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Tisztelt Képviselő-testület!
A 3. Szigetszentmártoni Futónap szervezőinek nevében Nagy Gábor főszervező kérelemmel
fordult Szigetszentmárton Község Önkormányzatához, hogy anyagi támogatást biztosítson a
futónap megszervezéséhez és legfőbbképpen annak sikeres és a korábbi években is megszokott
magas színvonalú lebonyolításához.
A kérelem az alábbi szövegezéssel került elektronikus levél formájában megküldésre:
Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Testület !
2020.Szeptember 12.-énszombaton szeretnénk ismét megszervezni
a 3. Szigetszentmártoni futónapot. A tavalyi nagysikerű rendezvényen közel 500 fő indult illetve közel
1000 fő látogatott fordult meg. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Idén is színesebb sportnapot
szeretnénk összeállítani. Ez falunk idegenforgalmánák és hírnevének is jót tesz. A tavalyi rendezvényt
közel 3 millió forintból hoztuk ki, amelynek egy részét az önkormányzat biztosította ,a többit pedig helyi
vállalkozók és egyéb támogatók adományaiból jött össze.
Ezt a támogatást még egyszer nagyon szépen köszönöm és egyúttal szeretném az Önkormányzat idei
hozzájárulását is kérni.
350.000 .- forint önkormányzati költségátvállalásra gondoltunk, ami fedezné a kiadások egy részét.
Bízom pozitív válaszukban.
2020.02.07
Tisztelettel:

Nagy Gábor
főszervező

Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja a Bizottság álláspontját
a Képviselő-testület ülésén ismerteti.
Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés
tárgyában.
S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. március 10.
Bencs Tamás
polgármester
„A”
HATÁROZATI JAVASLAT
a szigetszentmártoni futónap támogatására
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Nagy Gábor a 3. Szigetszentmártoni Futónap
főszervezőjének támogatási kérelmét és az e tárgyban készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület 3. Szigetszentmártoni Futónapot megszervezését
és lebonyolítását ………, - Forint összeggel támogatja az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
az érintetteket értesítse és a támogatási szerződés aláírja.
Felelős:
Határidő:

Bencs Tamás polgármester
értelem szerint

