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VISECRAD 
Város 

POLGÁ RMESTERE 

Előterjesztés 

Mozdulj Rendes Alapítvány kérelméről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Előterjesztette: Eőry Dénes 

Összeállította: Solti Bernadett 

A Mozdulj Rendes Alapítvány 2017. október l-jén rendezte meg első alkalommal a „Visegrád 
Fellegvár Csúcstámadás" elnevezésű futóversenyt, majd azóta többször is. Rendes Csaba az 
alapítvány alapítójának tájékoztatása szerint a rendezvények fő célja a szabadtéri közös 
megmozdulás biztosítása az egészséges életmód jegyében. Az alapító minden helyi rendezvény 
esetében anyagi támogatásért fordult Visegrád Város Önkormányzatához, most 2021-ben ismét 
megkereste kérelmével. A sportrendezvények (, , Visegrád Fellegvár Csúcstámadás " és 
„ Visegrád Running Day ") megrendezéséhez 350.000 Ft támogatást kér. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, és Sport Bizottsága a 
2021. november 23-i ülésén tárgyalja a kérelmet. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és 
Rendes Csaba, a Mozdulj Rendes Alapítvány alapítójának támogatás iránti kérelme ügyében 
döntést hozni szíveskedjék! 

Visegrád, 2021. 11. 19. 

Polgármester 



határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2021. (XI. 25) határozata 

A Mozdulj Rendes Alapítvány 2022. évi támogatási kérelméről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, a Mozdulj Rendes Alapítvány (2500 Esztergom, Vasas utca 18.) támogatási 
kérelmét elfogadja, és a 2022-ben megrendezésre kerülő „Visegrád Running Day, illetve 
Visegrád Fellegvár Csúcstámadás" sportrendezvényeket ... .. . ,- forinttal támogatja, 

2. a támogatás összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 15. számú „működési célú 
támogatás, pénzeszköz átadás" melléklet 18. sora (Csúcstámadás Mozdulj Rendes Alapítvány) 
terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Mozdulj Rendes Alapítvánnyal kötendő támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Támogatási kérelem-Sportrendezvény 2022-es évben. 
Tervezett időpontok: 
- Visegrád Running Day, 2022.06.05 
- Visegrád Fellegvár Csúcstámadás 2022.szeptember 

Csatolt dokumentum formájában küldöm a 2022 évre szóló támogatási kérelmet, bízva a pozitív elbírálásban. 

Sportbaráti üdvözlettel 
Rendes Csaba 
Mozdulj Rendes Alapítvány alapító 



Tisztelt Önkormányzat! 

Szervezet neve: Mozdulj Rendes Alapítvány 

Elnök: Rendes Nikoletta 

Alapító: Rendes Csaba 

Székhelye: 2500 Esztergom Vasas utca 18 

Telefon: 30-8466394 

Facebook: 
Visegrád Fellegvár Csúcstámadás 
Mozdulj Rendes Alapítvány 

Honlap: www.mozduljrendesalapitvany.hu 

E-mail: mozduljrendes@gmail.com, rendescs@gmail.com 

Tárgy: Sportrendezvény 

Visegrád Fellegvár Csúcstámadás (futás, túrázás) 
Futóverseny amatőr tömegsportot megcélzó rendezvény! 

Visegrád Running Day (futás) 
Futóverseny amatőr tömegsportot megcélzó rendezvény! 

A rendezvények fő célja, üzenete: 
Szabadtéri közös megmozdulás biztosítása az egészséges életmód jegyében. Egészségesek és 
fogyatékkal élők együttes mozgási, sportolási lehetőségének megteremtése. A családok 
kimozdítása annak érdekében, hogy a sport és az egészséges életmód az emberek életének 
szerves részévé váljon. Egészséges életmódra nevelés, sportoltatás. 
Eddigi eseményeinken fiatal kortól egészen 80 éves korig volt résztvevőnk. Örömmel láttuk, 
hogy ki~ki a korának edzettségének megfelelően sétálva, kocogva, futva teljesítette 
valamelyik távunkat. 
2022-ben is szeretnénk sportolási, versenyzési lehetőséget biztosítani ebben az egyedülállóan 
szép környezetben. 
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Visegrád Running Day. 

Tervezett Időpont: 
2022 június 5.-én 

Útvonal tervezet: 
Versenyközpont: Visegrádi Sportpálya 
Útvonal: belvárosi futás! 

Program: Sport és Egészségnap 

Gyerek futás lkm-es távon: Visegrád városában élő, illetve tanuló gyerekeknek 
ismételten ingyenes részvételt kívánunk biztosítani. 

S km-es táv: Visegrád városában élő lakosoknak kedvezményes nevezést kíván 
biztosítani szervező csapatunk. 

10 km-es táv: Visegrád városában élő lakosoknak kedvezményes nevezést kíván 
biztosítani szervező csapatunk. 

Eredményhirdetés: Visegrádi Sportpálya 
Versenyközpont: (Sportbemutatók, egészségügyi mérések, tanácsadás!) 

Visegrád Fellegvár Csúcstámadás 

Időpont: 

2020 szeptember vége 

Útvonal tervezet: 
Versenyközpont: Visegrád Nagyparkoló 
Rajt: Fő út 
Cél: Visegrád Fellegvár 
Fő út, Salamontorony utcán keresztül Mogyoróhegy felől 

Program: Sport és Egészségnap 
Visegrád Fellegvár Csúcstámadás (futás, túrázás) 

Futóverseny amatőr tömegsportot megcélzó rendezvény! 

Gyerek futás lkm-es távon: Visegrád városában élő, illetve tanuló gyerekeknek 
ismételten ingyenes részvételt kívánunk biztosítani. 

Csúcstámadás 5 km-es táv: Visegrád városában élő lakosoknak kedvezményes 
nevezést kíván biztosítani szervező csapatunk. 



Fellegvár Csúcstámadás 10 km-es táv: Visegrád városában élő lakosoknak 
kedvezményes nevezést kíván biztosítani szervező csapatunk:. 

Eredményhirdetés: Fellegvár 
Versenyközpont: (Sportbemutatók, egészségügyi mérések, tanácsadás!) 

A rendező csapat szeretné, ha az egész ország felfigyelne ezekre a sporteseményekre. 
Munkatársaink ezen cél érdekében fognak dolgozni. Országos médiákban kívánunk 
megjelenni. Sport-csatornák, sport-napilapok, közmédia, online média, közösségi háló. 
Rendezvényünket szeretnénk megismertetni, hangsúlyozva Visegrád és az általunk 
megálmodott pálya egyedi szépségeit, adottságait. 

Előző évi rendezvényeink gyönyörű időben, remek hangulatban teltek. Rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk az eseményt illetően, ami arra ösztönöz minket, hogy hasonló 
lelkesedéssel vessük magunkat bele a 2022-es esztendőbe. Rendezvényeinken 2019-ben közel 
2000 fö jelent meg indulóként, illetve kísérőként! 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy pénzügyi lehetőségeikhez mérten 350.000.- Ft-tal 
szíveskedjenek támogatni, ezen sporteseményeket. 

A rendezvény összköltsége 3.500.000 Ft, mely összeg az alábbi költségeket tartalmazza: 

• Rajtcsomag 
• Étkezés, frissítő költségei 
• Finisher Érem és Okleveles díjazás költségei 
• Időmérés költségei 
• Marketing költségek 
• Kisegítő személyzet költségei 
• Engedélyek költségei 
• Orvosi felügyelet, mentőautó, mentőrobogó, személyzet 
• Eszközigény (kordon, célkapu) 

Esztergom, 2021. november 10. 

Köszönettel: 

Rendes Csaba 
Mozdulj Rendes Alapítvány, alapító 


