SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61.
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: A Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kérelme

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2016. május 24-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Märcz László igazgatóság vezető

Tisztelt Bizottság!
A Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány 2016. május
27-29. között rendezi meg a 42. Gemenci Nagydíj Kerékpár versenyt. A verseny az alábbi
útszakaszokon és időpontokban kerül megrendezésre:
Május 27-én (péntek) rendőri felvezetéssel
- útvonal: Béla király tér – Garay tér – Széchenyi utca – Rákóczi u. ….Rákóczi u.
Széchenyi u. – Garay tér – Béla király tér
- rajt: 16.30 óra
- cél: (teljes útzár) 19.30-tól 20.00-ig
Május 28-án (szombat) háztömb körüli verseny, teljes útzár,
- útvonal: Béla tér – Bezerédj u. – Széchenyi u. - Garay tér – Béla király tér
- rajt: 17 óra
- cél: 19.45 óra
Május 28-án (szombat) Alisca Bau Kritérium verseny, teljes útzár,
- útvonal: Béla király tér – Bezerédj u. – Széchenyi u. – Wesselényi u. – Arany J. u. - Dr.
Szentgáli Gy. u. – Széchenyi u. – Várköz- Garay tér – Béla király tér
- rajt: 19.45 óra
- cél: 21.30 óra
Május 29-én (vasárnap) rendőri felvezetéssel:
- útvonal: Béla király tér – Garay tér – Széchenyi u. – Rákóczi u. – Damjanich u.
- rajt: 13 óra
Május 29-én (vasárnap) teljes útzár:
- útvonal: Béla király tér – Bezerédj u.- Ybl M. u. –Munkácsy u. – Alisca u. – (csatári
körforgalom)- Béri B. Á. u. – Wesselényi u. – Arany J. u. - Szentgáli Gy. u. – Széchenyi
u. – Garay tér – Béla király tér (rendőri felvezetéssel):
- rajt: 15.00 óra
- cél (teljes útzár): 17.00 óra
A verseny rajt és befutó helyszíne a Béla király téren lesz. A téren 150 m2 területen
pavilonokat, sátrakat szeretnének elhelyezni. A Béla király tér május 29-én (vasárnap)
lezárásra kerül - beleértve a szökőkút körüli területet is – 14.15 órától 17.00 óráig.
A rendezvény jellegére tekintettel kérik, hogy a közterület-használati díj megfizetésétől
tekintsen el a Bizottság.
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A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
értelmében a közterület-használati díj mérsékelhető, vagy megállapítása mellőzhető. A
Közgyűlés e kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságra ruházta át.
Díjszámítás:
Díj mértéke: 105.-Ft/m2/nap
150 m2 x 105.-Ft/m2/nap x 3 nap = 47.250.-Ft
Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2016. május 2.
Märcz László
igazgatóság vezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítványnak (7100 Szekszárd, Hollós u. 1.) a 42. Gemenci
Nagydíj Kerékpár verseny rendezése kapcsán a Béla király tér közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét
-

támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint,
nem támogatja.

Határidő: 2016. május 20.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
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