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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőberényi Horgászok Egyesülete felvételét kérte a város sportegyesületei közé, mely
kérelmet az Oktatási ás Kulturális Bizottság is megtárgyalt. A Bizottság egyetértett a felvételi
kérelemmel ás javasolja az önkormányzat testnevelés 5 Sport feladatairól, a helyi testnevelés
és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MOK sz. rendelet 2. sz.
mellékletét a Mezőberényi Horgász Egyesülettel kiegészíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el a mellékelt rendelet-tervezetet

Mezőberény, 2014. február 12.

Zolnai Magiolna
titkársági referens
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Mezőberény Város Oktatási és Kulturális Bizottsága részére

Sportegyesületi regisztráció kérelme

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! Tisztelt Elnök Úr!

Azzal a kéréssel fordulok önökböz, hogy a Mezőberényi Horgász Egyesületet, az idei évtől, aMezőberériyben működő városi sportegyesületek közé szíveskedjenek regisztrálni!

Indoklás:

Az 1943 -ban alakult, jelenleg 304 fős egyesületünk alapvető cékjai között szerepel asporthorgászat népszerűsítése. Jelenleg két Mezőberény területén lévő víztükörhalgazdálkodási feladatait látjuk el (Boldisháti holtág, Hosszú-tó) arnak érdekében, hogy asport- és versenyhorgászat alapjait kellőképpen megerősítsük, megrendezésre kerülőprogramjaink - és az ide látogató sporttársaink számára vonzóvá tegyük.

Tevékenységünk a város értékgyarapítását, turisztikai vonzerejének növekedését szolgálja. Ahagyományosnak mondható helyi versenyek megszervezésén és lebonyolításán túl, céljainkközött szerepel a magasabb rangú versenyeken való részvétel (megyei, országos).

Egyesületünk hivatalos adatai:

Mezóberényi Horgászok Egyesületet

5650 Mezőberény Petőji Út 8.

Nyilvóntartási szám: Pk. 60.300/1989.

Segítségüket és megértésüket tisztelettel köszönöm.

Mezőberény, 2014. január 20.
2W4 JAN 21.
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

....12014.( ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport

tevékenység támogatásáról szóló 2412007.(IX.25.) MÖK sz. rendelet módosításáról

Mezőberény Város Képviselő-testülete — támogatva az egészség megőrzését, a gyermek- és
ifjúsági sport (diáksport), a szabadidősport, az utánpótlás-nevelés, a verseny- és élsport
körébe sorolt sporttevékenységet, valamint a fogyatékosok életminőségének sport által történő
javítását, versenyszerű sportolását — az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX]X törvény 13. (1) 15. pontja és (2)
bekezdése, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

1. *

Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység
tárnogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelet 2. sz. melléklete a következő 13.
ponttal egészül ki:
„13. Mezőberényi Horgász Egyesület

- sport és versenyhorgászat”

2.

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Mezőberény, 2014. február 24.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző


