SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106.
MELLÉKLET: -

TÁRGY: A Sternlein Egyesület közterület-használati 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 Sternlein Egyesület közterület-használat iránti kérelmet terjesztett elő, ballagási
ünnepséghez kapcsolódó baráti összejövetel lebonyolítása okán és a rendezvény jellegére
hivatkozva kérte a közterület-használati díj mellőzését. A rendezvény során a kérelmező
székeket, padokat, plédeket és egy felfújható tornamatracot helyezett ki a térre.
A közterület-használatra 2018. június 8. napján, a 17:00 órától 21:00 óráig terjedő
időszakban került sor, Szekszárdon a Wunderland Óvoda és az egykori SZÜV Székház épülete
között, a 4526/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területen, összesen 100 m2 terület
nagyságban.
A közterület-használat díja, a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Khr.) 1. mellékletének IV. a. pontja alapján került megállapításra.
Közterület-használat díja:
Igényelt terület nagysága:
Időtartam:
Összesen:

110 Ft/m2/nap
100 m2
1 nap
11.000 Ft

A közterület-használati engedély kiadásának akadálya, valamint a kérelmezőnek korábbi
közterület-használatból díjfizetési hátraléka nincs.
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.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
közterület-használati díj vonatkozásában a kérelmet elbírálni szíveskedjenek.

Szekszárd, 2018. június 14.
Märcz László
igazgatóságvezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága .../2018. (VI.19.) határozata
a Sternlein Egyesület 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, a Sternlein Egyesület ballagási
ünnepséghez kapcsolódó baráti összejövetel lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
a) támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez;
b) nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

