekszárd, Garay tér 9. sz. alatt található Szent
József Iskolaközpont. A tulajdonos pályázati forrásból és jelentős önrészt vállalva kívánja
megvalósítani az épület energetikai korszerűsítését. Az épület közterülettel határos
homlokzatai teljes egészében felújításra kerülnek. A műemléki homlokzatok nagyobb
részének felújítási munkálatait a pályázat források nem fedezik, így mintegy 45 százalékos
önrészt kell vállalnia a tulajdonosnak.
A kivitelezővel megkötött szerződés szerint a vállalkozói díj nem tartalmazza a közterület
használati díjat, így az is a Pécsi Egyházmegyét terheli. A fentiek miatt kérik a közterülethasználati díj elengedését. A tervezett munka kivitelezője a Sugár Építőipari Kft.
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
értelmében a közterület-használati díj mérsékelhető, vagy megállapítása mellőzhető. A
Közgyűlés e kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságra ruházta át.
Díjszámítás: (kiemelt övezet)
Díj mértéke: 6.100.-Ft / m2 / hó (állványzat)
147 m2 x 6.100.-Ft / m2 / hó x 2 hó = 1.793.400.-Ft
Díj mértéke: 1.780.-Ft / m2 / hét (állványzat)
147 m2 x 1.780.-Ft / m2 / hét x 2 hét = 523.320.-Ft
Díj mértéke: 16.660.-Ft / kont. / hó (konténer)
2 konténer x 16.660.-Ft / kont. / hó x 2 hó = 66.640.-Ft
Díj mértéke: 3.550.-Ft / kont. / hét (konténer)
2 konténer x 3.550.-Ft / kont. / hét x 2 hét = 14.200.-Ft
Összesen: 2.397.560.-Ft.

Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2015. szeptember 23.
Märcz László
Igazgatóság-vezető

HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Pécsi Egyházmegye kérelmére a Sugár
Építőipari Kft-nek (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.) a Garay tér 9. sz. épület felújítása kapcsán
az épület körül állványzat és szeméttároló közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelmét
-

támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint,
nem támogatja.
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