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1042/2012.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi kötelezettségvállalások jóváhagyása

Tisztelt Képvisel -testület!

A sport – függetlenül attól, hogy az élsport, versenysport tanórai keretekben szervezett sport, szabadid s
sport, szellemi vagy fizikai illetve rekreációs sport – része valamennyiünk mindennapi életének. Nem csak
célja, eszköze is az egészséges életmódra nevelésnek, a testi fejl désnek, a környezettudatos életmódnak, a
tiszta verseny szellemének, emberi kapcsolatok, közösségi élet er sítésének, az esélyegyenl ség
lehet ségeinek kibontakoztatásának és még számtalan egyéb nagyon fontos egyéni és közösségi létforma
mindennapi érvényesítésének.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében rögzített elvek valamint a nemzeti sport-
stratégiai szempontok figyelembe vételével szükségesnek tartjuk rögzíteni önkormányzatunk sporttal
kapcsolatos operatív, rövid távú feladatait. Ezen feladatok gyakorlatilag tárgyévi lebontását képezik az
önkormányzat középtávú sport koncepciójának, összhangban a Csongrádi Kistérségi szinten elfogadott
települési önkormányzatokkal egyeztetett hosszú-távú sportstratégiával.
Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete eredeti el irányzatai között szerepelnek azok a közvetlen
és támogatott pénzügyi forráskeretek, melyeket az önkormányzat pénzügyi kiadásként fordít e célra.
Természetesen legalább ilyen fontos és számított értékében a közvetlen pénzügyi forrásbiztosítás
nagyságrendjét is meghaladó azon közvetett támogatások köre, melyet az önkormányzat képvisel -
testülete külön rendeletében írtak szerint sportcélok megvalósításához biztosít.
Ezek az önkormányzati tulajdonú (sportcélú) létesítmények üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó közvetett
hozzájárulások a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára kiegészít  önkormányzati támogatások nyújtása, a
községgazdálkodás keretében ellátott fenntartási munkálatok, és mindazon koordináló, motiváló és szervez  tevékenységek,
melyek kevésbé látványosak ugyan, de nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy településünk sportélete zavartalanul m ködjön,
szervez djön és fejl djön.
Természetesen az önkormányzat lehet ségei korlátozottak, ezért folyamatosan keresnünk kell a térségi
együttm ködés lehet ségeit is.
El terjesztésünk mellékletében teszünk javaslatot a tárgyévre vonatkozó sport-tevékenységgel kapcsolatos részletes
feladatokra, melyek nem korlátozódnak csupán közvetlen önkormányzati szintre, hanem kiegészülnek a
helyben m köd  sport szervezetekre, nevelési és oktatási intézményekre, önszervez közösségekre, a helyi
lakosság kortól és nemt l független csoportjaira is.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás
nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. március 23.

Tisztelettel:

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

Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi kötelezettségvállalások jóváhagyása

1.) Csanytelek Község Önkormányzata a 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletében eredeti
el irányzatként az alábbi közvetlen sportcélú m ködési támogatást biztosítja:
a) Csanyteleki Sport Egyesület (labdarúgó, asztalitenisz, sakk szakosztályok) részére 1.995.000.- Ft

ködési célú támogatás,
b) Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület részére 50.000.- Ft m ködési célú támogatás,
c) Csanyteleki Sporthorgász Egyesület részére 60.000.- Ft m ködési célú támogatás.
Az a) – c) pontokban rögzített támogatások külön rendeletben szabályozott pályázati rendszer
keretében a képvisel -testület által határozattal kerültek jóváhagyásra.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata 2.217.465.- Ft saját forrás biztosítására vállal kötelezettséget a
Szent László Általános Iskola épület komplexumához tartozó tornacsarnok felújítási munkálatai
tárgyában benyújtandó pályázatához az ingatlan tulajdonosaként. A pályázatot a 4/2012. (III. 01.)
BM rendelet alapján nyújtja be a képvisel -testület. A pályázat saját forrás fedezete a mérleg
szerinti tartalék keret, kötelezettségvállalással nem terhelt el  évi pénzmaradvány része.

3.) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében a Bercsényi utcai sporttelep dologi
kiadásainak (víz, villany, gázenergia költségek) fedezetére 211.000.- Ft forrást biztosít a képvisel -
testület. Ezen kifizetés elszámolása az önkormányzati költségvetési rész 931102-s szakfeladaton
(Sportlétesítmények m ködtetése és fejlesztése) történik.

4.) Az önkormányzat az oktatási és nevelési intézmények m ködési kiadásihoz a normatív állami
hozzájárulások forrásfedezetei pótlására kiegészít  támogatást biztosít.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében az ilyen célokra elkülönített forráskeretek a
következ k:
Szent László Általános Iskola kiegészít  önkormányzati támogatása: 31.657.000.- Ft.
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda  kiegészít  önkormányzati támogatása: 13.999.000.- Ft.
Ezen kiegészít  támogatások részben és közvetetten a nevelési és oktatási intézmények sportcélú
létesítményeinek (óvodai torna szoba, iskolai sportcsarnok, küls  atlétikai pálya) folyamatos

ködtetési, karbantartás, víz, villany, gázenergia költségek, bér és járulék költségek fedezetét is
biztosítják.

5.) Az önkormányzat a tulajdonában lév  valamennyi sportcélú létesítményt, építményt, ingatlant
alapvet en térítés mentesen biztosítja a helyben m köd  sportegyesületek részére, valamint a
kistérségi szint  sportrendezvények, versenyek és egyéb verseny,- szabadid s,- szellemi,- és
rekreációs sporttevékenységekhez közvetett támogatásként.

6.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a 2012. évi költségvetésében –
közvetett támogatásként – a községgazdálkodási feladatok ellátásán belül, az alkalmazott fizikai
foglalkoztatottak által folyamatosan gondoskodik a kültéri sportcélú létesítmények zöldterület
kezelési feladatai (f nyírás, kaszálás, öntözés, és a Bercsényi utcai sporttelep egyéb karbantartási
munkálatait) végrehajtásáról.

7.) Az képvisel -testület kiemelt rendezvényein (Falunapi rendezvény sorozat) a program tervezetek
összeállításánál külön figyelmet fordít a sport programok beépítésére és az azon résztvev k külön
díjazására.



…./2012. (…...) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi kötelezettségvállalások jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2012. évi sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatokat és kötelezettségvállalásokat a határozat 1. mellékletében rögzítettek szerint
határozza meg és hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t,
a jelen határozatban rögzítettek végrehajtására, folyamatos figyelemmel kísérésére a szükséges
intézkedések megtételére, az érintett szervek, szervezetek bevonásával és a feladatok folyamatos
koordinálásával.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
          Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását követ  testületi ülés

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


