17. számú bizottsági elıterjesztés
ELİTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
Tárgy: Csóka Tamás (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 109. VII/21.) kérelme
Tisztelt Bizottság!
Csóka Tamás okleveles síoktató egy síoktatásra alkalmas 40 m2-es mőanyag szınyeget
szeretne elhelyezni a Baka István Általános Iskolától délre lévı közterületen. Gyermekeket
kíván a területen oktatni a sízés alapjaira. Az oktatásokra ez évben 6 alkalommal kerül sor,
2014. november 15-tıl december 20-ig.
Az engedélyes kérte a közterület-használati díj elengedését az alábbiakra tekintettel:
A síoktatáshoz feltétlenül szükséges a mőanyagból készült speciális mobilpálya bérlése és
Szekszárdra szállítása, mely az oktatás fı költségét képezi. A 15 órás oktatás díját 10.000.Ft/fı összegben szabták meg, mely tartalmazza a szakképzett oktatót, a sípálya bérleti díját és
az elméleti oktatást is. A sípálya 1 m2-es elemekbıl összepattintható rácsos szerkezető
szınyeg, mely könnyedén felépíthetı és elbontható. A környezetben semmilyen kárt nem
hagy. A sípályát az egyes alkalmakkor összeszerelik és az oktatás végeztével elbontják. Az
oktatás kizárólag szekszárdi iskolákban, óvodákban tanuló gyermekeket és családtagjaikat
érinti. Szekszárdon egy olyan sportágban teremthet hagyományt, mely jelenleg hiányzik
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
értelmében a közterület-használati díj mérsékelhetı, vagy megállapítása mellızhetı.
Szekszárd MJV Önkormányzatának Közgyőlése a díjcsökkentési kérelmek elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházta át.
Díjszámítás:
Díj mértéke: 95.-Ft/m2/nap
40 m2 x 95.-Ft/m2/nap x 6 nap = 22.800.-Ft
Kérem a T. Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására.
Szekszárd, 2014. november 21.
Märcz László
igazgatóság vezetı
Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva Csóka Tamás (7100 Szekszárd, Béri B. Á.
u. 109. VII/21. ) síoktatónak a Baka István Általános Iskola melletti zöldterületen elhelyezésre
kerülı sípálya kapcsán benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
-

támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint,
nem támogatja

Határidı: 2014. november 28.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

