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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Képviselő-testülete, illetve illetékes szakbizottsága, valamint a Hivatal szakem
berci 2008. év óta már többször foglalkoztak a sporttanács létrehozásának témájával.
Az utóbbi néhány hónapban Polgár Zoltán, Békés város alpolgármestere is több alkalommal
egyeztetett a Békésen működő, amatőr és hivatásos sportoló tagokkal rendelkező sportszerve
zetek vezetőivel, képviselővel. A pandémiás helyzet ezt a folyamatot is megszakította, de az
elmúlt hetekben ismételt konzultációk kezdődtek.
A szervezetek nagy számban vettek részt a megbeszéléseken, ahol többek között, ismét felve
tődött az is, hogy a Békés városában működó’ sportszervezeteket egy 5 fős szakmai testület
(plusz 1 fő tanácskozási jogkörrel) képviselje Békés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete előtt. A résztvevő szervezetek egyhangúan egyetértettek az újonnan alakuló munkacsoport létjogosultságával, és véleményüket közösen kialakítva Sport Tanácsnak neveznék el.
A sportról szóló 2004. évi I. törvénynek megfelelően Békés Város Önkormányzatának ren
delkeznie kell sportkoncepcióval és sportfinanszírozási rendszerrel. A sportágazat fontosságá
ra, össztársadalmi érintettségére való tekintettel fontosnak tartjuk az Új sportkoncepció alapos
kidolgozását.
Javasoljuk, hogy a sportkoncepció 5 évre szóljon, azonban az elfogadásra kerülő szakmaitervezési anyag évente felülvizsgálásra kerülne, amelynek során a feltárt és szükségessé vált
korrekciókra, módosításokra sor kerülhet.
A megalakuló Sport Tanács elsődleges feladata lenne Békés város sportkoncepciójának részletes kidolgozása, figyelembe véve a városban működő sportszervezetek sajátosságait, igényeit, lehetőségeit. Mindemellett folyamatosan képviseltetnék magukat Békés Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete előtt, így a képviselők részletes és naprakész információkkal
rendelkezhetnek a sportszervezetek működéséről, szükségeiről. A sportkoncepció kidolgozá
sát követően a Sport Tanács további feladatai közt szerepelne a sportfinanszírozási rendszer
konszenzusos kialakítása, a terembérleti díjak meghatározása, fejlesztési lehetőségek előter
jesztése Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé. A későbbiekben a Sport
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Tanács további feladatai közé tartozna Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által
elfogadott a Sportról szóló 4/2003. (111.28.) sz. rendeletének felülvizsgálata.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései során figyelembe veszi a Sport
tanács javaslatait, véleményeit, a döntései meghozatala során támaszkodik azokra.
előit, akik
A sportszervezetek a Sport Tanácsba javasolják az alábbi szervezetek képvis
elt
elvállalták a feladatot. Megbízatásuk határozatlan időre szól, illetve az általuk képvis
szervezetben betöltött tisztségük fennállásig tart. A szakmai testület a munkáját térítés
yi for
mentesen végezné, így Békés Város Onkormányzata részéről nem igényel pénzüg
rást.

1 Békés Város Önkormányzata Polgár Zoltán alpolgármester
2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ mindenkori
igazgatója —dr. Pappné Darida Andrea
sportágak képviseletében a Békési Diákok Atlétikai Ciubja Veres Zsolt
Egyéni
3
4. Csapat sportágak képviseletében a Békési Futball Club Patai Ferenc elnök
5 Békési TE Samu Gábor elnök
—

.

-

.

—

.

-
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szívesk
jen elfogadni.
Határozati javaslat:
I.
Taná
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 fővel megalakítja a Sport
sportfi
csot. A Sport Tanács elsődleges feladatai: Békés város sportkoncepciójának és
egyéb
latos
l
nanszírozási rendszerének kidolgozása, valamint a működésükke kapcso
előkérdések szabályozása, meghatározása, illetve Békés Város Onkormányzata Képvis
Vá
a.
Békés
zsgálat
testületének a Sportról szóló 4/2003.(III.28.) sz. rendeletének felülvi
Sport ta
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései során figyelembe veszi a
.
azokra
kodik
nács javaslatait, véleményeit, a döntései meghozatala során támasz
II.
szemé
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Tanácsba az alábbi
lyeket választja meg.
rmester:
1. Békés Város Önkormányzata képviseletében, a mindenkori általános alpolgá
Polgár Zoltán alpolgármester
nt mindenkori
2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Közpo
igazgatója: dr. Pappné Darida Andrea
kori hiva
3. Egyéni sportágak képviseletében a Békési Diákok Atlétikai Clubja minden
talos képviselője:

—

Veres Zsolt

os képviselő
4. Csapat sportágak képviseletében a Békési Futball Club mindkori hivatal
je:

—

Patai Ferenc elnök
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Gábor elnök
5. Békési TE mindenkori hivatalos képviselője: Samu
illetve az általuk képviselt
A tanács tagjainak megbízatása határozatlan időre szól,
testület a munkáját térí
szervezetben betöltött tisztségük fennállásig tart. A szakmai
—

tésmentesen végzi.
III.
Polgár Zoltán alpolgármes
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
sportfinanszírozási rendtert, hogy a Sport tanács által összeállított sportkoncepciót,
terjessze legkésőbb 2021.
szert és a sportrendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot
december 31-ig a Képviselő-testület elé.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Polgár Zoltán alpolgármester

Békés,2021.augusztuS6.

Kálmán Tibor
polgármester
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