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1 1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Sportfejlesztési koncepció 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: sporttörvény) 55.§-a rögzíti: 

55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 

 
A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 
15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzatok 
(továbbiakban: önkormányzatok) az önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévő 
(meglévő) sportlétesítmény felújítására pályázatot nyújthatnak be, illetve igényelhetnek támogatást. 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek maximális összege sportlétesítmény-
felújításonként 10 millió forint. (100%-os támogatás.) Amennyiben az önkormányzat a pályázatában 
több sportlétesítmény felújítására igényel támogatást, akkor rangsorolnia kell a tervezett felújításokat. A 
pályázat benyújtásához a hagyományos értelemben vett önerő igazolása nem szükséges, ugyanakkor itt 
is jelezzük, hogy a döntéshozatal során a Minisztérium figyelembe veszi a pályázó területén működő 
sportegyesület önkormányzati támogatását [„Előnyben részesítés”]. 
 
Nem nyújtható támogatás annak az önkormányzatnak, amely: 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján meg nem fizetett köztartozással 
rendelkezik (a köztartozás megfizetéséig), vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, 

- a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül(t), 
- nem rendelkezik a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval. 

 
Előnyben részesül az az önkormányzat, amely: 

- 2009-ben legalább a pályázaton elnyert összegű – amely az előző, 2008. évi támogatásnál nem 
lehet kevesebb – támogatásban részesíti a területén működő sportegyesületeket, illetve a 
sportegyesületek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit és az erre vonatkozó 
dokumentumokat - a saját forrás biztosításáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozatot - 
pályázatához csatolja, 

- a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján: több település kiszolgálására alkalmas 
vagy válik alkalmassá a sportlétesítmény, a sportlétesítmény több sportág befogadására válik 
alkalmassá, megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés, 

- lehetővé teszi, hogy az e pályázati támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett 
sportlétesítményei vonatkozásában az adott önkormányzat által fenntartott nevelési-, oktatási 
intézmények tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport 
és iskolai szabadidősport megvalósulását. 

 
Az önkormányzat pályázatát 2009. április 24-ig lehet benyújtani. 
A felújítás megvalósításának végső határideje 2010. augusztus 31. 
 
Önkormányzatunk a helyi sportfejlesztési koncepcióban foglalt célok elérése érdekében élni kíván a fent 
ismertetett pályázati lehetőséggel, mely keretében a sportcsarnok felújítására kívánunk pályázni. 
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Kérjük, hogy Tolmács község sportfejlesztési céljainak elérése érdekében a sportról szóló 2004. évi I. 
törvényben foglaltak alapján Tolmács község sportfejlesztési koncepcióját szíveskedjenek megtárgyalni 
és elfogadni. 
 
 
Tolmács, 2009. április 17. 
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
……/2009. (IV.22.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Tolmács község helyi középtávú sportfejlesztési 
koncepcióját megtárgyalta és elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportfejlesztési koncepciót az elfogadásra 
vonatkozó záradékkal ellássa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 
……/2009. (IV.22.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Tolmács község helyi sportfejlesztési 
koncepciójában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatok fenntartásában 
lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján 
támogatására pályázatot nyújt be Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 
tulajdonában lévő (meglévő) sportcsarnok épületének (Tolmács 76. hrsz.) felújítására (statikai 
szempontú helyreállítás, részleges akadálymentesítés, belső festés-mázolás, lámpatestek korszerűsítése, 
radiátorok és csövek védőburkolatának cseréje), összesen …………… forint értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy sportlétesítmények fejújítása érdekében a 
támogatás igénybe vétele céljából nyújtsa be a pályázatot. 
 
Határidő: 2009. április 24. 
Felelős: polgármester 
 


