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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal
kapcsolatos feladatait.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése kimondja:
„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 Közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai
sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 269/2001. (XI. 27.) számú határozatával
elfogadta a 2000-2005-ig szóló sportkoncepció felülvizsgálatát, így Tapolca Város
Testnevelés és Sportkoncepciója 2002-2006-ig szólt. Az érvényben lévő koncepció már nem
időszerű, így azt teljesen át kellett dolgozni. Természetesen a még időszerű sporttal
kapcsolatos adatok, feladatok, elképzelések visszakerültek, viszont a már aktualitását vesztett
jogszabályok, tárgyi, személyi feltételek kikerültek belőle. Az előkészítés során információkat
gyűjtöttünk a városban működő oktatási intézmények, egyesületek, szakosztályok sporttal
kapcsolatos munkájáról. Az elkészült vitaanyagot kiküldtük véleményezésre az oktatási
intézményeknek, a sportegyesületek vezetőinek és az ott működő különböző szakosztályok
vezetőinek. A visszaérkező adatokat, javaslatokat beépítettük a koncepcióba.
A sportkoncepció alapvető célja városunk polgárai egészségének, fizikai állapotának javítása,
a sportélet hagyományainak ápolása, Tapolca város sportban elért hírnevének megőrzése,
öregbítése, az Önkormányzat lehetőségei szerint a versenysport hosszú távú támogatásának
biztosítása.
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Tapolca Város Testnevelés és Sportkoncepciója 2006-2010 tervezete az előterjesztés 1.
számú melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város
Testnevelési és Sportkoncepcióját 2006-2010. évekre elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca Város Testnevelési és
Sportkoncepcióját 2006-2010. a város közoktatási intézményei,
sportegyesületei és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Oktatási és Közművelődési Irodája részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 1.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. február 13.
Ács János s.k.
polgármester
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