
 
 
 
Kecskéd Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 
2852 Kecskéd, Vasút u. 105. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

a Képviselı-testület 2011. március 24-én  
17 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 

 
 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Grúber Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévıket. Hét megválasztott képviselıbıl 7 fı 
van jelen. Mai rendkívüli ülésünk telefonon került összehívásra.  
A következı napirendeket:javasolom. 

1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra benyújtandó pályázatról 
döntés. 

2. 2011-2014 évi Sportkoncepció elfogadása 
 
A képviselı-testület a napirendet egyhangúlag megszavazta. 
 
1. napirend: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra   
                     benyújtandó pályázatról, önrészrıl döntés.  
 
 
Grúber Zoltán:  A belügyminiszter  7/2011.(III.9.) sz. rendelete alapján van lehetıség iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra pályázni. Benyújtási határidı április 1. 
20 millió Ft a maximális támogatás mértéke. Mindenki számára ismeretes., hogy milyen rossz 
állapotban  van az iskolai tornaterem és a kapcsolódó öltözık és vizesblokk. Hasonlóan rossz a 
Sportlétesítmény állapota is.  Arról kell döntenünk, hogy melyik létesítménnyel pályázzunk, 
sport vagy iskolai tornaterem, mert egy önkormányzat csak egy sportlétesítményre pályázhat. 
Mindkettı mellett vannak érvek, lehet, hogy az energetikai pályázatba is be lehet építeni a 
tornaterem felújítását, de nem tudhatjuk, hogy melyik pályázatunk lesz a nyerı. Az iskolai 
tornaterem fontosabb. 
 
Eck Ferenc:elmondta, hogy néhány évvel korábban is volt ilyen pályázat akkor is akart a Sport 
egyesület pályázni, de akkor úgy állapodtak meg az önkormányzattal, hogy az iskolai 
tornateremmel pályázik az ön kormányzat, Sajnos akkor nem nyert a pályázat. Nem tudni, hogy 
a jövıben lesz-e ilyen pályázati lehetıség, tud-e Sport pályázni. 
 
Eck Márton:  Mennyi pénz áll rendelkezésre? 
 
Eck Ferenc:  valamivel több mint egy milliárd forint, ha a maximum 20 millió Ft támogatást 
vesszük figyelembe kb. ötven pályázat nyerhet. 
 
Grúber Zoltán: Ha nincs több kérdés, szavazzunk! 
Elıször: Iskolai tornateremmel pályázunk és vállaljuk a pályázati  önrészt. 
Másodszor :     Sport építménnyel pályázzunk.     
Elsı javaslat: Szavazat: 6 igen, 1 tartózkodás 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta:: 
 

30/2011./III.24./KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat képviselı-testülete úgy döntött, hogy  
  

1. a 7/2011.(III.9.)BM. Rendelet alapján a tulajdonát képezı, Kecskéd, Vasút utca 100. sz. 
alatti iskola tornaterem és a kapcsolódó öltözık, valamint vizesblokkok felújítására 
pályázatot  nyújt be. 

 
   
              Önrész/saját forrás:   4.165.055,- Ft , melyet a 2011. évi költségvetésében      
                        biztosít. 
 

2. felhatalmazza Grúber Zoltán polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatokat megtegye és a támogatási szerzıdést aláírja. 

 
Határidı: 2011. március 30. 
Felelıs:   Grúber Zoltán polgármester 
 
 
2..napirend:  2011-2014 évi Sportkoncepció elfogadása 
 
Grúber Zoltán: A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait a Sportról szóló 2004. 
évi I. tv. 55.(1) határozza meg. Ezen belül meg kell határozni a helyi sportfejlesztési koncepciót 
is. Ez most az elızı napirendhez kapcsolódóan is el kell fogadni, mert a pályázati feltételek 
között szerepel, hogy az önkormányzatnak van Sportkoncepciója. A koncepció tervezetét e-
mail-en mindenkinek elküldtük. Kértük, ha van észrevétel, javaslat jelezzék. Ezeket figyelembe 
véve javasolom a község Sportkoncepciójának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 

31/2011./III.24./KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat Képviselı-testülete a település 2011-2014. évre vonatkozó 
Sportkoncepcióját a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Grúber Zoltán polgármester 
 
Melléklet 

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
SPORTKONCEPCIÓJA 

2011-2014  
A sport legyen mindenkié! 

 
I. Alapelvek: 
A sport az egyetemes kultúra részeként kiemelkedı jelentıségő az egészség megırzésében, a 
személyiség formálásában, a közösségi magatartás kialakításában. 
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Különleges szerepe van az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében. Mindezek által a 
társadalmi célok megvalósításának nélkülözhetetlen eszköze. 
Ezért is sürgetı, hogy a sportot a szükségletek hierarchiájában mind feljebb emeljük. 
Fontos a „sport mindenkinek” jelszó megvalósítása, hogy mindenki számára elérhetıvé váljon, 
nemre, korra, képességre, anyagi és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. 
Ebbıl fakadóan a sport nem magánügy, hanem közügy, az egészséges nemzet nem 
magánérdek, hanem egyetemes közérdek. 
 
A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§.(1) bekezdése határozza meg a települési 
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait: 

A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

55. § (1) 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 célkitőzéseivel összhangban együttmőködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a közoktatásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 

mőködéséhez szükséges feltételeket. 

 

II. Általános helyzet elemzés 
 

1.)  A Kecskédi Általános Iskola sporttevékenysége 
  
A Kecskédi Általános Iskolában osztályonként 3 testnevelés óra és 1 sportóra van.  
Iskolában a minden napos testnevelés biztosított a tanulóknak.  
Az intézményben 2 testnevelı tanár és egy labdarúgó edzı (B licensz) biztosítja a tanulók 
nevelését a sport terén 
Az utánpótlás program keretén belül a tanulók 2 korcsoportban edzenek, a Kecskédi KSK-n 
belül pedig az U12, U16, U19, felnıtt és öregfiúk csapatok. 
Rossz idı esetén valamennyi korosztály csapata az iskolai tornateremben edz. 
Számos sport megmozdulás és rendezvény van az iskolai tornateremben. 
Kistérségi Sport Nap keretében lány kézilabda és fiú labdarúgó bajnokságot rendez az 
iskola minden ısszel, melyre a kistérség összes iskolája (100-120 gyerek) meghívást kap. 
A felsı tagozatosok házi bajnokságon mérhetik össze ügyességüket, erejüket, labdarúgás és 
kézilabda sportágakban. 
Asztalitenisz falubajnokságot hirdet az intézmény minden tavasszal, melyen 3 kategóriában 
(gyerek, nıi, férfi) versenyeznek a jelentkezık.  
Délutánonként több alkalommal a falu lakói veszik birtokba a tonnatermet, szabadidıs sport 
tevékenység céljából ( labdarúgás, aerobik, kézilabda) 
A gyógytestnevelésre javasolt tanulók heti három alkalommal vesznek részt gyógytestnevelési 
órákon az iskola tornatermében. 
Egyéb tevékenységek céljából is igényt tartanak a tornateremre, balett csoport, napközis 
csoportok. 
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A német nemzetiségi iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására, így heti 
két alkalommal néptáncórákon sajátíthatják el a tanulók ıseink táncait, körjátékait, népi 
játékait. Ezek a foglalkozások szintén a tornateremben  vannak. 
 
2. Napközi otthonos óvoda mozgásra nevelési feladata 
 
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája.  
A játékos mozgásnak, tornának, az egészséges életmódot erısítı egyéb tevékenységeknek a 
tornaszobában, s a szabad levegın spontán, vagy szervezett formában, eszközzel vagy eszköz 
nélkül - az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve- egyaránt biztosított minden 
óvodás gyermek számára.  
Tapasztaljuk gyermekeink (U7 korosztály) körében is a mindinkább terjedı mozgásszegény 
életmód hatásait, ezért a mozgáslehetıségek színesítésével, szemléletformálással már óvodás 
korban igyekszünk mindezt ellensúlyozni. 
A torna, a mozgásos játékok egyaránt fejlesztik a gyermek természetes mozgását, testi 
képességeit, ügyességét, gyorsaságát, erejét, állóképességét. 
Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások 
kialakulásához. Kedvezıen befolyásolják a szervezet növekedését, teherbíró és ellenálló 
képességét. Fontos szerepük van az egészség megóvásában, s a mozgáskultúra fejlesztése 
mellett pedig segítik a térbeli tájékozódást. 
Az óvodai torna kielégíti a gyermekek természetes mozgásigényét, rendszeres mozgással 
megalapozza az egészséges életvitelt, fejleszti a testi képességeket, az erınlétet, állóképességet, 
ügyességet  
 
3. Kecskédi Községi Sportkör 
 
A kecskédi Sportkör 1947-ben alakult. A Sportkör célja a rendszeres sportolás, testedzés, 
felüdülés biztosítása minden községi lakos számára. A sport egyesület a sport élet legfontosabb 
szereplıje. 
 
A Sportkörben jelenleg a labdarúgó szakosztály mőködik. Több mint száz igazolt labdarúgója 
van az egyesületnek. A felnıtt csapat mellett utánpótlás csapatok is versenyeznek. Az öregfiúk 
csapatot is figyelembe véve több,mint 120 fı futballozik rendszeresen, versenyszerően.. 
Az egyesület a megyei elsı osztályú labdarugó bajnokságban is szerepel 
 
Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévı sport építményt, valamint a 
sportpályákat. Az egyesület a sportolók versenyeztetésén túl nagy gondot fordít a sporttelep 
állagmegóvására, karbantartására, a növényzet ápolására. Az egyesület nem csak a sport 
rendezvényekhez biztosítja a megfelelı környezetet, hanem a községi szabadtéri 
rendezvényekhez, azok kulturált lebonyolításához is. 
Tavasztól ıszig rendelkezésre áll a sporttelep a szabadidıs tevékenységekhez, mind az 
Általános iskola diákjai, mind a település mozogni vágyó fiatal és felnıtt lakosai számára. 
Szabadon használhatják a pályákat labdarúgásra, kosárlabdázásra, kézilabdázásra, futásra és 
pihenésre egyaránt. 
 
III. A testnevelés és a sport egyes részterületeivel kapcsolatos hangsúlyozott   
       célok és feladatok 
 
Óvoda: 

1. fejleszteni kell az óvodai tornaszobát 
2. játékos sporteszközöket biztosítani kell az óvodai sportfeladatok ellátásához 
3. meg kell valósítani a tartáshibák idıben kiszőrését 
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Általános Iskola: 

1. fel kell újítani az iskolai tornatermet és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket 
(öltözık, vizesblokk) 

2. folyamatosan el kell látni az iskolát a testnevelést szolgáló eszközökkel, 
3. biztosítani kell a mindennapos testedzést. 
4. biztosítani kell a gyógytestnevelést, ennek személyi, tárgyi feltételeit, 
5. biztosítani kell az úszásoktatást a körzetközponti uszoda igénybevételével, 
6. ösztönözni kell a kölcsönösen elınyös iskola-sportegyesület együttmőködést,  
7. az iskolának segíteni kell a sportban tehetséges tanulók kiválasztását, illetve segíteni 

kell a sporttehetségeknek a tanulás és a sport összehangolását. 
 
Kecskédi Községi Sportkör 

1. fel kell újítani a sport épületét,  
2. törekedni kell újabb szakosztályok beindítására, a sportolni vágyók körének szélesítése 

érdekében 
3. az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévı sportlétesítmény 

használatát az egyesület számára. 
4. a sportlétesítmény fenntartásáról és mőködtetésérıl a sportegyesület gondoskodik, ıket 

az önkormányzat támogatja 
5. az önkormányzat támogatja a testnevelési és sportfeladatok ellátásából részt vállaló 

egyesületet. A támogatás mértékének megítélésekor figyelembe kell venni az utánpótlás 
nevelési tevékenység hatékonyságát, az adott csapat –jelenleg futball csapat- , 
versenyzı, községet reprezentáló jelentıségét és a sportág helyi népszerőségét. 

 
 
IV. A célok megvalósításának helye, forrása 
 
1. A sportlétesítmények helye: 

1. Sportpálya  (2852. Kecskéd, Sport utca) 
2. Tornaterem (2852. Kecskéd, Vasút u. 100.) 
3. Tornaszoba (2852. Kecskéd, Óvoda ú. 4.) 

 
2. A célok megvalósításának forrása. 

1. a helyi sport valamennyi ágának mőködési támogatása az önkormányzat  pénzügyi 
lehetıségei szerint, a költségvetésben biztosított forrásból. 

2. fel kell kutatni a felújításhoz, fejlesztéshez szükséges pályázati forrásokat. 
 
Kecskéd, 2011. március 24. 
Antalné Zabányi Júlia  sk.                Grúber Zoltán sk. 
             Jegyzı         polgármester 
 
 
 
 
Grúber Zoltán:  a pályázathoz csatolni kell egy olyan önkormányzati határozatot amely 
tartalmazza a sporttal kapcsolatos  részletes feladatokat, kötelezettségeket, valamint a sportra 
fordítandó összeget is. Javasolom, hogy a sportkoncepcióban foglaltak alapján , valamint az 
elızı határozatunkban elfogadott önrész, valamint a költségvetésbe tervezett összeg alapján 
fogadjuk el az alábbiakat.  
Határozati javaslat: a sporttal kapcsolatos  részletes feladatokat, kötelezettségeket, valamint a 
sportra fordítandó összeget . 
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Óvoda vonatkozásában 

1. fejleszteni kell az óvodai tornaszobát 
2. játékos sporteszközöket biztosítani kell az óvodai sportfeladatok ellátásához 

 
 
Általános Iskola vonatkozásában 

1   fel kell újítani az iskolai tornatermet és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket (öltözık,  
     vizesblokk) 
2.   folyamatosan el kell látni az iskolát a testnevelést szolgáló eszközökkel, 

      3   ösztönözni kell a kölcsönösen elınyös iskola-sportegyesület együttmőködést,  
 
Kecskédi Községi Sportkör vonatkozásában 

1. az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévı sportlétesítmény  
    használatát az egyesület számára. 
 2.az önkormányzat támogatja a testnevelési és sportfeladatok ellátásából részt vállaló   

           egyesületet.  
 
A célok megvalósításának forrása. 

1. a helyi sport  mőködési támogatása az önkormányzat     
            pénzügyi lehetıségei szerint, a költségvetésben biztosított forrásból. 
2          fel kell kutatni a felújításhoz, fejlesztéshez szükséges pályázati forrásokat. 
3.       2011. évben az iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségek felújítására      
            benyújtott pályázathoz biztosít 4.165.054,- Ft önrészt, valamint a sportegyesület   
            támogatására 2.500.000,-Ft-ot. 

 
 
A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta: 

 
 

32/2011./III.24./KT.sz. határozat 
 

Kecskéd község Önkormányzat képviselı-testülete a sporttal kapcsolatos  részletes feladatait, 
kötelezettségeit, valamint a sportra fordítandó összeget a következık szerint határozza meg 
2011-2014 évekre vonatkozóan: 

 
1. Óvoda vonatkozásában 

1. fejleszteni kell az óvodai tornaszobát 
2. játékos sporteszközöket biztosítani kell az óvodai sportfeladatok ellátásához 

 
2. Általános Iskola vonatkozásában 

1   fel kell újítani az iskolai tornatermet és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket (öltözık,  
     vizesblokk) 
2.  folyamatosan el kell látni az iskolát a testnevelést szolgáló eszközökkel, 

      3.  ösztönözni kell a kölcsönösen elınyös iskola-sportegyesület együttmőködést,  
 
3. Kecskédi Községi Sportkör vonatkozásában 

1. az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévı sportlétesítmény  
    használatát az egyesület számára. 
 2.az önkormányzat támogatja a testnevelési és sportfeladatok ellátásából részt vállaló   

           egyesületet.  
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4.  A célok megvalósításának forrása. 

1. a helyi sport  mőködési támogatása az önkormányzat     
            pénzügyi lehetıségei szerint, a költségvetésben biztosított forrásból. 
2          fel kell kutatni a felújításhoz, fejlesztéshez szükséges pályázati forrásokat. 
3.         2011. évben az iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségek felújítására      
            benyújtott pályázathoz biztosít 4.165.055,- Ft önrészt, valamint a sportegyesület   
            támogatására 2.500.000,-Ft-ot. 

 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:   Grúber Zoltán polgármester 
 
 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
A polgármester az  ülést 18 órakor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Antalné Zabányi Júlia       Grúber Zoltán 
              Jegyzı        polgármester 
 
 
 


