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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szegedi Sport és Fürdő Kft. 2012. szeptember 30-án (vasárnap) „Határmenti Kerekezés” 
elnevezéssel szabadidős kerékpáros rendezvényt tart. A rendezvény kerékpáros 
teljesítménytúra, melynek Szeged-Kübekháza-Kiszombor az útvonala. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendezvény településünket is érinti, a Szegedi Sport és Fürdő Kft. 
képviseletében Halászevics Péter szervező kereste meg önkormányzatunkat azzal a kéréssel, 
hogy támogassuk a programot.  
 
Előzetes információ szerint a szabadidős kerékpáros teljesítménytúrán 300 fő vesz részt.  
Augusztus végén kerül közzétételre a részletes program (sajtó, www.szegedsport.hu) 
 
A szervezők kérése, hogy a túrapontokon, így Kiszomboron is fogadják őket, itt a túrázók 
megtekintik a helyi látnivalókat, illetve kérik, hogy szerény vendéglátást biztosítsunk (frissítő, 
sütemény) számukra. 
A kiszombori látogatás vendéglátási költségei kb. 45-50eFt összeget tesznek ki, ezt a 
támogatást kérik önkormányzatunktól. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem tárgyalja meg a  „Határmenti Kerekezés” - Kerékpáros túrázók fogadása előterjesztést 
és döntsön a támogatás kérdésében. 
 
Kiszombor, 2012. augusztus 6. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
 



Tárgy: „Határmenti Kerekezés” - Kerékpáros túrázók fogadása. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Határmenti 
Kerekezés” -  Kerékpáros túrázók fogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Határmenti 
Kerekezés” szabadidős kerékpáros teljesítménytúra résztvevőinek Kiszomboron történő 
fogadásával.    
 
A Képviselő-testület a rendezvényt szervező Szegedi Sport és Fürdő Kft. képviseletében 
Halászevics Péter kérelmére a túrázók fogadásához, vendéglátásához (üdítő, ásványvíz, 
sütemény)  45 ezer forint összeget biztosít. 
 
A Képviselő-testület a kerékpár túrázók fogadásának költségeit 45 ezer forint összegben 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont 
kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegedi Sport és Fürdő Kft Szeged, Temesvári krt 33. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



Tisztelt Polgármester Asszony!  
 
 
2012. szeptember 30-án, vasárnap rendezi a Szegedi Sport és Fürdők Kft. a 
 
  "Határmenti kerekezés" 
 
elnevezésű szabadidős kerékpáros teljesítménytúrát Szeged - Kübekháza - Kiszombor 
útvonalon, melyhez  
az Önök támogatását kértük. 
Augusztus végi megbeszélésünket követően tesszük majd  nyilvánossá a sajtóban és 
honlapunkon 
 
        www.szegedsport.hu - n 
 
a túra részletes programját. 
 
Cégünk adatai: 
 
Név:           Szegedi Sport és Fürdők kft. 
Telephely:  6726 Szeged, Temesvári krt. 33. 
Adószám:  11090081-2-06 
 
 
Tisztelettel: 
 
Halászevics Péter 
szervező 
Szegedi Sport és Fürdők kft. 
 
 


