
Határozati javaslat

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ... igen szavazattal úgy döntött, hogy
az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014. (1.31.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani az
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás keretén belül
többfunkciós sportudvar kialakítására bruttó 20.749.260.- forint összegben.
A pályázathoz szükséges 20 % önerőrészt, bruttó 4.149.852.- forint összegben az
önkormányzat költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítj a.
A projekt összeg és a 20 % önerőrész összetétele a következő:

A fejlesztés forrásösszetéte1e:

adatok Ft-ban
(bruttó)

Megnevezés 2014. év

Saját forrás (önerő) 4.149.852

Támogatásból igényelt összeg 16.599.408

Összesen 20.749.260

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot készítse el és határidőben nyújtsa be.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: polgármester



Határozati javaslat

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete .... igen szavazattal úgy döntött, hogy
az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014. (1.31.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontjában előírtak

alapján az alábbiakban határozza meg az önkormányzat 2014. évre vonatkozó sporttal
kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit:

1. SNI-s és HHH gyermekek számára kiemelten fontosnak tartja a mindennapi
sportélet megteremtését és mozgáskultúra fejlesztését

2. környékbeli települések iskolái közötti sportversenyek rendezésének
rendszeresebbé tétele

3. az alkalmazott sportágak kibővítése

4. elősegíteni és támogatni a diáksport és szabadidősportok rendszeres gyakorlását,
erősíteni az egészséges életmód szemléletet

5. a tömegsport jelleget fejleszteni, a lakosság minél szélesebb körét bevonni
6. kiemelt figyelmet fordítani a fogyatékossággal élők sportolási lehetőségének

biztosítására
7. utánpótlás korosztály sporttevékenységének támogatása
8. roma nemzetiségiek bevonása a tömegsport tevékenységbe
9. az esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósítása érdekében a fogyatékkal élők

bevonása a sporttevékenységbe, részükre akadálymentes környezet biztosítása
10. Valkói Községi Sportkör Egyesület kiemelt támogatása, a TAO programon belül és

kívül egyaránt, valamint az egyesület bevonása az önkormányzati sportvagyon
kihasználtságának növelésébe

ll. a sport különböző területei közötti kapcsolatok javítása
12. az általános iskolások-óvodások úszás-oktatásának elősegítése, támogatása
13. oktatási intézmények vezetőinek ösztönzése a meglévő sportcélú kapacitások

maximális kihasználására
14. szponzori lehetőségek felkutatása, bevonásuk asportfejlesztési beruházásokba.

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a sportfejlesztésre és a kitűzött

sportfeladatok végrehajtására 3.700.000.- forintot tervez. Az önkormányzat az előző évek
gyakorlatához hasonlóan a normatív és saját bevételei időközbeni változásával évközben előre

láthatóan még tervezi emelni a sport előirányzat összegét.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: polgármester



Jelenléti ív

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február l2-én 10.00 órakor
tartott rendkívüli képviselő-testületiülésén megjelentekről.

1.1 Sziráki Szilárd polgármester

2.1 Bogács Attila József képviselő

3.1 Máté Mária képviselő

4.1 Mészáros Gábor képviselő

5.1 Pál Tibor képviselő

6.1 Szira József képviselő

7.1 Tusor László képviselő

dr. Filipsz Andrea jegyző

Várnai Gyula Béla VRNÖ elnök
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