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Märcz László igazgatóságvezető

Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!
Zsók Ambrusné közterület-használat iránti kérelmet terjesztett elő, vegyesbolt működtetése
céljából történő saját tulajdonú ideiglenes pavilon elhelyezése és üzemeltetése okán, és kérte
a közterület-használati díj mellőzését, mivel ahogy fogalmaz: alapellátást lát el, és a környéken
nincs más, ilyen jellegű kereskedés.
A közterület-használatra a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő
időszakban kerül sor Szekszárdon a Bottyánhegyen, összesen 60 m2 terület nagyságban, saját
tulajdonú ideiglenes pavilonban történő vegyesbolt működtetése céljából.
A közterület-használati engedély kiadásának akadálya, valamint a kérelmezőnek korábbi
közterület-használatból díjfizetési hátraléka nincs.
A közterület-használat díja, a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Khr.) 1. mellékletének III. b. pontja alapján került megállapításra.
Közterület-használat díja:
Engedélyezett terület nagysága:
Időtartam:
Összesen:

935 Ft/m2/hó
60 m2
12 hó
673.200 Ft

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.
Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a korábbi években a közterület-használati díj 50 %-os
mérséklését hagyta jóvá a testület.
Fentiek miatt kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a közterülethasználati díj vonatkozásában a kérelmet elbírálni szíveskedjen.

Szekszárd, 2018. január 18.
Märcz László
igazgatóságvezető
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Zsók Ambrusné közterület-használati díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Zsók Ambrusné saját tulajdonú ideiglenes
pavilonban történő vegyesbolt működtetése kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét
a) részben támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj …… %-ának mellőzéséhez,
b) nem támogatja.
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