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2015. február 16-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: A „Kehely Fagyizó” közterület használati kérelme

Előterjesztő: Kádár István bizottsági elnök 

Előkészítő: Szemes Rita vagyongazdálkodási ügyintéző

    

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta                   Sándor Tamás     dr.Ignácz Anita Éva
   jogi előadó                                aljegyző jegyző
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Tisztelt Gazdasági Bizottság!

 
A „Kehely” fagylaltozó (Várpalota Városház köz) üzemeltetője és tulajdonosa, Jakab Viktor
egyéni vállalkozó azzal a kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy a korábbi évek alapján
a  „Kehely”  fagylaltozó  előtti,  várpalotai,  148/19  hrsz-ú,  ingatlan-nyilvántartás  szerint
„közterület” megnevezésű ingatlanból 25m2 nagyságú területrész használatát vendéglátó-ipari
terasz elhelyezése céljából 2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig engedélyezze számára.

A közterületek  rendeltetéstől  eltérő  használatáról  szóló  33/2010.  (IX.14.)  önkormányzati
rendelet  7.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  közterület  használatára  vonatkozó engedély
legfeljebb egy év időtartamra adható ki. Amennyiben a közterület  használója egy éven túl
kívánja  használatba  venni  ugyanazt  a  közterületet,  úgy  az  engedély  érvényességi
időtartamának  lejártát  megelőző  30  nappal  ismételten  kérelmet  kell  benyújtania  a
polgármesterhez. 
Várpalota  Város Önkormányzatának Szervezető és Működési Szabályzatáról  szóló 8/2011.
(II.28.)  rendelet  6.  melléklete  szerint  a  Gazdasági  Bizottság  véleményezi  a  közterület
használatát  korlátozó vagy a városképet tartósan,  illetőleg jelentősen befolyásoló normatív
döntéstervezeteket.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Várpalota Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról  szóló  8/2011.  (II.28.)  önkormányzati  rendelete  6.  mellékletében  foglaltak
alapján véleményét kialakítani szíveskedjen! 

Várpalota, 2015. február 3.

       Kádár István
elnök



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága
8100 Várpalota, Gárdonyi u.39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2015. február
16-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

………./2015. (II. 16.) gazdasági bizottsági
h a t á r o z a t:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  Gazdasági  Bizottsága  -  Várpalota

Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2011.  (II.28.)

önkormányzati  rendelet  6.  mellékletében  foglalt  jogkörében  eljárva  -  javasolja  a

polgármesternek, hogy Jakab Viktor egyéni vállalkozó, a „Kehely Fagyizó” üzemeltetője és

tulajdonosa részére  a Várpalota,  148/19 hrsz-ú,  ingatlan-nyilvántartás  szerint  „közterület”

megnevezésű  ingatlanból  25  m2 közterület  használatát  engedélyezze  –  műanyag  székek,

asztalok  és  ponyvatető  elhelyezése  céljából  -  2015.  április  1-jétől  2015.  szeptember  30-ig

terjedő időszakra.

Felelős: Talabér Márta polgármester

Határidő: a határozat megküldésére: 2015. március 1.

Végrehajtásban közreműködik: Szemes Rita vagyongazdálkodási ügyintéző

Várpalota, 2015. február 16.

Kádár István
 Gazdasági Bizottság elnöke


