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Előterjesztés
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának
támogatására pályázat benyújtásáról


Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 13. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszter a 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben a helyi önkormányzatok tulajdonában vagy fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításához, fejlesztéséhez nyújt támogatást.
A támogatás feltétele, hogy egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat, továbbá az önkormányzat rendelkezzen a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 80%, maximális összege 20 millió Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje:	2011. április 2. 
A nyertes pályázatokról a miniszter:	2011. május 31-ig dönt.
A pályázat keretében lehetőség nyílt a Csengey Gusztáv Általános Iskola tornatermének felújítására, melynek keretében támogatással megvalósítható a tornaterem nyílászáróinak cseréje, a padlóburkolat cseréje, új sportburkolatra továbbá a meglévő fűtőtest cseréjére, valamint világítás korszerűsítésére.
A tervezett beruházás
becsült összköltsége bruttó	24. 879 114.-Ft
A fentiek értelmében Aszód Város Önkormányzatának 4 975 823.-Ft saját erőt szükséges biztosítania, mely forrás Aszód város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a tartalékok –pályázati önerő- költséghelyen rendelkezésre áll.

A pályázati kiírás alapján a pályázathoz csatolni kell a meglévő dokumentumokon kívül a Képviselő-testület határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésből sportra fordítható összeget.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az
alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

Határozati javaslat

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2009. (IV.23.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Sportkoncepció alapján a sporttal kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint határozza meg.
A feladatok és kötelezettségek meghatározásának alapelvei:
-	Az iskolai testnevelés és a diáksport mellett az egyesületekben folyó utánpótlás nevelés a minőségi versenysport alapját képezi.
-	A versenysport eredményességének megőrzése mellett, a város sportéletének fejlesztése során elsőbbséget élvez a szabadidősport, a tömegsport.

A feladatok és kötelezettségek meghatározása
1) Az oktatási intézményekben:
-	 Biztosítani kell az iskola részére legalább első illetve alsótagozatos iskolásoknak szervezett úszásoktatást és az alapfokú vízbiztonság megszerzésének lehetőségét.
-	Lehetőség szerint el kell érni, hogy a testnevelési óraszám növekedjen az oktatási intézményekben.
-	Kezdeményezni és lehetőségek keretén belül támogatnunk kell az intézményekben működő iskolai sportkörök, diáksport egyesületek munkáját, 
-	Az önkormányzat továbbra is biztosítja a tanulónkénti sport felhasználású normatív támogatás iskolákhoz történő juttatását.
2) A szabadidő sport területén:
-	 A városnak a lehetőségekhez mérten támogatnia kell a civil szervezetek szabadidősporttal kapcsolatos, az éves költségvetésben tervezhető és versenynaptárban rögzített kezdeményezéseit. (Aszód FC, Aszód Szabadidősport Egyesület)
-	Fokozott figyelmet kell fordítani a balesetmentes szabványos játszóterek rendszeres karbantartására és lehetőség szerinti kialakítására.
-	Biztosítani kell a szabadidős sportolási lehetőségekről, rendezvényekről szóló információáramlást,
-	Ösztönözni kell a helyi lakosságot az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fokozottabb igénybevételére.
-	Lehetőség szerint évente kerüljön megrendezésre a kihívás napja.
3) A versenysport területén:
-	Városunk célja, hogy az eredményes, tehetséges utánpótláskorú sportolóink többsége városunkban maradjon.
-	Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kiemelkedő eredményeket elért sportolókat támogassuk.
4) Utánpótlás-nevelés, sportiskolai jellegű képzés területén:
-Lehetőséget kell biztosítani az utánpótlást képző szakemberek letelepedésének városunkban.
            - Illeszkedni kell a diáksport és az utánpótlás versenyek rendszeréhez.
            -  Média nyilvánosságát fel kell használni az utánpótlás programok menedzselésének   
              támogatására.
5) Egészségkárosultak sportja területén:
-	A különböző szervezetek, csoportok kapcsolatának koordinálása.
-	Igény esetén térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az önkormányzat által üzemeltetett létesítményekben, előzetes megállapodás alapján.
6) A sportingatlanok fenntartásával kapcsolatos feladatok:
   - Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok, létesítmények működtetéséről, karbantartásáról és felújításáról az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű sportlétesítményeket elsősorban térítésmentesen vehetik igénybe a város által kiemelt sportrendezvényeire. Cél, hogy az alsó-, és felső tagozatosok, valamint a felnőtt lakosság is a tanuszodát igénybe tudja venni.
-	 Az önkormányzati tulajdonú létesítmények működését továbbra is biztosítani kell.
-	Elsődlegesen törekedni kell a város meglévő sportlétesítmény-hálózatának állag megóvására, folyamatos felújítására, karbantartására.
7) A város sportirányításával kapcsolatos feladatok:
      -  Sportfejlesztési, fenntartási és sportfinanszírozási célok meghatározásának előkészítése, 
          végrehajtása.
-	Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények működtetése.
-	Kapcsolattartás a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel, azok munkájának koordinálása.
-	Az éves diáksport, szabadidősport, versenysport esemény naptárának összeállítása.
-	Az önkormányzati támogatások célirányos felhasználásának ellenőrzése. 
-	A helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködés a városi, megyei, országos sportszervezetekkel, a sportban érdekelt civil, társadalmi ill. gazdasági szervezetekkel.
-	A lehetőségek figyelembe vételével a már meglévő testvérvárosi sportkapcsolatokat tovább kell ápolni.
-	Tovább kell szélesíteni a testvérvárosi kapcsolatokon belül a sport szerepét.
-	A nagyrendezvények szervezése során szorosabb együttműködést szükséges megvalósítani a város kulturális szakembereivel, szervezeteivel.
-	Tovább kell folytatni a nagyrendezvények lebonyolítását segítő, korszerű technikai háttér kiépítését.

8) A sportélet finanszírozásával kapcsolatos feladatok:
A/ Közvetlen támogatások:
-	Aszód Város intézményei keretén belül működő testnevelés, szakkörök
-	alaptámogatás: sportegyesületek (Aszód FC, Szabadidősport Egyesület),
-	utánpótlás-képzés támogatása,
B./ Közvetett támogatások:
-	önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények térítésmentes, illetve kedvezményes használata sportcélokra,
Versenysport támogatása:
térítésmentes, illetve kedvezményes létesítményhasználat az önkormányzat által üzemeltetett létesítményekben előzetes megállapodás alapján.
Utánpótlás-nevelés támogatása:
A sportszerveztek utánpótlás-nevelésének működési támogatása (Aszód FC).
Térítésmentes, illetve kedvezményes létesítményhasználat az önkormányzat által üzemeltetett létesítményekben előzetes megállapodás alapján.
Diáksport támogatás:
Iskolai sportkörök rendezvényeinek támogatása.
Sport támogatás:
Sporttáboroztatás költségeinek támogatása (szükség szerint).
	Térítésmentes, illetve kedvezményes létesítményhasználat az önkormányzat által üzemeltetett létesítményekben előzetes megállapodás alapján.
Szabadidősport támogatás:
Nagy tömegeket megmozgató események, rendezvények szervezése, finanszírozása (Aszód FC).
Szabadidősport egyesületek támogatása.
	Térítésmentes, illetve kedvezményes létesítményhasználat az önkormányzat által üzemeltetett létesítményekben előzetes megállapodás alapján.

Aszód Város Önkormányzata által a 2012. évben sportra fordítandó összeg
- Aszód Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten minden költségvetési évben támogatást biztosít a sportélet finanszírozására, amint azt a koncepcióban is fontos alapelvként fogalmazta meg, mely szerint az önkormányzatok járuljanak hozzá a legnagyobb mértékben a magyar sport anyagi erőforrásainak biztosításához. A város önkormányzata a legjobb szándéka ellenére sem képes a jelentkező igények teljes kielégítésére. A finanszírozási rendszer, a támogatási formák pályáztatása indokolt.
- Aszód Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17.  Támogatások, pénzeszköz átadások melléklete szerint az abban meghatározottak alapján támogatást biztosít a sportélet finanszírozására.

Határidő:	értelem szerint, folyamatos
Felelős: 	Aszód Város polgármestere 

***


Határozati javaslat

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában vagy fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatásáról szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben közzétett felhívásra pályázatot nyújt be az aszódi 114/1 hrsz alatti, természetben Aszód, Csengey u. 30. megnevezésű ingatlanon található Csengey Gusztáv Általános Iskola tornatermének felújítására.

A fejlesztés bruttó összköltsége:	24 879 114.- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 	19 903 241.- Ft 
Az önerő összege:	  4 975 823.- Ft

Az önerő forrása Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a tartalékok –pályázati önerő- költséghelyen rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza Aszód város polgármesterét a 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben előírt, pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.

Határidő:	2012. április 1. (pályázat benyújtására)
Felelős: 	Aszód Város polgármestere a Műszaki irodán keresztül

Aszód, 2012. március 28.

                                                                                               Sztán István
                                                                                               polgármester


Látta: 
              Dr.Bóta Julianna
                     jegyző


