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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség

Szekszárd Megyei Jogú Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2020. február 10-én
tartott ülésén a Hegyközség Szekszárd kérelméről szóló 113/2020. (II. 10.) határozat 2.
pontjában javasolta a Közgyűlésnek a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és
odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi javaslattal:
„A bizottság bruttó két millió forint értékben javasolja a Szekszárd Város Bora díjat elnyert
borból történő vásárlást a borverseny előtt, a pincészetek által leadott listaáron.”
A határozatnak megfelelően a rendeletmódosítás elkészítésre került.
A Polgármesteri Hivatal rendelet-tervezethez külön indokolást és hatásvizsgálati lapot készített,
mely az előterjesztés részét képezi.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 32. §-a
rendelkezik arról, hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.
Ezen rendelkezésnek eleget téve a Polgármesteri Hivatal a www.szekszard.hu honlapon
hirdetményt tesz közzé, melyben tájékoztatja a lakosságot erről a lehetőségről.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és rendelet módosításáról szóló
tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2020. február 18.

Bomba Gábor
elnök
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Kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. február 10. napi rendes ülésének
jegyzőkönyvéből
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 113/2020. (II.10.) határozata
a Hegyközség Szekszárd kérelméről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.9. pontjában meghatározott
hatáskörben eljárva
1. a Hegyközség Szekszárd 2020. évi Szekszárdi Borvidéki Borverseny megrendezéséhez
nem nyújt támogatást;
2. javasolja a Közgyűlésnek a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítélésről
szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítását a bizottság alábbi
javaslatára tekintettel:
A bizottság bruttó kétmillió forint értékben javasolja a Szekszárd Város Bora díjat elnyert
borból történő vásárlást a borverseny előtt, a pincészetek által leadott listaáron.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. február 10.
A kiadmány hiteléül:
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens
A határozatot kapja:




dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Smolek Erika kodifikátor
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a
jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a
szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban számolunk be.
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet-módosítás tartalmát tekintve az
elismerő címet elnyert borból történő vásárlási maximálárat módosítja. A rendelet-módosítás
elfogadása érinti a Közgyűlés éves költségvetését, hiszen az e célra rendelkezésre álló összeg
fedezetét abban biztosítani kell.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem változik.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotása a 2020. február 10-én elfogadott GVB döntés miatt
szükséges. A jogalkotás elmaradásának esetén a hatályos rendelet szabályai maradnak továbbra
is hatályban.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Á l t a l á n o s i n d o k o l á s:
A rendelet módosításának általános indokolása, hogy módosító javaslat érkezett a hatályos
Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló önkormányzati
rendelethez. A módosító javaslat felülvizsgálata alapján készült el a rendelet-tervezet.
R é s z l e t e s i n d o k o l á s:
Bevezető rész: Felhatalmazó rendelkezést, valamint a feladatkört rendezi.
1. §-hoz: Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésének módosításáról rendelkezik. Arról rendelkezik,
hogy az elismerő címet elnyert borból évente bruttó kétmillió forint értékben vásárol az
önkormányzat, a pincészetek által leadott listaáron.
2. §-hoz: A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének ……./2020. (…….) önkormányzati
rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím
alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III.
30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az elismerő címet elnyert borból évente bruttó kétmillió forint értékben
vásárol, a pincészet által a Szekszárdi Borvidéki Borversenyre történő nevezéskor megadott
listaáron. Az önkormányzat SZEKSZÁRD VÁROS BORÁT a tárgyévi Szekszárdi Szüreti Napok
megnyitó ünnepségén jelképesen átveszi.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát
vesztő részeket.
Hatály: 2020.II.4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2009. (III. 30.) rendelete
a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről a
következő rendeletet alkotja:
Bevezető rendelkezések
1. § A rendelet célja a szőlőtermesztési és borászati hagyományok ápolása, a szekszárdi bor
hírnevének öregbítése. A Szekszárdi történelmi borvidékhez és Szekszárd településhez
hírnevével kötődő Kadarka, Kékfrankos, Bikavér borból készített kiváló minőségű és ilyen
minőségben való borkészítés elismerése érdekében a Közgyűlés a város elismeréseként
„SZEKSZÁRD VÁROS BORA”
elismerő címet alapít, melyet minden évben átad.
A rendelet hatálya
2. § E rendelet hatálya a Szekszárdi Borvidék termelői körére terjed ki.
Elismerő cím adományozásának szabályai
3. § (1) Csak az MGSZH Központ Borminősítési Igazgatóság minősítésével rendelkező Kadarka,
Kékfrankos, Bikavér palackos tételekkel lehet nevezni.
(2) A nevezett borból a pincészetnek minimum 1000 db 0,75 liter palackos tételszámmal kell
rendelkeznie.
(3) A nevezést a Hegyközség által szervezett Szekszárdi Borvidéki Borverseny nevezési
lapjának mellékletében kell jelölni.
(4) A borok a Szekszárdi Borvidéki Borversenyen nevezett borokkal együtt kerülnek bírálatra
100 pontos bírálati pontozással, a bírálaton csak a legalább aranyérmes minősítésű borok
1

A rendeletet a közgyűlés a 2009. március 26-i ülésén fogadta el. Az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2017. január 1-jén hatályos, módosításokkal egységes
szerkezetben közölt szöveg. Módosította: 57/2011. (X. 28.) szekszárdi ör., 28/2016. (VI. 21.)
önkormányzati rendelet.
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vehetnek részt.
(5) A Hegyközség a címet bizonyító védjegyet terveztet és gyártat, a védjegy használatáról
szabályzatot alkot, melynek alapján a díjazott jogosult a cím, valamint a védjegy használatára.
Az elismerő cím odaítélése, átadása
4. § (1)2 A Hegyközség, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing Bizottság a Szekszárdi Borvidéki Borverseny bírálata alapján tesz
javaslatot a címre érdemes borra, illetve tulajdonosára, előállítójára.
(2) A díjat a Közgyűlés ítéli oda egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazáson.
(3)3 A címet elnyert bortermelő részére az elismerést a polgármester, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke és a Hegyközség elnöke évente az adott évi Szent György-napi
Borünnepen adja át.
Vegyes és záró rendelkezések
5. § (1)4 A Közgyűlés az elismerő címet elnyert borból évente bruttó kétmillió forint értékben
legalább 500 db 0,75 liter palackkal nettó 2.500 Ft áron vásárol, a pincészet által a Szekszárdi
Borvidéki Borversenyre történő nevezéskor megadott listaáron. Az önkormányzat SZEKSZÁRD
VÁROS BORÁT a tárgyévi Szekszárdi Szüreti Napok megnyitó ünnepségén jelképesen átveszi.
(2)5 Az elismerő címet elnyert bor a rendelet 1. melléklete szerinti logót használhatja. A logón
szereplő címer a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló
37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja és a 6. § (1) bekezdése
alapján külön engedély nélkül használható.
(3) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth István s. k.
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2009. március 30.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

2

Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2020. (II. 3.)
önkormányzati rendelete 13. § (1). Hatályos: 2020. II. 4-től.
3 Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2020. (II. 3.)
önkormányzati rendelete 13. § (2). Hatályos: 2020. II. 4-től.
4 Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 11/2019. (IV. 1.)
önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2019. IV. 6-tól.
5 Módosította az 57/2011. (X. 28.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. november 2-től.
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1. melléklet a 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez6

6

Módosította az 57/2011. (X. 28.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. november 2-től.
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