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Egyszerű többség
Tisztelt Humán Bizottság!
Idén 8. alakommal kerül megrendezésre Szekszárd városában a Borvidék Félmaraton. Az elmúlt 7 év
alatt a rendezvény 2000 fős indulói létszámával a régió legnagyobb szabadidősport programjává vált.
2017-ben a versenyt május 6-án (szombat), 14.00 órai kezdettel szervezi meg a Borvidék
Futóegyesület. Az elmúlt évi versenyekhez hasonlóan, a pálya útvonala érinti a város utcáit, illetve a
Szekszárdi Borvidék jellegzetes pontjait. A verseny időtartama legfeljebb 4 óra, amely alatt a
rendőrség, polgárőrség és az önkéntesek munkájának köszönhetően a verseny nem okoz különösebb
akadályt a város közlekedésében.
Az indulók számának növelése érdekében és a korosztályok bővítése érdekében idén 5 táv közül
választhatnak a sportolók. A verseny elsősorban a kiváló helyi adottságoknak és az egyedülálló
tematikának köszönhetően Magyarország legnépszerűbb vidéki futóversenye. Az idei évben az
előnevezettek száma március végéig meghaladta az 1200 főt.
A futókat és kísérőiket együttvéve mintegy 3500-4000 ember érkezik Szekszárdra, akik a
vendégéjszakákon és igénybevett szolgáltatásokon keresztül jelentős bevételt hoznak a helyi
vállalkozásoknak és áttételesen az Önkormányzatnak.
A melléklet költségvetési tervezet alapján és a fent leírtakat figyelembe véve az egyesület kéri a
Bizottság támogatását a rendezvény szervezési költségeinek támogatására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2017. április 21.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

17elot28

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2017. (IV.24) határozata
8. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelméről
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 1.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. a Borvidék Futóegyesület által szervezett 8. Borvidék Félmaratont ………………..,- Ft összeggel
támogatja a 2017. évi Sportrendezvények Keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja az egyesületet, hogy a kapott támogatási összegnek megfelelően módosítsa a
költségvetési táblázatát, amely a támogatási megállapodás mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságát, hogy a Borvidék
Futóegyesület részére készítse elő a támogatási megállapodást, valamint felhívja a Gazdasági
Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

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