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Tisztelt Képviselő-testület!
A sport kiemelkedő szerepet tölt be városunk életében. Számos dombóvári születésű
élsportoló bontogatta szárnyait valamelyik helyi sportegyesületnél, majd aztán
Dombóvárról elkerülve tovább folytatta karrierjét.
Szerencsére elmondható, hogy jelenleg is igen aktív sportélet zajlik Dombóváron.
Mindezt jól mutatja, hogy a már évek óta működő sportszervezetek mellett új alapítású
egyesületek is megjelentek az elmúlt években, másrészt a sportolni vágyók emelkedő
létszáma is ezt bizonyítja. Szinte valamennyi sportszervezet feladatául tűzte ki az
utánpótlás-nevelést, mely egy-egy sportág eredményességének fenntartásában mind
helyi, mind országos, illetve nemzetközi szinten is fontos szerepet tölt be.
Városunk sportolói igen szép eredményeket érnek el országos versenyeken. Több
sportolónknak sikerült kijutnia olimpiai vagy világbajnokságra. Ezek az eredmények
jól tükrözik, hogy komolyan veszik munkájukat, s küzdenek azért, hogy mind a város,
mind pedig a saját nevük méltó helyet érdemeljen ki a sport, illetve a sportág életében.
Fontosnak tartom, hogy a város is értékelje az ő erőfeszítéseiket és támogassa őket.
Javaslom, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete álljon azon
kezdeményezés mellé, mely révén megvalósulhatna egy dicsőségfal felállítása, melyen
az arra érdemes dombóvári sportolók nevei szerepelnének. A kezdeményezés
kivitelezéséhez egy, a dombóvári sportszervezetek által megválasztott 3 tagú
Kuratórium felállítása is szükséges, melynek tagjai minden évben az egyesületek
vezetői, edzői által javasolt sportolók közül választanák ki a dicsőségfalra kerülő
személyek nevét.
A fal avatására 2012-ben, a Város Hetében kerülne sor. Az ezt követő években a
Kuratórium által újonnan kiválasztott sportolók nevét tartalmazó táblák az említett
rendezvény keretén belül lennének elhelyezve. A felállítás helyszínének a Szigeterdőt
javaslom, a megjelenés formáját pedig Dombóvár Város Önkormányzata által kiírt
ötletpályázat döntené el.
Kérem Képviselőtársaimat támogassák a javaslatot!
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülte kezdeményezi a
Szigeterdőben – a főépítésszel egyeztetett helyen - egy dicsőségfal felállítását a
kiemelkedő teljesítményt elért dombóvári sportolók számára, melynek megjelenési
formájára ötletpályázatot ír ki.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
sportszervezetek vezetői által választott 3 tagú kuratórium döntsön minden évben a
dicsőségfalra kiválasztott sportoló személyéről.

Határidő:

2012. február 16. – ötletpályázat kiírása
2012. március 2. – beérkezett javaslatok elfogadására
2012. március 31. – dicsőségfal elkészítésére
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