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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2018. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Szekszárdi Rádió Klub
szakmai beszámolója, valamint a jövőre vonatkozó terveinek bemutatása. Az ülésen az
egyesület képviselője meghívottként jelen lesz, ahol lehetőség nyílik további kérdések
megvitatására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.
Szekszárd, 2018. május 4.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2018. (V.7.) határozata
a Szekszárdi Rádió Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet 2. pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva

1. jóváhagyja a Szekszárdi Rádió Klub szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:
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2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:
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Beszámoló a Szekszárdi Rádió Klub 2017. évi tevékenységéről

A Szekszárdi Rádió Klub 2017-ben is az alapszabályában és a közgyűlésen meghatározott
célkitűzések szerint tevékenykedett. Az egyesület a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága által a sportegyesületek működési célú
kiadásainak támogatására kiírt pályázaton nyert támogatási összeget a pályázatban
leírtaknak megfelelően használta fel.
A megpályázott összeg három kategóriában került elfogadásra:
Az A1 kategóriában az ingatlanfenntartás költségeire nyertünk 200.000 forintot. Az
ingatlanok fenntartása alapvető kritériuma az egyesület működőképességének. Az elszámolt
összegek a pályázatban meghatározottak szerint közös költséget és energia díjat
tartalmaznak, akárcsak a hozzá önrészként elszámolt 22.000 forint.
Az A4 kategóriában adminisztrációs költség címén került elszámolásra az első félévi
könyvelési díj 49.800 forint értékben és egy 6.000 forintos pályázati adminisztrációs költség
melyből 4000 forint önköltségként került beszámításra.
Az A11 kategóriában megpályázott összeg a szakmai tevékenységhez nyújtott támogatást,
ahol a pályázati kiírásnak megfelelően nevezési díjak mellett érmek, kupák vásárlása és
vésetése adja az 50.000 forint + 8.000 forint önrész tételeket.
Az egyesület 2017-ben is sikeres évet tudhat maga mögött. Eredményes tevékenység folyt
rádiós tájfutó, gyorstávírász és rádióforgalmi szakágban, részt vettünk az országos szövetség
által működtetett versenyrendszerben és nemzetközi versenyeken egyaránt. A
legkiemelkedőbb eredmény, hogy hosszú idő után ismét van világbajnoka az egyesületnek
Weisz László személyében, aki a 132 ország több mint 4000 indulóját felvonultató
Rövidhullámú Világbajnokságon kategóriájában első lett.
További nemzetközi helyezések rádióforgalmi versenyeken:
RH Európa-bajnokság: 4. Weisz László
WPX Nemzetközi Bajnokság: 1. Weisz László
USA Open: Weisz László Eu. 8. hely
Magyar Kupa (HA-DX)
Csapat: 2. (Hargitai András, Péterbencze Sándor, Weisz László)
Egyéni: Ferencz József 6.,
Országos Bajnokság:
Molnár Zoltán 2., Ferencz József 6.

A gyorstávírász szakágban Magyarországon rendezték a VB-t ahol két versenyző képviselte
klubunkat:
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Császár Valéria összetett 6. hely mellett két versenyszámban is negyedik lett pedig összetett
9. lett. Emellett Pitman Zoltán nemzetközi bíróként, Weisz László pedig rendezőként vett
részt az egyébként sikeresen megrendezett eseményen.
Az Országos Bajnokságon Császár Valéria, Lakatos László és Weisz László szerzett első helyet
a kategóriájában, Ferencz József második, Weisz András ötödik lett.
A Budapest Bajnokságon Császár Valéria és Weisz László első, Ferencz József és Weisz
Andrea második, Weisz András negyedik lett.
Rádiós tájfutásban az elmúlt szezonban 7 hazai versenyen mérhették össze tudásukat a
versenyzők. A kupaversenyek mellett 4 versenyszámban rendeztek országos bajnokságot
Az egyesület saját rendezésű eseményei közül kiemelkedő a Weisz János Rádiós Tájfutó
Emlékverseny amin ezúttal 10 egyesület versenyzője indult. A kétnapos viadalon a rendező
egyesületből idén Weisz Andrea volt a legsikeresebb, aki a női mezőnyben első lett. Szabó
Gábor a férfiak között hatodik, Weisz Attila 8.
Idén is megrendeztük a HA3NS nemzetközi rádióforgalmi versenyt, ahol 9 ország versenyzői
mérték össze tudásukat.
A sportdiplomácia területén is reprezentáljuk Szekszárdot: az egyesület elnöke tagja a
Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség gyorstávírász munkacsoportjának, illetve szövetségi
kapitánya a gyorstávírász szakágnak. 2018 évre négyen szerezték meg az első osztályú
minősítést.

Szekszárd, 2018. március 29.

-------------------------------Weisz László, elnök
Szekszárdi Rádió Klub
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