54. számú bizottsági elıterjesztés
ELİTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
Tárgy: Az Alisca Teakwando Klub, Alisca Nyilai Íjász Egyesület, a Spurkerék Modellezı
Egyesület és a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió kérelme
Tisztelt Bizottság!
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. hagyományırzı közösségi kezdeményezések témakörben
pályázatot írt ki mini projektek megvalósítására. A pályázat célja a hagyományırzı közösségi
kezdeményezéseken, valamint a szabadidı hasznos eltöltését segítı rendezvényeken, közcélú
képzési programokon keresztül a közösségépítés és szabadidı hasznos eltöltését segítı
szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása.
- Az Alisca Teakwando Klub, az Alisca Nyilai Íjász Egyesület és a Spurkerék Modellezı
Egyesület 2014. május 1-jén bemutatóval egybekötött sportnapot szeretne rendezni a Béla
király téren. Az Alisca Teakwando Klub az országzászló elıtti sík területet szeretné
igénybe venni 10 órától 17 óráig, ahol harcmővészeti bemutatót tartanak az érdeklıdıknek.
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület íjászati bemutatót szervez a templom keleti oldalán lévı
zöldfelületen. A Vármegyeháza elıtti részen a Spurkerék Modellezı Egyesület tart
modellautó bemutatót.
- Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió 2014. május 25-én az országzászló elıtti sík területen
szeretne bemutatót tartani. A terület elıtt a nézık részére székeket, a hangosítás
biztosítására egy asztalt és egy napvédı sátrat helyeznek el.
A szervezetek – fentiek miatt - kérik a közterület-használati díj elengedését.
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
értelmében a közterület-használati díj mérsékelhetı, vagy megállapítása mellızhetı. A
Közgyőlés e kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságra ruházta át.
Díjszámítás:
Díj mértéke: 95.-Ft/m2/nap
Mivel a rendezvények pontos helyigénye még nem ismert, ezért a díjat nem számítottuk ki.
Kérem a T. Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására.
Szekszárd, 2014. március 27.

Märcz László
igazgatóság vezetı

54. számú bizottsági elıterjesztés

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 az Alisca Teakwando Klubnak, az Alisca
Nyilai Íjász Egyesületnek, Spurkerék Modellezı Egyesületnek és a Szekszárdi
Mozgásmővészeti Stúdiónak bemutatóval egybekötött sportnap rendezése kapcsán benyújtott,
a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
-

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