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1041/2012.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: Helyi Sportfejlesztési Koncepció tárgyalása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk  Önöket  arról,  hogy  a  Sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  55.  §-a  határozza  meg  a  helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely szerint 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 célkit zéseivel összhangban együttm ködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és m ködteti a tulajdonát képez  sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, továbbá
e) biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök m ködéséhez szükséges feltételeket.

A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik alapján a tízezernél alacsonyabb lélekszámú
önkormányzatok határozatban állapítják meg a helyi adottságoknak megfelel en a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükb l a sportra
fordítandó összeget.
Mindezen jogszabályi rendelkezések alapján önkormányzatunknak Helyi Sportfejlesztési Koncepciót kell alkotnia, kiemelt
figyelemmel arra, hogy a sportcélú támogatások feltétele a koncepció megléte.
A sport hosszú távú fejlesztési koncepcióját a Nemzeti Sportstratégiai tartalmazza.
A helyi adottságok és fejlesztési igények, valamint a Nemzeti Sportstratégia tartalmát és fejlesztési irányait
figyelembe véve az önkormányzat gazdálkodási programjával koordináltan a település teherbíró
képességének lehet ségeit szem el tt tartva, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által elfogadott
Kistérségi Sportstratégiai f  alapelveivel összhangban  állítottuk össze a sportkoncepcióra irányuló javaslatot a
helyben m köd  sport egyesületek, sportkörök, civil szervezetek, nevelési és oktatási intézmények véleményének kikérésével.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a beterjesztett tárgyi el terjesztésben foglaltak megvitatását, változtatás nélküli elfogadását és az
alábbi határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását.

Csanytelek, 2012. március 26.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester       jegyz
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1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete …/… . (… . … .) Ökt határozatához

Csanytelek Község Önkormányzata középtávú sportfejlesztési koncepciója

Fejlesztés helye: Fejlesztés célja: Tervezett ideje:
Sportöltöz  felújítása 2013.
Edz pálya kialakítása 2014.
Teniszpálya kialakítása 2014.Bercsényi utcai Sporttelep
Fásítás a sporttelep környezetében 2013.
Sportcsarnok és küls  létesítmények
felújítása, fejlesztése

2012.

Tornacsarnok h szigetelése és – nyílászárók
cseréje 2012.
Öltöz k, vizesblokk, WC-k felújítása 2012./2013.
Tornacsarnok parketta cseréje 2012./2013.
Küls  kézilabda pálya felújítása 2015.
Véd hálók korszer sítése 2015.
Füves teniszpálya kialakítása 2015.
Sporteszközök pótlása folyamatos

Szent László Általános Iskola
(Sportcsarnok és küls

sportpálya)

Iskola melletti atlétikai pálya folyamatos
korszer sítése folyamatos
Bels  udvar részen mini KRESZ, illetve
kerékpáros pálya kialakítása 2014.
Helyi vízfürd zéshez medence kialakítása 2015.
Udvari (mini) röplabda pálya és kosárlabda
palánkok kialakítása

2013.

Tartás javító sporteszközök beszerzése folyamatos

Csanyteleki Napközi otthonos
Óvoda

Mozgáskoordinációs eszközök beszerzése folyamatos
Helyben m köd  sportszervezetek

ködési feltételeinek folyamatos biztosítása
ingatlanok térítésmentes használati jogának
fenntartásával

folyamatos

Sportszervezetek, sportkörök m ködési
kiadásainak költségvetési támogatása
pályázati rendszer által

folyamatos

Meglév  önkormányzati tulajdonú sportcélú
létesítmények folyamatos üzemeltetése,
fenntartási jelleg  munkálatainak biztosítása
energia és vízdíj költségek átvállalása

folyamatos

Helyszín biztosítása új sporttevékenységek
elindításához folyamatos

Önkormányzati szinten:

szaki, technikai, humán er forrás és
szakmai tanácsadás biztosítása önálló
sportszervezeti pályázatok elkészítéséhez és
végrehajtásához

folyamatos



…../2012. (… . … .) Ökt határozat

Tárgy: Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a határozathoz csatolt 1. melléklet
szerint és jóváhagyta a település középtávú sportfejlesztési koncepcióját.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje: folyamatos

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


