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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2017. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Szekszárd Városi
Diáksport Egyesület 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, 2017. június 23.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

17elot55

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2017. (VI.26.) határozata
a Szekszárd Városi Diáksport Egyesület 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 Szekszárd Városi Diáksport Egyesület szakmai beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

17elot55

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Humán Bizottság
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szakmai beszámoló: a Szekszárdi Városi Diáksport Egyesület(Bizottság) által szervezett 2016-17- évi
általános iskolai Diákolimpiai rendezvényekről, az eredményekről és a következő tanév terveiről.
A Szekszárd VDSE a Magyar Diáksport Szövetség al szervezeteként a városi Diákolimpiai versenyeket
szervezi. Ezekről a rendezvényekről juthatnak tovább a város tanulói a Megyei Diáksport Tanács által
rendezett megyei döntőkre. A megyei döntőkről a győztesek képviselik a területi és országos
versenyeken városunkat.
A Városi DSE az tanév eleji nevezések után a versenynaptár szerint rendezi programjait, 30 napon 43
labdajáték mérkőzésen 8 egyéni sportágban szervezte (lásd melléklet, összevont versenynaptár). Ez
körül belül 1000-1200 alkalommal jelentett a város általános iskolásainak szereplési lehetőséget
(2013-ban 2000-2500).
A legnagyobb létszámokat megmozgató versenyek az úszás és mezei futás (200 főnél több), a
labdarúgásban és futsalban több forduló miatt 330 pályára lépés történt A többi tervezett program
megvalósult (néhány esetben időpont módosult)
Az előző évekhez képest egy-egy programon kb. azonos létszámban vettek részt az intézmények. A
legtöbb mérkőzést labdarúgásban rendeztünk, 24-at 4 korcsoportban (2013-ban 60-at). A többi
sportágban is hasonló a helyzet a megnövekedett egyesületi programok miatt. Az időjárási
körülmények nehézségei ellenére (rövid ősz és tavasz) a fő célok a versenyzési lehetőség biztosítása
és a továbbjutó csapatok felkészülésének segítése biztosított volt.
Eredmények az előzőévekhez képest bíztatók. Megyei döntőkön 16 csapat és 20 egyéni győzelemmel
továbbjutás jogát szerezték meg. Az eddig lezajlott elődöntők alapján 9-10 csapat és 13-15 egyéni
versenyző szerepelhet az országos döntőkön
A diákolimpiai rendezvények szervezésén túl városi tömegsport és szabadidősport rendezésében és
tárgyi támogatásában is segítettek az egyesület tagjai (utcai és mezei futó versenyek, gyermek
atlétikai terem verseny, MLSZ gyermeklabdarúgó program)
Pénzügyi feltételek:
Az önkormányzat 600 000.- támogatást biztosított
A Tolna Megyei DST-én keresztül az MDSZ érem és bírói költségek egy részével támogatta a
szervezetünk működését.
Az intézményeink megyei DOL döntőkre való utazását idén két alkalommal is támogatni tudtuk.
Kiadások:
banki költség
4044.saját eszköz javítása
3000.nyomtatvány, ügyviteli költség
24026.honlap üzemeltetés
3500.kiküldetés, szállítás
67540.versenyrendezés, sportszolgáltatás
187450.segédeszközök, sportfelszerelés
354790.összesen
644350.Részletes támogatási elszámolást a május végi határidőre elküldöm.

Kérem írásbeli beszámolóm elfogadását.
Szekszárd, 2017. 05. 25.
Zalakovics Gábor
DSB
elnök
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