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Elıterjesztés
A DuDance Táncegyesület –Pécel Város címerének viselésére, továbbá anyagi
támogatásra irányuló kérelme tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Dudás Tibor a DuDance Táncegyesület elnöke a mellékelt levéllel fordult a Képviselıtestülethez.
Levelében kéri a városi címer használatának engedélyezését a táncosok egyen-melegítıjén
történı feltüntetéshez, továbbá Pécelen térítésmentes teremhasználat biztosítását, próbáik
megtartásáshoz.
A DuDance Táncegyesület folyamatosan jelen van Pécelen, hisz nagyon sok család kötıdik
az Egyesülethez vagy úgy, mint a táncolni tanuló palánták és ifjú tehetségek rokonai, vagy
mint a színvonalas produkciót elismerık személyében.
A 100 fıs táncegyüttes tagjai kiváló produkcióikkal örvendeztetik meg a város közönségét az
év bármelyik szakában rendezett ünnepségeken.
A szép mozgás, a fegyelmezett és eredményes produkció érdekében végzett magas fokú
koncentráció igen pozitív hatással van a péceli ifjú táncosok mindennapi életére, tanulmányi
munkájára.
Városunk évek óta rendez különbözı témákat felölelı fesztiválokat, bemutatókat,
rendezvényeket. Ezek közül az alábbi hármat emelnénk ki, amelyen a DuDance táncosai részt
vettek: I. Péceli Borfesztivál 2008.; I. Péceli Táncfesztivál 2009.; II. Péceli Borfesztivál 2010.
Táncversenyeken alkalmanként 5-7 kupát is elhoznak, kimagasló eredményeket érnek el,
2010. júniusában Európa Bajnoki címet szereztek két korcsoportban is, ezzel elismerést hozva
Pécel városnak is.
A város címerérıl és zászlajáról az 5/2003. (III. 31.) önkormányzati rendelet rendelkezik. A
rendeletben szabályozásra került többek között a városi címer használata is.
Az önkormányzat címerének eseti használatát - kérelemre - jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezık számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken a
polgármester engedélyezi, míg rendszeres használatra irányuló kérelmet a polgármester
javaslata alapján a képviselı-testület engedélyez.
Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott idıtartamig, vagy visszavonásig adható.
A címer használatáért kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén díjat kell fizetni. A
díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselı-testület állapítja meg.
A Képviselı-testület 128/2010. (IV. 29.) határozatában az Önköltség-számítási szabályzat
alapján elfogadta a számított önköltségeket az önkormányzati intézmények vonatkozásában,
önköltségi minimál árat határozva meg az Intézményi helyiségek bérletére ill. hasznosítására. Ebben
a határozatban a Szemere Pál Általános Iskola Aulájának használatáért 1200Ft+ÁFA/óra díjat
állapított meg a testület.

A 332/2009. (XI. 26.) határozatban viszont arról döntött, hogy az oktatási-nevelési
intézményekben sport, mővészeti tevékenységet folytató 10 szervezet illetve magánszemély
részére közvetett támogatást nyújt 2010-ben, azaz nekik nem kell fizetniük az önköltségszámítási szabályzat szerinti bérleti díjakat. Ezek között a támogatottak között volt a Dudance
Táncegyesület is.
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A közvetett támogatás összegszerőségét az éves költségvetés tartalmazza.
Tisztelt Képviselı-testület!
Javaslom, hogy a Képviselı-testület engedélyezze a városi címer viselését a DuDance
Táncegyesület táncosainak egyen melegítıjén. Továbbá javaslom azt is, hogy az egyesületnek
ne kelljen bérleti díjat fizetnie a Szemere Pál Általános Iskola aulájának heti 10 óra
használatáért 2011-ben.
1. Határozati javaslat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete térítésmentesen engedélyezi a városi
címer hímzett formában történı feltüntetését a DuDance Táncegyesület táncosainak
egyen-melegítıjén.
Az engedély visszavonásig érvényes.
A Testület felhívja az Egyesület vezetıjének figyelmét, hogy az önkormányzat
címerének kicsinyítése csak olyan mértékő lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
A Testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl az Egyesület vezetıjét Dudás Tibort
(2119 Pécel, Pekáry u. 2.) értesítse.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2011. március 15.
2. Határozati javaslat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DuDance
Táncegyesületnek közvetett támogatást nyújt, azaz az Egyesületnek nem kell fizetnie az
önköltség számítási szabályzat szerinti bérleti díjakat 2011. évben a Szemere Pál
Általános Iskolában tartott heti 10 óra edzés után.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a 2011. évi költségvetést módosítsa a
közvetett támogatás összegszerőségének megfelelıen.
A Testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl az Egyesület vezetıjét Dudás Tibort
(2119 Pécel, Pekáry u. 2.) értesítse.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2011. március 15.
Pécel, 2011. február 17.
Szöllısi Ferenc
polgármester
A döntések minısített többséget igényelnek
1. határozati jav: SZMSZ 38. § (2) bekezdés j) pont alapján
2. határozati jav: SZMSZ 38. § (2) bekezdés t) pont alapján
Melléklet:
DuDance TE. Kérelmezı levele I/266/1/2011.
Az elıterjesztést készítette: Jeney Erzsébet irodavezetı
SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Dr. Székely Attila jogi elıadó
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem emelek
Dr. Csizmadia Julianna Címzetes fıjegyzı
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