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Képviselőtestület 97/2012. (III.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.

Egyetért az Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (4/2012. (III.1.)
BM rendelet) címmel kiírt pályázat benyújtásával, a Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermének fejlesztésére maximum 20.000.000 Ft összköltséggel.

2.

A pályázathoz szükséges 20 %-os mértékű, maximum 4.000.000 Ft összegű önrészt a 2012. évi
költségvetési tartalék (fejlesztési célú) terhére biztosítja.
3. Sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek:

Az önkormányzatok sportfeladatait az önkormányzati és a sporttörvény határozza meg.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a sport támogatását önkormányzati
feladatként állapítja meg.
A 8. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében (…)
az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési,
tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; (…) az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése.”
A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga
határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, mely feladatokat, milyen
mértékben és módon lát el.”
A jogszabályok alkalmazóinak általános értelmezése szerint az Önkormányzati törvényben kötelezően
megállapított feladatkört a sportról szóló 2004. évi I. törvény részletezi, amelynek 55. § (1), (2) és
(6) bekezdése az alábbi kötelező feladatokat sorolja fel:
„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 Közoktatási törvényben
meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges
feltételeket.
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről az 1996. évi LXV. törvény szól,
amely 15 éves elidegenítési tilalmat szavatol, ami alapján a sportpályákat más célra eladni vagy
átalakítani nem lehet, legfeljebb külön méltányossági eljárás keretében, illetve ingatlancserével. (Ez a
szabályozás az állami, önkormányzati és egyesületi tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozik, a
vállalati tulajdonú sportcélú ingatlanokra nem.)
Az önkormányzatok részére a létesítmény feltételek térítésmentes biztosítását a tanórán kívüli iskolai
sporttevékenység minimális időtartamára az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.)
OM-GyISM együttes rendelet írja elő. Ha az adott iskolában ez nem megoldható, akkor az
önkormányzat által üzemeltetett más sportlétesítményben kell ezt biztosítani.

Zalakaros Város Önkormányzatának Sportkoncepciójában meghatározott alapelvek, feladatok:

Alapelvek

1.

A támogatott versenysport egyesületek eredményességükkel segítik a városmarketinget.

2.

A város nevét viselő eredményes sportegyesületek erősítik a lokálpatriotizmust,
hozzájárulnak a városi identitástudat kialakulásához.

3.

A sportegyesületek eredményességük révén a városi cégek támogatásának megnyerésével
forrásokat vonnak be a város szervezett sportéletébe, az önmaguk fenntartásához és
fejlődésükhöz szükséges finanszírozásba.

4.

Az Önkormányzat meghatározott prioritások alapján támogatja a versenysportot.

5.

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a városban folyó színvonalas utánpótlásnevelés támogatására.

6.

Az Önkormányzat széles választékot kínál a szabadidősportban részt venni kívánók
számára a testmozgás változatos lehetőségeinek a biztosításával.

7.

Az Önkormányzat az iskolai és diáksport terén a közoktatási intézményekben meglévő
személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésével segíti a gyermekek és tanulók
egészséges életmódra nevelését és a rendszeres testmozgás megszerettetését.

Javaslatok

1. A) Az önkormányzat dolgozza ki a versenysport támogatását meghatározó prioritásokat és ezek alapján
megpályáztatva támogasson kiemelt finanszírozással és létesítmény-használattal 1-2
csapatsportágat, illetve/ vagy egyéni sportágat. A támogatás hatékonyságát csak úgy lehet
elősegíteni, ha az nem forgácsolódik szét.
Zalakaroson a hagyományok és szakmai színvonal alapján a labdarúgás, az úszás és az asztalitenisz
kiemelt támogatását lehet mérlegelni.
A kiemelt sportágak, illetve egyesületek támogatása mellett természetesen a többi sportegyesület is
tovább végezheti sporttevékenységét, de ezekre csak az eddigieknél kisebb önkormányzati támogatás
lesz biztosítható.

B) A prioritásokban megjelölt szempontok alapján 2 évente – első alkalommal a most hatályba lépő
Sportkoncepció félidei felülvizsgálata alkalmával – újra meg kell határozni a kiemelten támogatott
sportegyesületek, illetve sportágak körét, s ez alapján indokolt esetben a támogatottak körébe be lehet
kerülni és onnan ki is lehet kerülni.
Javasolt prioritási szempontok:
a) eredményesség
b) nézettség
c) önrész megléte és nagysága
d) az utánpótlás-nevelés eredményessége

2. Meg kell találni a legfontosabb iskolai és diáksport kezdeményezések önkormányzati támogatásának
módját.

3. Ki kell dolgozni a szabadidősport tevékenységek meghatározott elvek alapján történő támogatásának
szempontjait.

Ennek a támogatási területnek legyen elsődleges szempontja az egyszeri, ad hoc jellegű programokkal
szemben a rendszeres, fenntartható módon, minél szélesebb kör számára szervezett sportolási
lehetőségek támogatása.

4.Kidolgozandó a Város rövid-, közép-és hosszú távú létesítmény-fejlesztési koncepciója,
meghatározva ezek fontossági és ütemezési sorrendjét, a rekonstrukciós és az esetleges új
létesítménylétrehozási lehetőségeket. Meg kell vizsgálni, hogy a beruházásokat milyen
konstrukcióban, hogyan lehet tervezni és finanszírozni.

5. Ki kell alakítani a megfelelő városi sportirányítást.

6. El kell indítani a testvérvárosi sportkapcsolatokat.

7.Ki kell használni a média adta lehetőségeket.

Feladatok
A versenysport támogatását meghatározó prioritások kidolgozása és ezek alapján történő pályáztatás
után a kiemelten támogatott sportegyesületek és sportágak meghatározása a 2012. január 1. - 2013.
december 31. közötti időszakra.

Felelős: Deutschné Lang Erika alpolgármester
Határidő:
a támogatási szempontsor kidolgozására 2011. december
a támogatási rendszer bevezetésére
2.

Az iskolai és diáksport kezdeményezések önkormányzati támogatási szempontjainak
kidolgozása.
Felelős:

Deutschné Lang Erika alpolgármester

Határidő:

2011. augusztus

Ki kell dolgozni a szabadidősport tevékenységek támogatási elveit és szempontjait.

3.
Felelős:

Deutschné Lang Erika alpolgármester

Határidő:

4.

2012. január 1.

2011. december

El kell készíteni a Város rövid-, közép- és hosszú távú létesítmény-fejlesztési koncepcióját.

Felelős:

Deutschné Lang Erika alpolgármester

Határidő:

5.

2011. szeptember

Ismételten meg kell nevezni egy sportszervezőt, valamint meg kell határozni a pontos
feladatait, fel kell állítani egy szakmai bizottságot.
Felelős :

Deutschné Lang Erika alpolgármester

Határidő:

6.

2011. április

A testvérvárosi sportkapcsolatok elindításához fel kell venni a testvértelepülésekkel a
kapcsolatot és közösen kijelölni azokat a sportágakat, amelyek alkalmasak a sportkapcsolatok
elindítására.
Felelős:

Deutschné Lang Erika alpolgármester

Határidő:

7.

2011. december

A Zalakaros Város sportjával kapcsolatos, a sporttevékenység jellegétől függően informálni
kell az országos, területi és a helyi médiát. Az internetet jobban kihasználva, a város és a közösségi
ház oldalán folyamatosan hirdetni kell a város nyújtotta sportolási lehetőségeket és
sportrendezvényeket.
A helyi lakosság részére kör e-mail megszervezésével kell információt nyújtani az aktuális
sportprogramokról, valamint az eddigiekhez hasonlóan, igénybe venni a helyi sajtó és a kábel TV adta
lehetőségeket.
Felelős:

Deutschné Lang Erika alpolgármester

Határidő:

folyamatosan

4. A 2012. évi költségvetésből sportra fordítandó összegek:

- Sportkoncepció támogatása

3.000.000,- Ft

- Karos-Park Kft. - Sportlétesítmények működtetése

8.446.000,- Ft

- Sportegyesületek támogatására

10.000.000,- Ft

- Sportfejlesztésekre

23.000.000,- Ft

Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 16.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 29-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 98/2012. (III.29.) számu határozata:

Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy az általa alapított Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
támogatási kérelmet kíván benyújtani a látvány-csapatsportágak gazdasági társaságok
nyereségadójából történő finanszírozására, sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvezmény
igénybevételére kiírt pályázati felhívásra, kosárlabda és labdarúgás utánpótlás programra, a
Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde
intézmény tornatermének felújítására.

2/ Felhatalmazza a Polgármestert nyilatkozat aláírására, mely szerint az Önkormányzat, mint
a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde
tulajdonosa, előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog
bejegyzésre kerül.

Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 16.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 29-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 99/2012. (III.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1.

Zalakaros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési szabályzatát az alábbiak
szerint módosítja:
A Közbeszerzési Szabályzat 2012. évi I. számú módosítása:

1.§
A Közbeszerzési Szabályzat XII. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbi mondattal:

„A Start Közmunkaprogram Kbt. hatálya alá nem tartozó értékhatár alatti beszerzésének
rendjére a Szabályzat XIV. fejezetében rögzített speciális szabályokat kell alkalmazni.

2.§
A Közbeszerzési Szabályzat kiegészül az alábbi XIV. fejezettel:

XIV. fejezet

A Start Közmunkaprogramra vonatkozó speciális szabályok

1/ A Startközmunka programban e Szabályzat XII. fejezetében rögzített rendelkezéseket az e
fejezetben foglalt eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni.

2/ A Start Közmunkaprogram megvalósítása érdekében a Kbt. mellőzésével lefolytatott,
annak hatálya alá nem tartozó értékhatár alatti beszerzések esetén a Képviselőtestület, illetve a
Polgármester a felelős döntéshozó az alábbiak szerint:
A polgármester a költségvetési rendelet szerint nettó 5 millió Ft értékhatárig kötelezettséget
vállalhat.

3/ Jelen szabályzat XIV/2. pontjában meghatározott esetekben a Hatósági Osztály vezetőjének
– a költségvetési forrás megjelölésével történő és a Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzésével
ellátott írásbeli javaslata alapján a Polgármester közvetlen megbízással egyedi írásos döntést
hoz.

4/ A döntéshozatalhoz szükség szerint legalább 3 személytől vagy szervezettől kell írásbeli
tértivevényes küldemény útján ajánlatot kérni, kivéve
- azon beszerzések esetében, amelyek teljesítésére egy meghatározott személy képes, illetve a
beszerzés tárgyának sajátos természete miatt korlátozott számú ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére, vagy
- rendkívüli sürgősség indoka esetében (különösen életveszély vagy baleset elhárítás,
kárenyhítési kötelezettség). Ebben az esetben a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények
nem eredhetnek a beszerző mulasztásából, vagy
- amennyiben azok becsült értéke szolgáltatás megrendelése, árubeszerzés és építési
beruházás esetén nem éri el a nettó 1 millió forintot, vagy
- a beszerzés tárgya olyan eszköz megvételét jelenti, mely a piacon legalább 3 ajánlat alapján
nem összehasonlítható, azaz a használt jármű, eszköz beszerzése

Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat valamint az egységes szerkezetű
szabályzat aláírására.
3.
A szabályzat a képviselőtestület döntésével 2012. március 30. napjával hatályos.
2.

Határidő: folyamatos a Startközmunka program ideje alatt
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 16.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

