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Egyszerű többség
Tisztelt Humán Bizottság!
A PromoSport Kft. szervezőként harmadik alkalommal hirdeti meg a Magyar Önkormányzatok Foci
Kupáját. A rendezvényre az ország 10.000 lakosnál nagyobb lélekszámú településeinek képviselőit
várják. Cél az, hogy az ország legnagyobb városait a közös sportolás eszközeivel közelebb hozzák
egymáshoz.
Tavaly a két versenynapra tagolt Kelet, illetve Nyugat Kupa eseményein összesen 77 önkormányzat
„válogatottja” képviseltette magát.
Az önkormányzatok versengését 2017-ben két újítás bevezetésével igyekeznek nagyobbá, illetve
vonzóbbá tenni. A korábbi kétnapos rendezvényt egynapossá alakítják. A rajt előtt külön csoportba
sorolják a megyei jogú városokat és más nagyobb településeket, velük együtt a fővárosi kerületeket,
egy másikba pedig a kisebb lélekszámú városok önkormányzati válogatottjait. Két ágon folynak majd a
csatározások, és a nap végén két egymáshoz kapcsolódó eredményhirdetésen köszöntik a legjobbakat.
A kupát 2017. május 7-én vasárnap Budapesten a XVI. kerületben található IKARUS BSE sporttelepén
rendezik meg.
A tornára a nevezési díj 99.000-, Ft+ áfa összeg, amely tartalmazza a 10 fős keret egész napos étel- és
ital ellátását, valamint a helyszínen megrendezésére kerülő játékokon, promóciókon való részvételt is.
Polgármester Úr megküldte a város részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatát.
Kérem a bizottságot, hogy a nevezési díj összegét, valamint a csapat egyéb költségeit (pogácsa, víz) a
2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet
„Évfordulók, rendezvények Tartalékkeret” terhére biztosítani szíveskedjék.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.

Szekszárd, 2017. április 21.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

16elot30

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2017. (IV.24) határozata
a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel támogatásáráról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága

1. javasolja a Magyar Önkormányzatok Foci Kupája nevezési díjának költségeinek biztosítását
99.000-, Ft+ÁFA (125.730,- Ft) összeggel a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet 11. számú melléklet „Évfordulók, rendezvények Tartalékkeret”
terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságát, hogy a nevezési díjhoz és az
egyéb költségekhez kapcsolódó számlát készítse elő, valamint felkéri a Gazdasági
Igazgatóságot az összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Főfai Klára igazgatóság-vezető
Tamási Anna igazgatóság-vezető
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