53. számú bizottsági elıterjesztés
ELİTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
Tárgy: Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány (7100
Szekszárd, Hollós L. u. 1.) kérelme
Tisztelt Bizottság!
A Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány 2014. június
7-én és 8-án rendezi meg a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárár versenyt. A verseny az alábbi
útszakaszokon és idıpontokban kerül megrendezésre:
Június 7-én (szombat) prológ, rajt: 10.30 óra cél:12.30 (teljes útzár)
- Béla király tér – Munkácsy u. – Ybl M. u. – Bezerédj u. – Béla király tér
Június 7-én tömegrajtos országúti verseny, rajt: 16.00 óra cél: 19.00
- Béla király tér – Garay tér – Széchenyi u. – Rákóczi u.
Június 8-án tömegrajtos országúti verseny, rajt: 10.30 óra - cél: 13.00 (teljes útzár: 16.00
órától – 16.20 óráig
- Béla király tér – Garay tér – Széchenyi u. – Rákóczi u. - ……….Béri B. Á. u.
Június 8-án körverseny rajt: 11.45 óra – cél: 13.00 óra (teljes útzár)
- Béla király tér – Bezerédj u. – Ybl M. u. – Munkácsy u. – Alisca u. - Csatári körforgalom –
Béri B. Á. u. - Garay tér – Béla király tér
Június 8-án kiegészítı futamok rajt: 16.00 óra cél: 19.30 óra (teljes útzár)
- Béla király tér – Bezerédj u. – Széchenyi u. – Garay tér – Béla király tér
Június 8-án Gála kritérium verseny rajt: 20.15 óra cél: 21.20 óra (teljes útzár)
- Béla király tér – Bezerédj u. – Széchenyi u. – Wesselényi u. – Arany J. u. - Dr. Szentgáli Gy.
u. – Széchenyi u. – Garay tér – Béla király tér
A verseny rajt és befutó helyszíne a Béla király téren lesz. A téren 40 m2-es színpadot, 3 db
pavilont (4x4 m) szeretnének elhelyezni. A rendezvény jellegére tekintettel kérik, hogy a
közterület-használati díj megfizetésétıl tekintsen el a Bizottság.
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
88 m2 x 95.-Ft/m2/nap x 2 nap = 8.360.-Ft
Kérem a T. Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2014. március 27.
Märcz László
igazgatóság vezetı
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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 a Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítványnak (7100 Szekszárd, Hollós u. 1.) a 40. Gemenci
Nagydíj Kerékpáros Verseny rendezése kapcsán a Béla király tér közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét
-

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