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TÁRGY: A Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. június 19-i rendes/rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTŐ:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Märcz László igazgatóságvezető

Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!
A Comenius Általános Iskola (7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.; képviseletében eljár: Morvai
Szilveszter igazgató) közút rendeltetésétől eltérő igénybevételéhez igénybevételi engedély
iránti kérelmet terjesztett elő 2018. június 15. napján tartandó ballagási műsorának sikeres
lebonyolítása okán, és a rendezvény jellegére hivatkozva kérte az igénybevételi díj
mellőzését.
A közút igénybevételére a 15:00 órától 19:00 óráig terjedő időszakban kerül sor, Szekszárdon
a Kálvin téren, a 1459 hrsz-ú közút Bálint köz és a Református templom közötti szakaszán.
A közút igénybevételének díja 23.500 Ft, azaz huszonháromezer-ötszáz forint, mely összeg a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 1. mellékletének IV. a. pontja alapján került megállapításra.
Közút igénybevételének díja:
Engedélyezett terület nagysága:
Időtartam:
Összesen:

50 Ft/m2/nap
470 m2
1 nap
23.500 Ft

Az igénybevételi engedély kiadásának akadálya, valamint a kérelmezőnek korábbi közterülethasználatból díjfizetési hátraléka nincs.
A Hkr. 7. § (2) bekezdésének értelmében, az igénybevételi díj kivételes méltánylást érdemlő
esetekben, így különösen a helyi érdekek érvényesítése érdekében, és helyi karitatív
tevékenység végzése céljából, kérelemre mérsékelhető vagy megállapítása mellőzhető. A
Közgyűlés e kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságra ruházza át.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az
igénybevételi díj vonatkozásában a kérelmet elbírálni szíveskedjen.
Szekszárd, 2018. június 14.
Märcz László
igazgatóságvezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának .../2018. (VI.19.) határozata
a Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága, a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Comenius Általános Iskola ballagási műsorának lebonyolítása kapcsán benyújtott, az
igénybevételi díj elengedésére vonatkozó kérelmét
a) támogatja, és hozzájárul az igénybevételi díj mellőzéséhez;
b) nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

