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Bevezető
A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és
rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal kapcsolatos kérdésekben felmerül.
Az Európa Tanács által elfogadott Európai Sport charta alapelvei:
1.)
2.)
3.)

a fiatalok számára biztosítani kell „az alapvető sportolási lehetőségek
megszerzését”,
a társadalom széles rétegei számára hozzáférhetővé kell tenni
„a sportolási és rekreációs lehetőségeket”,
az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára pedig meg kell adni
„az egyéni sportteljesítmények javításának lehetőségét”.

Ezek mellett kiemelendő:
a.)
b.)
c.)
d.)

A sport közösségteremtő és megtartó hatása,
a sport nevelő hatása,
a sport, szórakoztató, örömszerző tulajdonsága,
a sport gazdasági funkciója (Európában 9 millió embert tart el a sport!),

e.)

egészségmegőrző, illetve gyógyító hatás.

a sport területén három kitörési pont mutatkozik:
1.)

A gyógy-idegenforgalommal mellett a sport-idegenforgalom által
nyújtott lehetőségek.
2.)
Utánpótlás nevelés.
3.)
Szabadidő sport minél szélesebb körben való elterjesztése,
felkarolása.
Mindezek feltétele:
a.)
magas szintű sport infrastruktúra,
b.)
megfelelő sport-szakmai háttér.

2004. évi I. törvény
A sportról
A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az
egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének
társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság
erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.
Az állam feladata ezért, hogy
 közérdekből segítse elő az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga
gyakorlati megvalósulását, és
 támogassa a civil szervezetek keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség
jegyében is folytatott sporttevékenységet,
Az állam az ifjúság egészséges fejlődése érdekében biztosítja
a közoktatás és felsőoktatás testnevelését és sportját, valamint
az intézményen kívüli diáksportot.
Az állam a szabadidősport és a diáksport támogatásával is előmozdítja
a mozgásgazdag életmód elterjedését,
a rendszeres testedzést.
Az állam erősíti a sport egyes területein a piaci viszonyok kialakulását, a sporttal összefüggő üzleti
vállalkozásokat, biztosítja a testkultúra fejlesztését szolgáló képzés feltételrendszerét.
A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi célkitűzésekkel, a
környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztéssel.

Az állam feladata, hogy hozzájáruljon a sporttal kapcsolatos önveszélyeztető káros tendenciák (pl.
dopping) csökkentéséhez, gondoskodjon a sportrendezvények biztonságáról, a sportolói
személyiségvédelemről, a sporthuliganizmussal szembeni fellépésről.

Állami feladatok és ellátásuk szervezetrendszere
49. § A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:
a) meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi
feltételeit,
b) gondoskodik - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.)
meghatározottak szerint - a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a
közoktatásban, továbbá közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a
felsőoktatási kollégiumokban,
c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését,
d) részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolaiegyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja finanszírozásában,
e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok
sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
f) korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom
betartását,
g) ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését,
h) a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb
követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket
hoz létre,
i) gondoskodik a kincstári vagyon részét képező, valamint az állam vállalkozói vagyonába
tartozó sportlétesítmények fenntartásától és rendeltetésszerű hasznosításától,
j) támogatja a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását,
korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését,
k) gondoskodik a sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a sportrendezvények
biztonságos lebonyolításához,
l) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben.
m) támogatja az olimpiai mozgalmat, a Magyar Köztársaság sportolóinak, sportszervezeteinek
részvételét az olimpiákon és más, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyeken,
ideértve a speciális világjátékokat, valamint a fogyatékosok más kiemelkedő jelentőségű
nemzetközi sportversenyeit is,
n) támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet,
elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását,
o) fenntartja a sportegészségügy állami intézményeit és országos hálózatát, támogatja a
sportorvosi tevékenységet,
p) működteti az állami sportinformációs rendszert,
q) támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.
A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára -:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak
szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési
törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek.
(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra
fordítandó összeget.

a közoktatási intézmények nem rendelkeznek a kerettantervi követelmények és tananyag
elsajátításához – a mindennapos testneveléshez – és a diáksporthoz szükséges tárgyi
(létesítmény/tornaterem, szabadtéri sportpálya), sportszer – sporteszköz ellátottság) és anyagi
feltételekkel,
•
a lakóhelyi, a tömeg és szabadidősport, a közoktatási intézmények és a többi egyesület
támogatására nem jut elegendő pénz
•
jogos lakossági panasz, hogy a nagyközségben a gyerekek, a felnőttek sportolási lehetősége
nem biztosított,
•
a labdarúgó pálya kivételével, az Önkormányzat területén lévő sportpályák felújításra
szorulnak, (kézilabda, tenisz).
Ezen mindenképen változtatni kell, mert az Önkormányzatnál alkalmazott támogatási gyakorlat,
ezt a lehetetlen állapotot csak stabilizálja. Olyan támogatási rendszert kell kialakítani, amely nem
csak a meglévő két szakosztály „túlélésére” épít, hanem biztosítja a lakossági igényeknek
megfelelő választékbővülést (sportlétesítmény fejlesztést, versenyzési alkalmak bővítését), és
biztos alapot nyújt a többi már működő szakosztály működéséhez, valamint hozzájárul egyéb
erőforrások rendszerbe való bekapcsolódásához.

•

Működő szakosztályok:
 labdarúgás,
 erőemelés,
 fittness,
 birkózás,
Érdeklődésre számottartó sportok:
 asztalitenisz,
 kerékpározás különböző formái,
 természetjárás,
 sakk,
 kosárlabda,
 kézilabda,
 terepmotorozás,
 bowling,
 aerobic
 alakformáló torna
A nagyközségben meglévő sportlétesítmények sem számban, sem fajtájában (például
kosárlabda, röplabda pálya nincs) sem jelenlegi állapotukban nem elégségesek a
sportkoncepcióban
szereplő
feladatok
megvalósításához.
Ezért
az
esetleges
fejlesztéseknél ezt is figyelembe kell venni.
Alapelvek

Egyek Önkormányzata – feladat és hatáskörében – az alábbi alapelvek figyelembevételével
fogalmazza meg és alakítja ki sporttal kapcsolatos koncepcióját.
•
A sport az egyetemes kultúra része, gyakorlása állampolgári alapjog,
•
A sport a szabadidő eltöltésének, az egészség megőrzésének, megszilárdításának, az ifjúság
erkölcsi- fizikai nevelésének- fontos eszköze. Ezért az Önkormányzatnak sportot támogató
rendszerével azt kell elősegítenie, hogy minél több Egyeki lakos sportoljon – kultúrált
körülmények között – rendszeresen.
A fenti célok megvalósítása érdekében, az Önkormányzatnak elsősorban a sporttevékenység
végzéséhez szükséges sportlétesítmény fejlesztést, új létesítmények építését kell szorgalmaznia, és
finanszíroznia, valamint a meglévő létesítmények zavartalan üzemeltetését kell biztosítania.
Másodsorban a rendszeresen sportolók számának emelése érdekében, a tömeg- és
szabadidősportot (ezen belül kiemelten az ifjúság sportját, a diák sportot) kell támogatnia.
Természetesen az Önkormányzat továbbra is szerepet vállal a versenysport támogatásában, hogy
Egyek sportmozgalma továbbra is megtarthassa helyét a térségi sportéletben. Ez a támogatás csak
az érintett egyesületek működési alapjait teremtheti meg, és hozzá kell járulnia további
erőforrások bevonásához is, valamint tiszta és átlátható viszonyokat kell, hogy teremtsen az
egyesületek gazdálkodásában, és a támogatásokkal való elszámolásban.

III.
Általános célkitűzések

Egyek Önkormányzata:
•
Kiemelt figyelmet fordít:
»
A közoktatási intézményekben folyó testnevelési és sportmunka színvonalának emelésére,
feltételrendszerének javítására és a diákok sportolási lehetőségeinek bővítésére,
»
A tömeg-, és szabadidősport rendezvények számának emelésére,
»
Meglévő létesítmények hasznosítására, új létesítmények építésére

A diák-, a tömeg- és a versenysport koordinációjára, az iskolák, sportegyesületek
együttműködésére.
Biztosítja az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények alapvető
üzemeltetési feltételeit. Gondoskodik azok karbantartásáról, felújításáról, valamint
fejlesztéséről. Egységes szabályzatot dolgoz ki a tulajdonában lévő létesítmények
használatára. Támogatást nyújt a sportegyesületek szakosztályainak, ezek
kedvezményes, vagy ingyenes használatához.
Olyan pályák kellenek, melyek maximálisan biztonságosak, az öltözők kultúráltak
(„jobb, mint otthon!”), sportolás utáni, vagy közbeni (gyermekmegőrző, játszó-,
vetítő helyiségek), kikapcsolódást szolgáló helyiségek vannak, ahol a családok együtt,
vagy külön-külön, de egészséges, tartalmas módon töltik el szabadidejüket.
Olyan sportlétesítmények kellenek, melyekre lehet szervezni, edzőtáborokat, melyek
sport-idegenforgalmi hasznából az egész település profitálhat.
Törekedni kell az I-IV. osztályban a kötelező délelőtti órakeretbe beépített,
mindennapi testnevelés óra megvalósítására. Ezeken az évfolyamokon a testnevelés
tanítását a szakterületen végzettséggel rendelkező pedagógusokkal kell ellátni.
Szükséges képesítés hiányában az önkormányzat a megfelelő továbbképzéshez
szükséges támogatást biztosítja.
Az V-VIII. osztályban törekedni kell a mindennapos testnevelés megvalósítására,
ezért feltétlenül szükséges a tanórán kívüli testmozgás minél nagyobb számban
történő biztosítása a szükséges plusz anyagiak hozzárendelésével.
Erősíteni kell a testvérvárosi, testvériskolai sportkapcsolatokat, ennek haszna nem
kérdőjelezhető meg.
A sportlétesítmények fejlesztésénél, újak építésénél maximálisan figyelembe veszi a
meglévő szakosztályi struktúrákat, a jelentkező lakossági igényeket, a nagyközség
földrajzi adottságait, és nem utolsó sorban anyagi lehetőségeit.
Pályázati úton támogatja azokat az Egyeki székhelyű és tevékenységüket Egyeken
folytató ifjúsági és civil szervezeteket, lakóhelyi és tömegsport sportegyesületeket,
amelyek:
» Részt vállalnak a lakosság és a tanulóifjúság rendszeres szabadidős és
sportfoglalkoztatásában,
» Együttműködnek a közoktatási intézményekkel és sportegyesületekkel,

»
•

•

•
•

•

•
•

•

Tulajdonukban lévő létesítményeket, sportszereket, eszközöket ingyenesen biztosítják a
nagyközség központi sportrendezvényeinek megtartásához.
Támogatja pályázati úton azokat:
»
a vállalkozásokat, amelyek az Egyekiek sportolási – mozgási lehetőségeinek bővüléséhez
adnak segítséget.
»
a kiemelkedő eredményeket produkáló, elérő sportembereket (sportvezetők, edzők,
versenyzők) akik Egyeken élnek ill. Egyek sportjában tevékenykednek.
Pályázati úton is támogatja a versenysportot: A kiemelt szakosztályok (a labdarúgók,
erőemelők) támogatása ingyenes pályahasználattal, valamint sportszerek (labdák,
sportfelszerelések: mezek, cipők stb.), nevezési díj, játékvezetői, bírói díj, valamint az
utánpótlás nevelés költségeihez való hozzájárulással történik.
Kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi szinten kiemelkedő eredményt elért egyeki sportolók
támogatására.
»

•

•

•

•

A kiemelt szakosztályok önkormányzati támogatásának feltételei:
»
a.) egy rész önkormányzati támogatáshoz, két rész saját erőt kell biztosítaniuk,
»
b.) egy rész önkormányzati támogatáshoz, egy rész saját erőt kell biztosítaniuk, (javaslat)
»
rendelkezniük kell éves költségvetéssel és eredmény listával,
»
nem lehet köztartozásuk,
»
a.) kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a gazdasági év végén, a kapott támogatás
háromszoros (kétszeres) összegével elszámolnak. Az elszámolások ellenőrzését, az
Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a közgazdasági
iroda vezetőjével közösen végzi.
»
b.) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 13/a §-ban foglalt felhatalmazás
alapján a támogató a támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel
kapott
összegének
rendeltetésszerű
felhasználásáról,
ezért
a
támogatottnak
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a gazdasági év végén az Önkormányzattól kapott
támogatás összegével elszámolnak.
»
ha elszámolási kötelezettségének hitelt érdemlően nem tesznek eleget, akkor következő
évi támogatásból automatikusan kimaradnak.
Az Önkormányzat sportcélú feladatai

1.) Közoktatási intézmények területén:
A; óvodákban:
•
Biztosítja és javítja az óvodások mindennapi testneveléséhez szükséges feltételrendszert:
»
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy nagyobb költségráfordítás nélkül mindkét óvodában
hogyan alakítható ki/át olyan terem, amely a testnevelési foglalkozás megtartására
alkalmas,
»
gondoskodik a játékudvarok tervszerű át/kiépítéséről, a kialakításra kerülő létesítmények
célszerű (sportszer, eszköz és játék) felszereléséről
(Mindezt a pénzügyi lehetőségek függvényében előre meghatározott ütemterv szerint végzi el.)
•

•
•
•

Az óvodások részére évente legalább hat alkalommal központi, játékos
sportvetélkedőket szervez. Ezek lebonyolításába bevonja az óvodát.
Támogatja az óvodapedagógusok szakirányú (egészségnevelés, testnevelés, gyógytestnevelés)
továbbképzéseken való részvételét.
Biztosítja az iskolában dolgozó testnevelő tanárok bevonásával a rászoruló óvodások
gyógytestnevelési ellátását.
Az óvodai testnevelési és sportprogramok megvalósítását fejkvóta és pályázati pénzeszközök
biztosításával kívánja elősegíteni.

B; általános iskolákban:
•
Ütemterv szerint gondoskodik az iskolák sportlétesítményeinek felújításáról, lehetséges
fejlesztéséről valamint új szabadtéri sportpályák építéséről, ezek felszereléséről.
Az iskola épületeiben a kerettantervi követelmények a jelenlegi létesítmény feltételek mellett
teljesíthetetlenek
(az
atlétikai
ugrások,
dobások
valamint
a
torna
függő–és
támaszgyakorlatainak tanításához hiányoznak a feltételek). Az órák hatékonyságát rontja az
ütköző órák magas száma és az, hogy az alsó tagozatosok testnevelési óráinak (33-50%)-át
tudják csak teremben tartani.


Biztosítja és javítja az iskolák tanórai és tanórán kívüli sportmunkájához szükséges tárgyi,
anyagi feltételeket.(Az iskolai sportkörök működését pénzügyi támogatás valamint a nem kötelező

•

Szorgalmazza és pályázati úton támogatja az iskolák és a sportegyesületek együttműködését.
»
a sportban tehetséges tanulók kiválasztása, felkészítése és foglalkoztatása érdekében,
»
létesítményeik kölcsönös és ingyenes használatában,
»
szakembereik kölcsönös foglalkoztatásában.
Több sportágban helyi, központi, korcsoportonkénti diákversenyeket szervez az általános
iskolások részére.
Ösztönzi és támogatja a testnevelő tanárok, testnevelést tanító tanítónők szakirányú (helyi és
központi) továbbképzéseken való részvételét.

foglalkozások órakeretére jutó óraszám 20 %-nak biztosításával kell megoldani.)

•
•

C; diáksport: 15- 25 év









A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan,
versenyszerűen, és átmenetet kell, hogy képezzen a testnevelés és a minőségi sport között.
Adja alapját a szakosztályi munkának, de önállóan is alakítson ki játék-, versenylehetőséget.
A diáksport tevékenységében már vannak sportági elkülönülések, de ezek nem kizárólag a
tehetséges, a versenysportra alkalmas tanulókkal foglalkoznak, hanem minden érdeklődővel.
Ösztönözni kell a kistérségi szintű versenyek kiszélesítését.
Az iskolák szervezésében történő sítúrák, természetjáró kirándulások, vízitúrák akár központi
pályázati pénzekből történő megvalósítása is fontos.
Nem győzzük hangsúlyozni a szabadidő hasznos eltöltésének szükségességét, ebben a sport
fontosságát, különös tekintettel a dohányzás, alkoholizálás, drogfogyasztás megelőzésére is.
Ki kell írni a Diáksport „Vándorkupa” versenykiírását, melyet a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság a sportkoncepció elfogadását követően 3 hónapon belül készít el.

2.) A lakosság és a sportegyesületek tömeg- szabadidős és versenysportja területén:
A; Lakossági sport területén:
•
Csak olyan lakóterületi egyesületet, társadalmi civil szervezetet támogat, – pályázati úton –
amely kellő előkészületi munkával felkelti és kielégíti a lakosság sportolási igényeit valamint
gondoskodik a tervezett sportesemények szakszerű megrendezéséről és dokumentálásáról.
•
Előzetes felmérések, reális lakossági igények alapján tervszerűen gondoskodik a lakóterületi
kispályák, játszóterek állagának megóvásáról, felújításáról, ha külön megállapodás alapján
ezek a szervezetek a létesítmények felett védnökséget vállalnak.
B, Sportegyesületek szabadidős – és versenysportja területén:
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, illetve
helyreállításért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység.
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres,
könnyen elérhető sportolás lehetőségét és az ehhez szükséges létesítményeket. Ugyanakkor a
szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie.
A szabadidősport formái lehetnek:

községi szervezésű szabadidősport események,

egyéni vagy önszerveződő közösségek sporttevékenysége,

vállalkozások által biztosított szabadidősport tevékenység.
Feladatok:

A különböző szabadidősport célú helyek szükség szerinti építését, felújítását, karbantartását el
kell végezni (játszóterek, szabadtéri pályák, futballpályák, kerékpár utak, csónakázó tó, stb.).
A nem használt, gyakran már balesetveszélyes játszótéri eszközök eltávolítása is ide tartozik,
csakúgy, mint a csónakázó tó jégfelületének téli gondozása.

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hétvégeken az iskolai tornatermeket hogyan
vehetné igénybe a lakosság sportcélra. A média segítségével népszerűsíteni kell a
szabadidősport tevékenységeket, illetve az eredményekről is legyen kellő információ.

Egyek község komplex sportnaptárát minden év elején össze kell állítani.
•

Költségvetési előirányzatából külön keretet biztosít, és pályázati úton támogatja azokat a helyi
székhelyű sportegyesületeket, amelyek:
»
a sport utánpótlásának nevelésében: – együttműködési megállapodásokat kötnek az Egyeki
iskolával, utánpótlás korú csapatokat és versenyzőket foglalkoztatnak,
»
az iskolai szünetekben korosztályos túrákat, sporttáborokat szerveznek,
»
nagy hangsúlyt helyeznek a természetben űzhető sportágak népszerűsítésére,
tömegesítésére,
»
lakossági sportigényeket is kielégítenek,
»
létesítményeiket, sportszereiket, eszközeiket – időpont egyeztetés után – központi
rendezvények lebonyolítására biztosítják.

3. A sportlétesítmények területén:
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő valamennyi sportlétesítményt önállóan tartva fenn,
gondoskodik további célszerű üzemeltetésükről. Azokat ingyenesen vagy kedvezményesen
biztosítja az egyesületek számára és ezt évenként, szerződésben rögzíti.
Új létesítmények létesítése során:

Az iskolai testnevelés és diáksport létesítmény feltételeinek javítása érdekében a központi
iskolában új sportudvart épít. Az esetleges lakossági, tömegsport igények kielégítésére
építendő szabadtéri sportpályák kialakításánál, iskola közelben lévő és a felmerülő
igényeknek megfelelő funkciójú sportpályák építését preferálja.
4.) Egyéb vállalt feladatok:
Egyek Önkormányzata vállalja, hogy évente:
testnevelés és sportmozgalmának fejlesztésében tartósan kiemelkedő szerepet játszó
személyek és szervezetek munkáját erkölcsileg és anyagilag elismeri,
erkölcsi és anyagi jutalomban részesíti azokat az Egyeki, vagy Egyekről elszármazott
sportolókat, akik világversenyeken ( Eb, Vb, Olimpia ) helyezést, nemzetközi versenyeken
dobogós helyezést értek el.
a Polgármesteri Hivatalon belül (vagy a művelődési intézményen belül!) egy félállású (vagy
főállású) ifjúsági referenst alkalmaz, akinek feladata a sport irányítása és szervezése.
5.) A feladatok finanszírozása területén:
Egyek Önkormányzata – Testnevelés és sportkoncepciójában meghatározott feladatok
megvalósításához – a mindenkori önkormányzati költségvetés intézményi működési bevételének
(33 005 eFt) 10 % -át biztosítja:
•
közoktatási intézmények sportlétesítményeinek felújítására és fejlesztésére, sportszer – eszköz
vásárlására, valamint diák sportversenyek finanszírozására a sportra fordítandó támogatás
20%-át
•
az önkormányzati sportlétesítmények fenntartására, üzemeltetésére, és fejlesztésére a sportra
fordítandó támogatás 40%-át
•
a tömegsport szabadidősport, egyesületek lakossági sportegyesületek, civil szervezetek
sportcélú támogatására a sportra fordítandó támogatás 10 %-át
•
kiemelt szakosztályok sportcélú támogatására a sportra fordítandó támogatás 15%-át
•
az utánpótlás nevelés támogatására a sportra fordítandó támogatás 10%-át
•
kiemelkedő sportmunkát végző és sporteredményt produkáló személyek, szervezetek erkölcsi,
anyagi megbecsülésére valamint sportcélú vállalkozások támogatására a sportra fordítandó
támogatás 5%-át.
A 3. pontnál felsorolt fejlesztéseket nem lehet a saját bevétel 5 %-ból megoldani, ezért ezek
építéséhez szükséges összegeket más forrásokból, (telek eladás, pályázat, átcsoportosítás…) lehet
csak megoldani.
A mindenkori beruházási lehetőségek ismeretében kerül meghatározásra a sportcélú beruházások
ütemezése.

Egyek, 2007-10-03
Szincsák Ferenc
polgármester

