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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. április 29-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 83/2013. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros településen „Házhoz menő” PET palack gyűjtés kerüljön
bevezetésre a Zalaispa Zrt. által a közszolgáltatási szerződés keretén belül, térítésmentesen.
A zsákos gyűjtés az alábbi időpontokban történik:
- 2013. junius 1-től – szeptember 30-ig kéthetenkénti ürítéssel, azaz 8 ürítés/év
- 2013. október 1-től – május 31-ig havi egy ürítéssel, azaz 8 ürítés/év
Összesen: 16 ürítés/év
2/ A gyűjtés 120 literes sárga gyűjtőzsákokban történik.
(Évi 16 db zsák/háztartás, igény szerint max. 20 zsák/év/háztartás biztosításával, a közszolgáltató
elfogadja a nem általa kiadott átlátszó műanyag zsákot is.)
3/ A zöld hulladék begyűjtése évi 2 alkalommal kerül megvalósitásra: április és október hónapban.
4/ A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségéről, módjáról a Zalaispa Zrt. ajánlatában foglaltak szerint a
lakosságot a Karos Krónikán keresztül tájékoztatni kell.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Mariann mb. jegyző
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann s.k.
Mb.jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. május 2.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. április 29-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 84/2013. (IV.29.) számu határozata:

Képviselőtestület:
1.

Egyetért az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (8/2013.
(III.29.) BM rendelet) címmel kiírt pályázat benyújtásával, a Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermének fejlesztésére 27.050.709, - Ft összköltséggel.

2.

A pályázathoz szükséges 7.050.709, - Ft összegű önrészből 3.500.000,- Ft-ot a 2013. évi
költségvetés felhalmozási céltartalék terhére, 3.550.709,- Ft-ot a 2013. évi költségvetési általános
tartalék 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.
2.

A támogatott versenysport egyesületek eredményességükkel segítik a városmarketinget.
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.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Az iskolai és diáksport kezdeményezések önkormányzati támogatási szempontjainak
kidolgozása.
Ki kell dolgozni a szabadidősport tevékenységek támogatási elveit és szempontjait.
El kell készíteni a Város rövid-, közép- és hosszú távú létesítmény-fejlesztési koncepcióját.
Ismételten meg kell nevezni egy sportszervezőt, valamint meg kell határozni a pontos
feladatait, fel kell állítani egy szakmai bizottságot.
A testvérvárosi sportkapcsolatok elindításához fel kell venni a testvértelepülésekkel a
kapcsolatot és közösen kijelölni azokat a sportágakat, amelyek alkalmasak a sportkapcsolatok
elindítására.
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.
4. A 2013. évi költségvetésből sportra fordítandó összegek:
- Karos-Park Kft. - Sportlétesítmények működtetése
- Sportegyesületek támogatására
- Sportfejlesztésekre

11.754.000,- Ft
10.000.000,- Ft
3.500.000,- Ft

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann s.k.
Mb.jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. május 2.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

