SALON KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 227
§ 717
§ 150

03.11.2010
22.11.2010
14.12.2010

Toritaksojen korottaminen
2145/02.05.00/2010
Tekninen lautakunta 03.11.2010 § 227

Valmistelija: isännöitsijä Kalevi Paarma, kalevi.paarma@salo.fi, 02-778
5501.
Kaupunginhallitus on vahvistanut nykyiset Salon keskustassa sijaitsevan
torin toritaksat vuonna 1998. Taksat on muutettu kaupunginhallituksen
päätöksellä muutettu euromääräisiksi 7.1.2002 ja kaupunginvaltuusto on
ne hyväksynyt 14.1.2002 (§ 6).
Vuonna 2009 torin tuotot olivat n. 87.000,- ja kulut n. 134.000,-. Elinkustannusindeksin pisteluku on noussut n. 22% vuoden 1998 pisteluvusta
(1437, 1951:10 = 100) vuoden 2010 kesäkuun pistelukuun (1751). Jotta
tulot ja menot olisivat likimain yhtä suuret, pitäisi torin tuloja saada lisää n.
54 % vuodessa.
Korottamalla taksoja 30 % saataisiin tulojen määrä lähemmäksi menojen
määrää. Vuositasolla tulot olisivat tällöin n. 113.100,-. Sähkön hinnankorotus on 100 % ja ylikin sähkön korkean hinnan vuoksi. Korotukset voitaisiin
saattaa voimaan vuoden 2011 1. laskutusjakson alusta 1.5.2011 alkaen.
Teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2011 sisältyi korotuksen mukainen tuloarvio.
(Jäätelökioskien maa-aluevuokrat eivät ole tässä mukana, koska niiden
vuokratulot on tiliöity tuloiksi maa- ja vesialueisiin.)
TORITAKSAT
Vuosipaikka
Vuosipaikka
Vuosipaikka
Kahviopaikka
Arvanmyyntipaikka
Autostamyyntipaikka
117
Päiväpaikka
Sähkö toripäivinä

Nykyinen taksa, €
420,00/vuosi
336,00/vuosi
252,00/vuosi
1.680,00/vuosi
42,00/vuosi

Uusi taksa, €
546,00/vuosi
437,00/vuosi
328,00/vuosi
2.184,00/vuosi
55,00/vuosi

551,00/vuosi
10,00/päivä
5,00/päivä

716,00/vuosi
13,00/päivä
10,00/päivä

MARKKINATAKSAT
Markkinapaikan pohjahinta
Tivolialueen vuokra
Järjestöpaikat
Ilmapallojen myynti
markkinoilla

Nykyinen taksa, €

Uusi taksa, €

85,00/markkinat
5.850,00/markkinat
60,00/markkinat

110,00/markkinat
7.605,00/markkinat
78,00/markkinat

45,00/markkinat

60,00/markkinat
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Sähkömaksu markkinoilla

6,50/päivä

20,00/päivä

Teknisen toimen toimialajohtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle Salon torin toritaksojen korottamista 1.5.2011 alkaen valmistelutekstin mukaisesti.
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 22.11.2010 § 717

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle
että kaupunginvaltuusto päättää korottaa Salon torin toritaksat 1.5.2011 alkaen edellä olevan valmistelutekstin mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto § 150

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättää korottaa Salon torin toritaksat 1.5.2011 alkaen edellä olevan valmistelutekstin mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Otteen oikeaksi sekä ettei päätöksestä ole tehty oikaisuvaatimusta säädetyn määräajan kuluessa todistaa Salossa hallinto-osastolla 9.4.2014:
Pauliina Raussi-Lund
Toimistosihteeri, hallintopalvelut
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Kaupunginvaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32
20101 Turku
puh. 029 5642 400
turku.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pvm. 21.12.2010

Tiedoksianto asianosaiselle 1)
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Vastaanottajan allekirjoitus

Muulla tavoin, miten

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
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- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em.
laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa.

1)

Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1
momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.

