Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove
ZÁPISNICA
Zo zasadnutia komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove ,
ktoré sa konalo dňa 7.4.2016
Prítomní:

Mgr. Attila Visnyai - predseda
Mgr. Stanislav Villányi - člen
Ing. Dávid Mák - člen
Mgr. Štefan Ujpál - člen
Ladislav Flachbart - člen
František Sajko - člen
Kristína Medeová – zapisovateľka
Ing. László Kerekes – zástupca primátora

K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Pohár primátora v minifutbale a správa o športovom živote v meste
3. Diskusia
4. Záver
K bodu č.1
P.predeseda informoval členov, že aj v tomto roku
sa usporiada
XXIII. ročník
minifutbalového turnaja o putovný pohár Primátora mesta Fiľakovo. Akcia sa bude konať pri
príležitosti 770. výročia Mesta a pod názvom XXIII ročník „O pohár primátora“ v rámci
ktorého sa uskutoční turnaj primátora žiakov ZŠ vo Fiľakove a kolkársky turnaj medzi
organizáciami mesta Fiľakovo. Akcia bude rozsiahlejšia ako v predošlých rokoch. Členovia
jednotlivo urobia prieskum na zabezpečenie sprievodných atrakcií, hlavne pre deti.
Uskutoční sa 25.júna 2016/sobota/ v športovom areáli FTC Fiľakovo. Družstvá sa môžu
prihlásiť do 23.júna 2016/ štvrtok/ do 15.30 hod., kedy sa bude konať losovanie družstiev.
Ďalšie všeobecné a technické ustanovenia budú vypracované v propozíciách.
Komisia ako spoluorganizátor turnaja požiada p. primátora o pridelenie fin. prostriedkov vo
výške 400 Eur na zakúpenie vecných cien a občerstvenie pre súťažiacich a na ostatné
výdavky.
P. Gecso predložil správu o prijatí nárvhu VZN č. 4/2016 o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta Fiľakovo. Predmetom VZN: zakazuje celoročné používanie
pyrotechnických výrobkov na území celého mesta s výnimkou osláv príchodu Nového roka,
a to konkrétne v čase od 18.00 hod 31.decembra do 03.00 hodiny 1. januára nasledujúceho
roka.
Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove odporúča schváliť VZN č.
4/2016.

-

2-

Dňa 19.3.2016v hale na ZŠ Lajosa Mocsáryho vo Fiľakove sa uskutočnil turnaj šiestich
mužstiev tzv. starých pánov. Vedenie FTC turnaj zorganizoval z dôvodu spomienky na
dlhoročného funkcionára a zároveň brankára p Tibora Szabóa pod prezývkou „PIKÓ“
Po ukončení turnaja prišla p.Bc. Erika Szabóová a odovzdala ceny.
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa bude konať
v mesiaci máj.

Príloha : prezenčná listina

Zapisovateľka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Mgr. Attila Visnyai

