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Egyszerű többség 

Tisztelt Bizottság! 

 

………….. 7100 Szekszárd, …………………. szám alatti lakos III/B. 59-1/2017. számon és III/B. 

281/2018. számon közterület-használati engedélyt kapott, mely engedélyek értelmében 

Szekszárdon a Szent István téren, a 1918/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területből 

10 m2 területet használhat saját tulajdonú ideiglenes pavilon kereskedelmi célú elhelyezése 

és üzemeltetése céljából. 

 

Az engedélyező hatóság a közterület-használat díját, 

 a 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában 

175.200 Ft, azaz százhetvenötezer-kettőszáz forint összegben; 

 a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában 

184.200 Ft, azaz száznyolcvannégyezer-kettőszáz forint összegben 

határozta meg. 

 

Tekintettel arra, hogy fenti időszak vonatkozásában közterület-használati díj befizetés nem 

történt, az engedélyes 2018. augusztus 21. napján, majd 2018. szeptember 27. napján 

kérelmet terjesztett elő mely kérelmekben előadta, hogy az építmény rendbetételére 200.000 

Ft összeget költött a 2017. év során, azonban a pavilon azóta nem üzemelt tekintettel arra, 

hogy azt bérbe adni nem tudta. Előadta továbbá, hogy a pavilont értékesítette és, hogy a teljes 

vételár 2018. október végéig kerül kifizetésre. 

 

Fentiekre hivatkozva az engedélyes kérte a közterület-használati díj méltányossági alapon 

történő mellőzését, vagy – amennyiben arra nincs lehetőség – mérséklését. 

 

A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

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. október 8. 

 

Märcz László 

igazgatóságvezető 

 



Határozati javaslat 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottsága .../2018. (X.11.) határozata 

………………….. 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, ………………… saját tulajdonú ideiglenes 

pavilon kereskedelmi célú elhelyezése és üzemeltetése kapcsán benyújtott, a közterület-

használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét 

 

a) támogatja, és hozzájárul a 2017-2018. évi közterület-használati díj mellőzéséhez; 

b) támogatja, és hozzájárul a 2017-2018. évi közterület-használati díj ……….%-al történő 

mérsékléséhez; 

c) nem támogatja. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Märcz László igazgatóságvezető 

 


