SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 136.
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Csóka Tamás kérelme közterület-használati díj elengedésére

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. szeptember 15-i rendkívüli ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Märcz László igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Bizottság!
Csóka Tamás síoktató az elmúlt évben sí szőnyeg lefektetésével oktatás alapjaira tanította a
megyei iskolákba, óvodákba járó gyerekeket.
Az idei oktatáson egy síoktatásra alkalmas – az elmúlt évhez képest megnövelt területű - 100
m2-es műanyag szőnyeget szeretne elhelyezni a Baka István Általános Iskolától délre lévő
közterületen. Az oktatást elméleti ismertek bemutatásával kezdik, majd a „lejtős” siklást
tanulhatják meg az érdeklődők. A fenti terület kitűnően alkalmas a síelés alapjainak
megtanulására. A megnövekedett igények miatt – a tavalyival ellentétben - nem szeretnék
minden alkalommal szét és összeszerelni a pályát, hanem azt elkerítenék, ezért az
oktatásokat igény szerint bármelyik napszakban végrehajthatják október 20-tól december
20-ig. Az oktatás célja, hogy ne tudás nélkül induljanak el síelni a gyerekek és nagyobb
biztonságban tudjanak közlekedni a pályákon.
Az oktatás kizárólag a megyei iskolákban, óvodákban tanuló gyermekeket és családtagjait
érinti. A bérelt pályát az oktatási időn túl – előzetes egyeztetéssel – ingyenesen
rendelkezésre bocsájtja a már síelni tudó, gyakorolni vágyó fiatalok részére, melyet az iskolák
testnevelési tanárai fognak levezényelni. Az oktatás költsége 12.000.- Ft/fő, mely tartalmazza
a szakképzett oktatók és a sípálya bérleti díját. Az oktatás időtartama 8 óra.
Az engedélyes kérte a közterület-használati díj elengedését.
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
értelmében a közterület-használati díj mérsékelhető, vagy megállapítása mellőzhető.
Szekszárd MJV Önkormányzatának Közgyűlése a díjcsökkentési kérelmek elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházta át.
Díjszámítás:
Díj mértéke: 50.-Ft/m2/nap
100 m2 x 50.-Ft/m2/nap x 62 nap = 310.000.-Ft

Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2015. szeptember 9.
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 Csóka Tamásnak (7100 Szekszárd, Béri B.
Á. u. 109. VII/21.) a Baka István Általános Iskola melletti területre vonatkozó közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
-

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

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető

