22. sz. bizottsági elıterjesztés

ELİTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
Tárgy: Bárczy és Társa Mérnöki Kft. kérelme
Tisztelt Bizottság!
A Bárczy és Társa Mérnöki Kft. azzal a kéréssel fordult Igazgatóságunkhoz, hogy a
Szekszárd, Hunyadi utca 6/b sz. alatti irodájuknál lévı 2 órás korlátozott várakozási övezetbe
további 2 jármővükre parkolási engedélyt kapjanak. A kérelmezı 2 gépjármőre már kapott
korlátlan várakozást biztosító parkolási igazolólapot.
A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011 (V. 4.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:
„7. § (4) A Szekszárd városban gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók,
gazdálkodó szervezetek és társadalmi szervezetek, ha az üzlethelyiségük, irodájuk közvetlen
közelében csak az 5. § (12) bekezdésében szabályozott korlátozott várakozást lehetıvé tevı
parkoló van, akkor az üzlethelyiségük, irodájuk közelében lévı, korlátozott várakozást
lehetıvé tevı parkolóba szóló, korlátlan várakozást biztosító igazolólapot kérhetnek az
üzemeltetıtıl. A kedvezmény önálló üzlethelyiségenként, irodánként legfeljebb 2 db, a
gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet által megadott rendszámú jármőre szólóan a
bejelentett székhely, telephely igazolása mellett vehetı igénybe. Az igazolólapot tárgyév
december 31–ig szóló érvényességgel, az üzemeltetı adja ki. Ha a jogosult bejelentett
székhelye, telephelye vagy a gépjármő tulajdonjoga, a forgalmi engedélybe bejegyzett
üzembentartó személye megváltozik, az igazolólapot 8 napon belül az üzemeltetınek vissza
kell adni.”
A Rendelet 7. § (12) bekezdése szerint:
„Az (1) – (5) bekezdésben meghatározottaktól eltérı, a lakóhelyi parkolási igazolólapokra
vonatkozó kedvezményeket külön kérelemre, egyedi elbírálással a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság engedélyezi.”
Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2014. február 6.
Märcz László
igazgatóságvezetı
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