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Egyszerű többség
Tisztelt Bizottság!
A Szekszárdi Közművelődési Kft. a 2018. szeptember 13. napjától 2018. szeptember 16. napjáig
terjedő időszakban rendezi meg a 2018. évi Szekszárdi Szüreti Napokat. A már hagyományosan nagy
tömeget vonzó rendezvény sajátosságait figyelembe véve, az utasforgalom biztonságos és magas
színvonalon történő ellátása, valamint a személytaxi-szolgáltatási tevékenység folytatásának
szabályozott keretek között történő biztosítása érdekében, Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere – mint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlója –
indokoltnak látja a személytaxi-szolgáltatási tevékenység gyakorlása céljából kiadott közterülethasználati engedélyek számának ideiglenes kibővítését.
Fentiekre tekintettel, a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (IV.30.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Tir.) 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, előzetes egyeztetés
történt a városban személytaxi-szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozók képviselőivel, melynek
során az alábbi megállapodás született:
 az utasforgalom zavartalan ellátásának érdekében, 10 darab személygépkocsi kerül bevonásra a
2018. szeptember 14. napján 18:00 órától 2018. szeptember 16. napján 24:00 óráig terjedő
időszakban;
 a közterület-használatáért az engedélyesek – tekintettel arra, hogy az általuk végzett
tevékenység a közösség érdekét szolgálja – a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Khr.) 1. mellékletének V. a. pontja alapján
meghatározott 28.035 Ft+áfa/gk/negyedév összegű közterület-használati díjtól eltérően,
összesen 12.000 Ft/gk összegű közterület-használati díjat fizetnek;
 a személygépkocsik számának megnövekedése okán, ideiglenes taxiállomás kerül kijelölésre a
Széchenyi utcában, a 1917/2 hrsz-ú közút Dr. Szentgáli Gyula utca és Vár köz közötti szakaszán.
A Khr. 13. § (2) bekezdésének értelmében, a közterület használati díj kivételes méltánylást érdemlő
esetekben, így különösen amennyiben a közterület használatára közösségi vagy jótékonysági célú
tevékenység végzése céljából kerül sor, kérelemre mérsékelhető vagy megállapítása mellőzhető. A
Közgyűlés e kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra
ruházza át.
A Tir. 3. § (1) bekezdésének értelmében, a taxiállomás kijelölése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének, mint a közút kezelőjének hatáskörébe tartozik, mely hatáskört a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházta át. A taxiállomás kijelölésével kapcsolatos előkészítő,
végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága látja el,
mely előkészítő munkák elvégzése során a taxiszolgáltatást végző egyéni vállalkozókkal, jogi
személyek képviselőivel egyeztet.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az
egyeztetés során született megállapodás tartalmát – mint kérelmet – a közterület-használati díj,
valamint az ideiglenes taxiállomás kijelölése vonatkozásában elbírálni szíveskedjen.
Szekszárd, 2018. szeptember 10.

Märcz László
igazgatóság vezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága .../2018. (IX.11.) határozata
a 2018. évi Szekszárdi Szüreti Napok kapcsán a személytaxi-szolgáltatási tevékenység
ideiglenes kibővítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
1. a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szüreti Napok idejére - az
utasforgalom zavartalan ellátásának érdekében - a meglévő taxi engedélyeken túl
további 10 darab személygépkocsi bevonását és a közterület-használati díj 12.000 Ft/gk
összegben történő megállapítását
a) támogatja és a közterület-használat díját 12.000 Ft/gk összegben állapítja meg;
b) nem támogatja;
Határidő: 2018. szeptember 14.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
2. a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet
3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva,
a) a 2018. évi Szüreti Napok időszakában ideiglenes taxiállomást jelöl ki a Széchenyi
utcában, a 1917/2 hrsz-ú közút Dr. Szentgáli Gyula utca és Vár köz közötti
szakaszán;
b) nem jelöl ki ideiglenes taxiállomást.
Határidő: 2018. szeptember 14.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető

