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Egyszerű többség 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Szekszárdi Kolping Iskola (7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.; képviseletében eljár: Koller 

Tamás igazgató) közút rendeltetésétől eltérő igénybevételéhez igénybevételi engedély iránti 

kérelmet terjesztett elő a Kolping Napok elnevezésű rendezvénysorozatának sikeres 

lebonyolítása okán, és a rendezvény jellegére hivatkozva, utólag kérte az igénybevételi díj 

mellőzését. 

 

Az igénybevételi engedélyben foglaltaknak megfelelően, az engedélyes 2018. október 19. 

napján a 10:30 órától 12:30 óráig terjedő időszakban, Szekszárdon a Pázmány Péter téren, a 

2364 hrsz-ú területen elhelyezkedő közút Rákóczi Ferenc utca és Hrabovszky utca közötti 

szakaszát a forgalom elől elzárta. 

 

A közút igénybevételének díja 26.500 Ft, azaz huszonhatezer-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: 50 Ft/m2/nap 

Engedélyezett terület nagysága: 530 m2 

Időtartam: 1 nap 

Összesen: 26.500 Ft 

 

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 szíveskedjenek. 

 

Szekszárd, 2018. november 12. 

 

Märcz László 

igazgatóságvezető 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottsága .../2018. (XI.13.) határozata 

a Szekszárdi Kolping 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 

Szekszárdi Kolping Iskola által a „Kolping Napok” elnevezésű rendezvénysorozatának 

lebonyolítása kapcsán benyújtott, az igénybevételi díj elengedésére vonatkozó kérelmét 

 

a) támogatja, és hozzájárul az igénybevételi díj mellőzéséhez; 

b) nem támogatja. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Märcz László igazgatóságvezető 


