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Tisztelt Bizottság!
A Szekszárdi Unio Boksz Team azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a 2020.
május 02. napjára tervezett, Fighters Night X. című szekszárdi küzdősport gála
lebonyolításához szíveskedjen segítséget nyújtani.
A program komoly hagyományokra tekint vissza, az egyesület 2011. április 2-án rendezte
meg a városban az első Fighters Night I. elnevezésű küzdősport gáláját, amelyre ezt követően
még nyolc alkalommal került sor. A rendezvény nézőszáma minden egyes alkalommal
meghaladta az 1.200 főt, így kijelenthető, hogy mindig maximális érdeklődés mellett zajlott,
amely bizonyítja, hogy Szekszárdon és környékén nagy érdeklődés mutatkozik az ilyen jellegű
események iránt. A gálák sajtóvisszhangja is nagyon pozitív volt, mint a helyi médiumok,
mind az országos, küzdősporttal foglalkozó csatornák részéről.
Az egyesület a rendezvénnyel elsősorban a Szekszárdon és környékén készülő és edző
sportolók számára szeretne versenyzési lehetőséget biztosítani, demonstrálva ezzel azt is,
hogy a szerény körülmények ellenére számtalan tehetséges sportolót nevelnek ki Tolna
megyében az egyesületek.
A gálák hozadékaként többen jelentkeztek az egyesülethez, nagyrészt hátrányos helyzetű
családoktól érkező fiatalok, akiket az egyesület óvó figyelemmel terelget az edzőtermen
kívüli életükben is. Sok sportolónak az egyesület jelenti a második családot.
Az egyesület elnöke tisztelettel kéri a bizottságot, hogy javasolja a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságnak, hogy járuljon hozzá a városi sportcsarnok térítésmentes
használatához a rendezvény idejére, valamint, hogy nyújtson 650.000 forint összegű
támogatást.
A gála jótékony célt szolgál: a belépőjegyek eladásából származó bevételt az egyesület a
Humánszolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona részére ajánlja fel. A belépő
jegyekből a várható bevétel 1.200.000 forint.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot arról, hogy a Szekszárdi Városvédők civil szervezet is
benyújtotta kérelmét a bizottsághoz a rendezvény támogatása céljából.
Az egyesület és a Szekszárdi Városvédők Mozgalom kérelme jelen előterjesztés mellékletét
képezik.
A kérelemmel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot továbbá arról is, hogy a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a kérelmet a 2020. február 17-i ülésén tárgyalja. A
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bizottság döntése az ülésen kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020. február 14.
Murvai Árpád
elnök

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottságának …./2020. (II.20.) határozata
a Szekszárdi Unio Boksz Team kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság alcím 1.7 pontjában kapott
felhatalmazás alapján eljárva
1. a 2020. évi bizottsági kerete terhére …………………….. forint összegű támogatást
biztosít a Szekszárdi Unio Boksz Team részére;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatói okirat elkészítésére, valamint a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2020. március 30.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 30.
Ács Rezső polgármester

