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Szekszárd városban egyre nagyobb népszerűségnek örvend az íjászat, annak minden szakága,
folyamatosan bővül minden korosztályban azoknak a száma, akik ezt a különleges sportot
szabadidős tevékenységként vagy versenyszerűen űzik, ez utóbbiak közül sokan kiemelkedő
eredményeket elérve.
A Historical-3 dimensional-Hunting International Archery Association (továbbiakban
HDHIAA) közgyűlése a GM2018.10.4(01.09.2018.) számú határozatával a 2020. augusztus 1015.
között megrendezésre kerülő 3. 3-Dimenziós Íjász Világbajnokság rendezési jogát a
Magyar Íjász Szövetségnek (a továbbiakban: MISZ) ítélte, melyet a MISZ a 25/2018. számú
határozatával jóváhagyott.
A MISZ a világbajnokságot - minden bizonnyal a városban kialakult pezsgő íjász élet, valamint
a kiváló környezeti adottságok miatt - Szekszárdon kívánja megrendezni, ennek érdekében
együttműködésre kérte fel az Önkormányzatot.
Az Önkormányzat a sportkoncepciójában foglaltaknak megfelelően elkötelezett abban, hogy
a sport szerepét, jelentőségét növelje, a lakosság sportolási lehetőségét bővítse. Az íjász
világbajnokság Szekszárdon való megrendezése a város életében egy különleges
sportélményt jelentene, alkalom lenne a sportág további népszerűsítésére, a város íjász
sportolóinak motiválására. A résztvevők várható nagy számára figyelemmel turisztikai,
gazdasági szempontból is mindenképpen a város érdekeit szolgálná egy ilyen esemény.
A fentiek miatt az Önkormányzat kész arra, hogy együttműködjön a MISZ-szel a rendezvény
megvalósításában, és ennek érdekében kötelezettségeket, feladatokat vállaljon.
A MISZ megküldte az Önkormányzatnak az együttműködési megállapodás tartalmára
vonatkozó javaslatát, melynek tárgyában az egyeztetés még folyamatban van. A
megállapodásra vonatkozó javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Humán Bizottság a közgyűlés
hetében tárgyalja.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
kötendő, jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2. felhívja polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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