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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, majd hamar meghonosodott szerte
Európában és a nagyvilágban. Magyarországon először 1991-ben szervezték meg a
programot. Hazánkban eddig összesen 1596 település vett részt a vetélkedésben. A
Kihívás Napjának célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges
életmódhoz, és akár iskolában, akár munkahelyen, vagy a városban járva az emberek
legalább 15 percet megszakítás nélkül mozogjanak. A rendezvény hivatalos
időpontja idén május 29. Javaslom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan azon civil
szervezetek, sportszervezetek, intézmények, cégek és településrészek között kerüljön
szétosztásra ismét egy 500.000 forintos keretösszeg, melyek a legaktívabban vesznek
részt a kihívás napja megvalósításában és a legtöbb lakost megmozgatják a fent leírtak
szerint.
A programban való aktivitás figyelembevételéhez előzetes jelentkezés szükséges, hogy
a hivatal munkatársai tájékozódjanak, mely időpontban és milyen helyszínen
szerveznek programokat. Javaslom, hogy a résztvevők aktivitását a dombóvári
sportélethez kötődő személyekből álló szakmai bizottság értékelje, majd tegyen
javaslatot a keretösszeg szétosztására.
Az aktivitást célszerű nem a résztvevők száma, hanem a választott mozgásforma
intenzitása alapján figyelembe venni, mely a résztvevők számára legalább 15 perc
megszakítás nélküli mozgást jelent. Nem vehetők figyelembe a sportszervezetek
hivatalos edzései, valamint az intézményi testnevelésóra.
Az aktivitás mértékének értékeléséhez a résztvevőket jelenléti ívvel regisztrálni
szükséges, valamint az értékelés során helyszínként nem vehető figyelembe nevelésioktatási intézmény, edzőterem és annak közvetlen környezete.
A program sikerességét mutatja, hogy a tavalyi évben 5 intézmény, 4 sportszervezet, 1
civil szervezet, valamint egy településrész részesült támogatásban, melyet sportszer
vásárlására fordíthattak.
A fentiek ismeretében kérem Képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat
elfogadását!
Határozati javaslat
a 2019. évi Kihívás Napja programban résztvevők aktivitásának ösztönzése és
elismerése érdekében keretösszeg elkülönítéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2019.
május 29-én megrendezésre kerülő Kihívás Napja program szervezését és az
országos rendezvényhez való csatlakozást.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből 500.000,- Ft
támogatási keretösszeget biztosít a 2019. évi Kihívás Napja programban
résztvevők aktivitásának ösztönzésére és elismerésére, mely a programban
legaktívabb civil szervezetek, intézmények, cégek, településrészek, továbbá
sportszervezetek között osztható fel az alábbiak szerint:
a) A programban való aktivitás figyelembe vételéhez előzetes jelentkezés
szükséges. A résztvevők aktivitását a polgármester által felkért, a
dombóvári sportélethez kötődő személyekből álló szakmai bizottság
értékeli és tesz javaslatot a polgármesternek a keretösszeg szétosztására.
Az aktivitást nem a résztvevők száma, hanem a választott mozgásforma
intenzitása alapján kell figyelembe venni, mely legalább 15 perc
megszakítás nélküli mozgást jelent a résztvevők számára.
b) Nem vehetők figyelembe a sportszervezetek hivatalos edzései, valamint
az intézményi testnevelésóra.
c) Az aktivitás mértékének értékeléséhez a résztvevőket regisztrálni
szükséges jelenléti ívvel, valamint az értékelés során helyszínként nem
vehető figyelembe nevelési-oktatási intézmény, edzőterem és annak
közvetlen környezete.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2019. évi Kihívás Napja program
szerepel a városi rendezvénynaptárban, így az önkormányzati közterületek a
programhoz kapcsolódóan engedély és bejelentés nélkül használhatóak.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretösszeg felosztására, a
szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: 2019. június 30. – a keretösszeg felosztására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
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