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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.
Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok lakói egyetlen nap alatt több, mint 3
millió negyedórás testmozgást végeztek. A Kihívás Napjának célja az, 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 30. Javaslom,
hogy a sportegyesületek által szervezett hagyományos programokon kívül idén is
valamennyi választási körzetben a képviselők vállaljanak programszervezést, mely az
ott-lakók vagy arra járók számára 15 perces mozgáslehetőséget biztosít. Az elmúlt két
év bizonyította a kezdeményezés sikerességét, egyes körzetek lakóközösségének
összetartását és aktivitását. Mindezt bizonyítja, hogy e verseny során elnyert
önkormányzati keretből sikerül megépíteni az újdombóvári körforgalomnál egy
játszóteret a szülők aktív közreműködésével, valamint a tavalyi évben pedig az
Ügyészségtől a Belvárosi Általános Iskola irányába vezető átjáró növényzete újult
meg.
A résztvevők számát idén is rögzíteni szükséges jelenléti ívek alapján. Az a körzet,
amely a legaktívabb résztvevője a Kihívás Napja programnak, javaslom, hogy idén is
500.000 Ft-os nyereményben részesüljön, melyet a körzet fejlesztésére, különböző
problémáinak orvoslására lehet fordítani az érintett Képviselő közreműködésével.
Javaslom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan nevelési-oktatási intézményekbe,
edzőtermekbe, és azok közvetlen környezetébe nem lehessen programot szervezni.
A fentiek ismeretében kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati
javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
a 2018. évi Kihívás Napja program szervezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2018. május
30-án megrendezésre kerülő Kihívás Napja program szervezését és az országos
rendezvényhez való csatlakozást.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy mindegyik dombóvári egyéni választókerület
képviselője egyénileg megszervezze saját körzetének Kihívás Napi programját,
mely legalább 15 perc megszakítás nélküli mozgást jelent a résztvevők számára. A
programon résztvevőket regisztrálni szükséges jelenléti ív alapján, valamint a
helyszín nem lehet nevelési-oktatási intézmény, edzőterem és annak közvetlen
környezete.
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti nyertes körzet részére 500.000 Ft
keretösszeget biztosít, melyet a körzet infrastrukturális fejlesztésére kell fordítani.
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