
Szám: 2-3/2008.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. április 25-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A  Tolna  Megyei  Közgyűlés  29/2008.  (IV.  25.)  közgyűlési
határozata  a  MÖOSZ  XXIX.  Pekingi  Nyári  Olimpiai
Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról:

1. A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  csatlakozik  a
Megyei  Önkormányzatok  Országos  Szövetsége  XXIX.
Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a
Közgyűlés  elnökét,  hogy  az  Olimpián  résztvevő  sportoló
kiválasztására  vonatkozó  megyei  pályázatot  –  megyei
sportszakemberek  bevonásával  -  lebonyolítsa  a  határozat
mellékletét  képező  pályázati  felhívás  és  pályázati  adatlap
alapján, illetve az utaztatást végző utazási irodával kötendő
megállapodást aláírja.

3. A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  a  pályázat
lebonyolításával  kapcsolatos  -  a  megyei  önkormányzatra
háruló  -  maximum  150.000  Ft  összegű  kiadást  a
költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 

Felelős:  1-2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke,
a  3.  pont  tekintetében  dr.  Bartos  Georgina,  megyei
főjegyző.

Határidő: azonnal

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.                dr. Bartos Georgina sk.
          a Közgyűlés elnöke           megyei főjegyző

A kivonat hiteléül:

Weisz Éva



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Peking arra készül, hogy kiérdemelje ezt a minősítést:

„minden idők legjobb, legnagyobb olimpiája”.

Kína fővárosa, valamint a további helyszínek sosem látott, gigantikus és lenyűgöző
létesítményekkel  igyekeznek  meghódítani  a  világ  sport-közvéleményét,
egyszersmind olyan keretet adni az olimpia két hetének, amelyhez foghatóval még
nem találkoztak Glóbuszunk legjobb sportolói.
A magyar versenyzők számára óriási kihívást jelent már a részvétel kiharcolása is –
és még nagyobbat az eredményes helytállás. Sosem volt még ilyen nehéz dolguk a
sportolóknak:  a pekingi  helyekért  minden eddiginél  élesebb verseny folyik,  lassan
átalakítható  a  Coubertinnek  tulajdonított  mondtat:  a  részvétel  már  maga  a
győzelem.” (www.mob.hu)

Minden megye lehetőséget biztosít egy-egy sportolójának, hogy szurkolóként részt
vehessen  a  XXIX.  Nyári  olimpiai  játékokon,  részese  lehessen  a  csodának,  mely
minden sportoló legnagyobb álma.

Helyszín: Kínai Népköztársaság fővárosa, Peking
Időpont: 2008. augusztus 18-23.

Pályázhatnak a megyei  települések önkormányzatai,  illetve a megyében működő
sportági szakszövetségek és sportegyesületek. Javasolni csak működő egyesületben
leigazolt, olimpiai sportágban versenyző sportolót lehet.

Javasolható minden 18. életévét betöltött, 25 évnél fiatalabb versenyző, aki esélyes
lehet a 2012-es olimpián való részvételre.

A nyertes résztvevőket a Tolna Megyei Önkormányzat javaslata alapján a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) választja ki.

A pályázat benyújtásai határideje: 2008. május 9.

A pályázati adatlapot a Tolna Megyei Önkormányzathoz kell megküldeni úgy, hogy
az legkésőbb 2008. május hó 9. napjáig megérkezzen.
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Pályázati adatlap
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a XXIX. Pekingi Nyári

Olimpián való részvételre vonatkozó pályázatához

A pályázó szerezet neve:

A pályázó szervezet elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):

A pályázó szervezet képviselője:

A  Pekingi  XXIX.  Nyári  Olimpiai  Játékokra  résztvevőként  javasolt  sportoló
neve és elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):

A sportoló születési helye és ideje:

A sportoló milyen helyi, megyei, országos vagy nemzetközi versenyeken vett
részt és milyen eredményeket ért el? (az eseményen helyszínét, időpontját és
az elért eredményt is kérjük feltüntetni)
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