
ELÖTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. május 30-i ülésére 

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő szőlőskerti ingatlan (758 hrsz.) eladása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sajnos 2019. évben a korábbi éveknél jóval kevesebb munkavállalót közvetít ki a munkaügyi 
központ, így a mezőgazdasági program ellehetetlenül. Nincs elég munkaerő a földek 
megművelésére, ezért javaslom az önkormányzat tulajdonában lévő szőlőskerti föld (758 hrsz.) 
értékesítését 1.000.-ft jelképes összegben. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztésben foglalt ingatlan 
értékesítését, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: 

.. ./2019. (V.30.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi Önkormányzati 

tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítéséhez Zsadányi János István 4122 Gáborján, Fő u. 53 . szám 

alatti lakos helyben lakó földműves részére. Az értékesített ingatlanok vételárát jelképesen 1.000.

ft-ban állapítja meg. 

Gáborján 758 hrsz. 780 m2 

Megbízza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. május 23. 



' , ' J,.. ) 

ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. május 30-i ülésére 

Tárgy: Esztári Református Egyházközösség pályázatának elvi támogatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Érkezett egy tájékoztatás az Esztári Református Egyházközségtől, amelyben az áll , hogy pályázatot 
nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz Támogató Szolgálat beindítása céljából, amelynek 
ellátási területet érintené a Gáborján Község Önkormányzat által vezetett települést is. Azzal a 
kéréssel fordultak hozzánk, hogy elvi támogatásunkat kérjék a pályázat sikerének érdekében. 

Megkérem a tisztelt képviselő-testületet , hogy az elviekben történő támogatásunkat hagyja jóvá. 

Határozati javaslat: 

.. ./2019. (V.30.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Esztári Református 
Egyházközség által benyújtott pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz Támogató Szolgálat 
beindítása céljából, amelynek az ellátási területe érintené a Gáborján Község Önkormányzat által 
vezetett települést is, és úgy döntött, hogy elfogadja azt. Gáborján Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egyetért abban, hogy elviekben támogatja az Esztári Református Egyházközség 
pályázatát. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy ennek a lebonyolításáról gondoskodni 

szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. május 29. 

:~ 
olgárniester 



Esztári Református Egyházközség 
4124 Esztár, Árpád u. 21. e-mail: reformatusesztar@gmail.com 

Szabó Zsolt lelkipásztor tel.: + 36 309088967 
Horváth Sándor gondnok tel.: +36 308619788 

********************************** 

Mező Gyula 
polgármester 
részére 

Tisztelt Polgármester úr! 

Tárgy: tájékoztatás 

Tisztelettel szeretném tájékoztatni arról, hogy az Esztári Református 
Egyházközség pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás 

Minisztériumhoz Támogató Szolgálat beindítása céljából, amelynek 
ellátási területe érintené az Ön által vezetett települést is. 
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Tisztelt Polgármester úrhoz, 
hogy elvi támogatását kérjem a pályázat sikerének érdekében. 

Tisztelettel: 

Esztár 2019. május 29. 



ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. május 30-i ülésére 

Tárgy: Szentpéterszegi térfigyelő kamerák 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A korábban megtárgyalt testületi ülésen volt szó a Szentpéterszegi térfigyelő kamerák eladásáról, 
melyben felajánlottuk a Szentpéterszeg Község Önkormányzatának 800.000.- Ft vételárért. 
Szentpéterszeg válaszolt nekünk amelyben, 300.000.- Ft-ot ajánlott a kamerákért. 

Erről kellene döntenie a tisztelt képviselő-testületnek, hogy elfogadjuk-e ezt az általuk feltett 
ajánlatot. 

Határozati javaslat: 

.. ./2019. (V.30.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában lévő térfigyelő 
kamerarendszer eladását, és elfogadja azt, hogy 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint vételárat ajánl a 
Szentpéterszeg Község Önkormányzatának. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. május 23. 

„ .1·-. i , . . 
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polgármester 
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Előterjesztés 

A képviselő-testület 2019. május 30. -i ülésére 

Tárgy: 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, pályázat 
benyújtása 

Előterjesztő : Mező Gyula Polgármester 

Tisztelt Képviselő - testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására. 
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 

gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás 
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának 
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. 
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az 
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 

Pályázati alcélok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 
intézményfejlesztés) 

aa) meglévő bölcsődei ellátást végző intézmény épületének vagy helyiségének -
kapacitásbővítéssel nem járó- infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális -kapacitás bővítéssel nem járó -fejlesztése, felújítása. 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása 

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Óvodai , iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfej lesztés) 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek hogy az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 
- feilesztésére. felúiítására nvúitsunk be pályázatot. 



A maximálisan igényelhető támogatás összege 20 millió forint. 
A támogatás maximális mértéke a mi esetünkben a fejlesztési költség 85 %-a 
A beérkezett árajánlat alapján javaslom 19. 936.401.-ft forintos összegű támogatást 
igényeljünk, ebben az esetben a fejlesztési költség 23.454.589.-forint, ennek a saját forrásához 
3.518.188 forintot kell biztosítanunk. 

A pályázatokat Magyar Államkincstár e-Adat rendszerén keresztül 2019 május 31-ig kell 
benyújtani. 

Határozati javaslat: 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
- a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 
közösen meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont (b) pontja- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra
fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása" pályázati kiírásra a Gáborjáni 
általános iskolai sportpálya műfüves burkolattal történő felújítására benyújtsa a pályázatát 
23.454.589.-ft összeggel. A szükséges 15%-os saját forrást biztosítja 3.518.188.-ft összegben. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 
Határidő: 2019 május 31. 

•. „ .•. • ~ · . , 
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ELŐTERJESZTÉS 

(a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére) 

TÁRGY: GÁBORJÁN KÖZSÉG 2019-2024 SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

A sport jelentősége mind társadalmi, mind gazdasági szempontból meghatározó egy nemzet, egy 
község, közösség életében . 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény (továbbiakban: Mötv .) 
13.§ ( 1) bekezdésének 15 . pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen sport, ifjúsági ügyek. 

A sportról szóló 2004. évi 1. törvény ( továbbiakban: Sport tv.)55. § ( 1) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzatok feladata, hogy a - 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 , 
e) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

A fentiek alapján az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény szabályozza. A 
sporttal kapcsolatos szakmai kereteket a Sport tv. rögzíti . Az Mötv. a települési önkormányzat 
feladataként határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a 
sport támogatását, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segítve az egészséges életmód kialakítását. 

Az önkormányzati törvény a sporttörvénnyel összhangban határozza meg az önkormányzatok feladat
és hatáskörét. A települési önkormányzatok kötelezőfeladatai között írja elő a helyi sporttevékenység 
támogatását, de annak módját nem szabályozza. 
A jogszabályi keretek az önkormányzat teherbíró képességére alapozzák a feladatellátást, így fontos, 
hogy a rendelkezésre álló forrásokat a község a lehető leghatékonyabban használja fel a 
sportfinanszírozásban. Mivel a sportnak széles körű társadalmi és egészségügyi hatása is van, ezért a 
lehető legjobban ki kell használni a sportban rejlő lehetőségeket. Ezért is fontos és meghatározó az 
önkormányzat szerepvállalása a sportolás ösztönzésében . Ehhez megfelelő sportkoncepcióra van 
szükség, mely az előzőek megvalósítása érdekében célokat fogalmaz meg . 

.. ... „ .. ./2019 (V.30) sz határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja Gáborján Község 2019-2024. időszakra vonatkozó Sportfejlesztési koncepcióját. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



Melléklet a 12019. (V30.) Kt. határozathoz 

GÁBORJÁN KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
2019-2024. 

? 



Gáborján Község Önkormányzata 
Sportfejlesztési koncepció 

2019-2024 

1. Bevezetés 

Magyarország Alaptörvénye a XX . cikkben rendelkezik a sporthoz való állampolgári jogokról, amely 
szerint mindenkinekjoga van a testi és lelki egészséghez. 

A sport jelentősége mind társadalmi, mind gazdasági szempontból meghatározó egy nemzet életében, 
akár a versenysport gazdasági és lélektani hatásait, akár az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, 
illetve a szabadidősport jótékony hatásait vizsgáljuk a társadalom egészére nézve. 
A természetesen valamennyi korosztály életminőségét pozitívan befolyásoló sport különösen a 
felnövekvő nemzedékek, a gyermekek, fiatalok életében tölthet be meghatározó szerepet, hiszen 
nevelő hatása tagadhatatlanul olyan emberi értékek kialakulását segítheti elő, mint a küzdeni tudás, a 
kitartás, a győzni akarás mellett az ellenfél tisztelete és megbecsülése, a csapatszellem, 
közösségtudatos gondolkodás erősödése . A nevelő hatás mellett meghatározó jelentőségű a 
napjainkban egyre fontosabbá és indokoltabbá váló egészség-megőrzési funkciója is. 

A sportkoncepció célja, hogy a helyi társadalmi igények alapján, a gazdasági és jogszabályi 
lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza a község sportéletének jövőképét. 

A sportkoncepciónak igazodnia kell a „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020" alapelveihez, 
az abban megfogalmazott célokhoz, irányelvekhez, továbbá meg kell felelnie a mindenkor hatályos 
jogszabályi környezetnek is. 

Az országgyűlés 2007-ben fogadta el a „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia2007-2020"című 

programot. Ebben az önkormányzatok feladatai közé sorolja: 
• a sportlétesítmények működtetését, 

• a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, az esélyegyenlőség kialakítását 

• a szabadidősport szervezését 

• a sport pénzügyi, tárgyi, személyi feltételrendszerének biztosítását 

• hazai és nemzetközi sportesemények rendezésének támogatását 

• figyelmet kell fordítani az iskolai és iskolán kívüli sportra 

• versenysport fejlesztésénél figyelembe kell venni a helyi tradíciókat, értékeket. 

A sportról szóló 2004. évi 1. törvény (továbbiakban: Sport tv.) 55. § ( 1 )-(2) bekezdései meghatározzák 
a tízezer fő alatti településeknek a sporttal kapcsolatos kötelezettségeit: 
A helyi önkormányzatok feladata, hogy a - 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, 
e) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

A települési önkormányzat az ( 1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben 
meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek 
feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § ( 1) bekezdésének 
15. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, a 
helyi közügyek között nevesíti a sportot. 

Az Európai Sport Charta alapelvei közül az 1. cikkely 
ben megfogalmazottakat célszerű figyelembe venni: „A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, 
ezért támogatása és fejlesztése érdekében a kormánynak minden szükséges intézkedést meg kell 
tenniük abból a célból, hogy e charta előírásait , a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel 
összhangban alkalmazzák a következők szerint: 

1. Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást: 

a. Valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való 

részvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen; 

b. Mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a 

sportolási és rekreációs lehetőséget; és együttműködésben a megfelelő 

sportszervezetekkel: 

e. Amennyiben kívánja és rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, mindenki 

számára biztosítani kell a lehetőséget sportteljesítményénekjavításához, egyéni 

teljesítménye maximum szintjének eléréséhez, és/vagy a társadalmi elismerés 

kivívásához; 

2. Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a spottevékenységekben részt vevő 

emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden politikai, 

kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól, a 

doppingszerek használatától, valamit a szexuális jellegű visszaélésektől , különösen, ami a 

gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti . 

2. A sportkoncepció alapelvei 

A sportkoncepció megfogalmazása során figyelembe kell venni 
• a testnevelés és a sport részterületeinek 

• óvodai, iskolai testnevelés, 

• lakossági szabadidősport, időskorúak sportolásának fejlesztését, 

• a lakosság testedzéshez való jogának 

• a szabadidő hasznos eltöltésének minél szélesebb körű lehetőségének megteremtését, 

• a település gazdasági, finanszírozási lehetőségeit 

• az infrastrukturális lehetőségeket. 

3. A sportkoncepció fő stratégiai céljai 

1. Kimagasló hazai, nemzetközi eredményességet produkáló szakosztályok, csapatok, 

versenyzők támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért sportolók és sportszakemberek 

elismerési rendszerének működtetése. 

2. A fenti sportágak utánpótlásrendszerének támogatása, a tehetségek kiválasztásának és 

gondozásának biztosítása. 

3. A sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport tárgyi feltételeinek 

javításában történő közreműködés . 

4. A tanulók egészséges fejlődését, betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek 

támogatása. 

LI. 



5. A szabadidősport területén szemléletformálás az egészséges életmód népszerűsítése 

érdekében, a kínálat bővítése mellett az egészségmegőrzéssel, rekreációval foglalkozó 

közösségek, klubok, sportszervezetek programjainak, tevékenységeinek támogatása, 

valamint önálló rendezvények szervezése, a szabadidősport helyi feltételeinek javítása. 

6. A lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra. 

7. Az egészségkárosultak, a fogyatékkal élők sportjának fokozott figyelemmel kísérése. 

8. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények állagának megóvása, lehetőség szerinti 

korszerűsítése, működésük hatékonyságának növelése. 

9. A testvérvárosi kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése. 

10. Az eddig elért sportértékeink megőrzése. 

4. A sport működési területei 

4.1. Óvodai, iskolai testnevelés: 

Gáborján Község Önkormányzata az óvodai és iskolai testnevelés területén ellátandó feladatait - a 
„Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia" e területen megfogalmazott elveit figyelembe véve - az alábbi 
legfőbb elv mentén határozza meg: 
Gyermekeink, tanulóink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testmozgással és sporttal 
biztosítható. Ez a feladat időben sem előbbre, sem későbbre nem tehető, más tevékenységgel nem 
helyettesíthető. 

4.1.1. Óvodai testnevelés és mozgásfejlesztés: 

Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek mozgásfejlesztését már óvodás korban el kell kezdeni. 
Ebben az életszakaszban kapcsolódhatnak be a gyermekek először a rendszeres testnevelésbe, amely 
nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, egészségük megőrzéséhez, teherbírásuk, 
állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás kialakulásához, harmonikus fejlődésükhöz. 

Óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a rendszeres 
testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az intézményes testnevelés határozza meg. Az 
óvodai testnevelés nagyon fontos az életkori sajátosságoknak megfelelő motoros képességek 
kialakítása szempontjából. Ennek érdekében a Gáborjáni Mocorgó Óvodában ( 4122 Gáborján Arany 
János u.18.) több módon biztosított a gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítése: 

• Az irányított mozgásos játékokat valamennyi korosztálynak heti egy alkalommal szervezik 

meg, különböző időkerettel az életkornak megfelelően. 

• A gyermekek edzettségét, állóképességét növelik a napirendbe illesztett mindennapi 

kocogássa 1. 
• A gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítését változatos udvari játékokkal, sokféle, 

sokirányú mozgásos szabályjátékokkal, népi dalos játékokkal is biztosítják. 

• A gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják a 

sokféle udvari mozgásfejlesztő eszközökön 

Az óvodai testnevelés szervezeti kereteit és tartalmát tekintve alkalmas az életen át tartó sportolás 
megalapozására. Alapfeladat az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítéséhez való 
meghatározó hozzájárulás. 

Kiemelt nevelési cél: 



Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása, a gyermekek testi 
fejlődésének elősegítése, egészséges életmód, a gondozás, a testápolás, az egészségmegőrzés 
szokásainak kialakítása. 

Fejlesztési lehetőségek: 
A gyermekek egészséges és sportos életmódra történő tudatos nevelése érdekében évente szükséges 
lenne a sport jegyében óvodai sportrendezvények szervezésére a szülők bevonásával. 

5.2. Iskolai testnevelés 

Az iskolai testnevelés teljes körűen szolgálja a tanulók testi, lelki, értelmi, érze lmi , szociális 
egészségfejlesztését. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet 
kapjon, mely igényt teremthet arra, hogy öntevékenyen is sportoljon. A mai köznevelés előnybe 
helyezi az egészséges életmód kialakítását, a testnevelés tartalmi megújítását, a rendszeres testedzés 
szokásrendszerének megalapozását, az alapvető fizikai-és mozgásképességek fejlesztését, a sportolás 
megkedveltetését. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén a tanulók könnyebben elviselik 
a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket, könnyebben fogadják el a szabályokat, a 
megmérettetéseket és értékeléseket. 

A testnevelési órák és a diáksport események legfontosabb célja: az ifjúság minél szélesebb köre 
részére biztosítani, megszervezni a rendszeres és módszeres testmozgást. Az iskolai testnevelésnek 
kiemelkedő szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált testmozgás és 
sport iránti igényt. Az iskolai sportkörök célja, hogy a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsa a 
tanulók egyéni igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényüket, valamint gazdagítsa a 
különböző sportágakkal kapcsolatos mozgásos és tárgyi ismereteket. Fontos feladat az iskolai sport 
támogatása, hiszen ez alapot jelent a versenysport további eredményességéhez, és a fiatalság egészségi 
állapotának megőrzése tekintetében is. A mindennapos testnevelés bevezetésével komoly lehetőséget 
kaptak a diákok, hogy szervezett körülmények között fejlesszék mozgáskultúrájukat, fizikai 
kondíciójukat. Bevezetése azonban több problémát is felszínre hozott. A tárgyi, elsősorban tornatermi 
feltételek hiánya szinte minden iskolában problémát jelent. Bár valamennyi iskola rendelkezik 
tornateremmel, de nem kielégítő a létesítmények nagysága és felszereltsége, főleg a 
jogszabályváltozásból bekövetkezett fokozott igények ismeretében. 

Célok: 

1. El kell érni, hogy az iskolai testnevelés valóban megfeleljen az egészségmegőrzés 

feladatainak, a 6-14 év közötti korosztály rendszeresen és nagy létszámban, az életkori sajátosságainak 
megfelelő sportfoglalkozáson vegyen részt. 
2. A testnevelés óra egészségmegőrző, testedző szerepe mellett segítse elő valamilyen sportág 
tanulását és biztosítsa az életkornak megfelelő játék igény kielégítését. 
3. .Az intézményekben dolgozó testnevelő tanárok a testnevelés órák tananyagának oktatása, 
valamint a szabadidős- és diákolimpiai versenyekre történő felkészítés keretében segítsék a diákok 
egyesületbe történő irányítását, hozzájárulva ezzel az egyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységéhez. 
4. Megteremteni annak a lehetőségét, hogy sportegyesü letek a sportolni (mozogni) vágyó 
fiataloknak évente sportág-választási napon bemutatkozhassanak. 
5. Minden érintett (önkormányzat, iskolák, szülők) törekedjen arra, hogy a diákok életmódjának 
szerves, mindennapi és kedvelt része legyen a sport, a testmozgás. A jó fizikai állapot javítja a 
koncentrálóképessége, segít a gyorsabb és hatékonyabb tanulásban. 
Fejlesztési lehetőségek: 

• Fontos, hogy a tanulók rendszeres testmozgására iskolai keretek között legyen lehetőség. 

• Az iskolai testnevelésben a mindennapos testmozgásszakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása 

mellett hosszú távon az infrastrukturális feltételek biztosítása. 



• Tárgyi eszközök megfelelő minőségű biztosítása és korszerűsítése . 

• Óvodás korosztály bevonása a diáksport versenyrendszerébe. 

5.3. Utánpótlás nevelés 

Az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, de nem fedi egymást. Az 
utánpótlás nevelés a versenysport speciális ága, melynek feladata az utánpótlás-korú sportoló 
felkészítése és versenyeztetése. Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az 
utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a 
sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül 
azonban az utánpótlás nevelés sokkal fontosabb feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő 

fiatalok egészségi , edzettségi , valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a sporttevékenység 
során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását. Az önkormányzat ezért fontos feladatának tekinti a 
sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás nevelés támogatását. Az utánpótlás nevelő szakemberek 
munkája a jövő nemzedékek fizikai, pszichikai, és erkölcsi fejlesztésére irányul, ezért ezek a 
szakemberek kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek. A támogatási rendszerhez az 
eddigieknél nagyobb mértékben kell figyelembe venni az utánpótlás nevelés eredményességét, az e 
téren végzett kiemelkedő szakmai munkát. 

Cél: 

Az iskolai sport erősítésével , a versenysport megfelelő támogatásával, a létesítmények folyamatos 
fejlesztésével , bővítésével a sportolói létszám növelése. Az utánpótlás korú sportolók számának 
növekedésével közelebb kerülünk a legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb, sportosabb, 
munkaképesebb ifjúság felneveléséhez. 

Fejlesztési lehetőségek: 

• Azon egyesületek kapjanak kiemelt támogatást, amelyek az utánpótlás nevelésben eredményes 

oktató-nevelő munkát végeznek. 

• A mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyermekek, versenyzők létszáma és 

eredményessége határozza meg. 

• Azon szakosztályok kapjanak kiemelt támogatást, akik országos bajnokságon versenyeken 

eredményeket érnek el. Az egyesületekre alapozott utánpótlás neveléssel párhuzamosan a 

köznevelési intézményekben is segíteni kell az olyan iskolai „szakmai műhelyek" működést, 

melyek már hosszabb ideje eredményesen részt vesznek az utánpótlás nevelésben. 

5.4. Szabadidősport 

A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében , fizikai teljesítőképességének 

fenntartásában bír kiemelkedő jelentőséggel. Nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség 
megőrzéséért , a szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. 
Az egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölt be, mely a munkaképesség megtartásán és 
javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. Ezért 
a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. A 
sporttörvénynek és a Nemzeti Sportstratégiának megfelelően kiemelten kell kezelnünk a lakosság 
sportját, a szabadidősportot. Az egészséges életmód kialakításához elengedhetetlen a rendszeres 
sporttevékenység, fizikai aktivitás. 

Fejlesztési lehetőségek: 
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• Támogatni kell a nagy tömegeket mozgató új szabadidősport rendezvényeket és 
népszerűsítésüket. 

• A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása, 

mely szemléletváltozást igényel. 

• A témakörben megjelenő pályázatok hatékonyabb kihasználása. 

• Időskorúak bevonása a sportba, célzott programokkal,egészségügyi szűréseken a sport 

fontosságának hangsúlyozása és konkrét lehetőségek, sportágak ajánlása. 

5.5. Versenysport 

Sajnálatos módon , a községben nincsenek olyan tőkeerős, nagy cégek, szponzorok, melyek fő 
támogatói lehetnének egy-egy sportágnak. 

Fejlesztési lehetőség: 

• Törekedni kell arra, hogy az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésével, amennyiben 

lesz pályázati lehetőség . 

• 
5.6. Sportszervezetek önkormányzati támogatása 

Az önkormányzat, bár anyagi lehetőségei korlátozottak, mindenkor kiemelten kezelte a helyi sportélet, 
különböző területeinek működési támogatását, az ehhez elsődlegesen a szükséges létesítmények 
működtetését, fokozatos fejlesztését, az elért eredmények elismerését, megbecsülését nyújtotta. 

6. Főbb célok összegzése 

• A mindennapos testnevelés keretében a tanulók számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 

testmozgás, a legkiválóbbak számára a versenyszerű sportolásra való felkészülés biztosítása. 

• Az iskolai spottevékenység feltételeinek pályázati úton való fejlesztése. 

• A testnevelési órák és a diáksport versenyek rendszerén keresztül a diákok egyesületekbe 

történő bekerülésének segítése. 

• A rendszeres, könnyen elérhető sportolási lehetőség, és ehhez a megfelelő színvonalú 

sportlétesítmények biztosítása a lehető legszélesebb lakossági körben. 

• Törekedni kell az időskorúak életminősége javítása eszközeinek megtalálására, olyan 

szabadidős sportrendezvények szervezésével, amelyeken igényeik alapján ők is részt tudnak 

ven111. 

• Ezen célok megvalósulását és sorrendjét befolyásolják a pályázati lehetőségek, illetve a 

rendelkezésre álló források . 
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ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. május 30-i ülésére 

Tárgy: Óvodai férőhely 2019/2020-as nevelési évre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet , hogy a Gáborjáni Mocorgó Óvoda férőhelyeinek 
száma az Alapító Okirat alapján 50 fö . Jelenleg az óvodában 38 gyermek marad, a beiratkozás 
megtörtént, miszerint a jelentkezők száma 15 fö . Ha a felmerülő igények kielégítésre kerülnek, 3 
fővel meghaladja a férőhelyszámot. Emiatt a Fenntartónak hozzá kell járulnia az intézménybe a 
2019/2020-as nevelési évben felvehető gyermekek maximális létszámának az alapító okiratban 
meghatározott számtól történő legfeljebb 20%-os megemeléséhez. 

Az óvodavezető tisztelettel kérte a Fenntartó állásfoglalását, meghatározását a 2019/2020-as 
nevelési évre vonatkozóan az óvodai gyermeklétszámmal kapcsolatban 

Határozati javaslat: 

„ ./2019. (V.30.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva figyelemmel a 
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében megtárgyalta a 
Gáborjáni Mocorgó Óvoda vezetőjének kérelmét és úgy döntött, hogy hozzájárul az intézménybe a 
2019/2020-as nevelési évben felvehető gyermekek maximális létszámának az alapító okiratban 
meghatározott számtól történő legfeljebb 20%-os megemeléséhez. 

Felkéri a képviselő-testület a község polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az 
intézményvezetőt tájékoztassa, és az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. május 29. ·~KŐ~~ 
e~·„.. ~ ~ . . . t 
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Gáborjáni Mocorgó Óvoda 
4122 Gáborján, Arany János u. 1 

.t---

Gáborján Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Gáborján 
Fő u. 106. 

Tel: 06-54/418-042 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Gáborjáni Mocorgó Óvoda férőhelyeinek száma az Alapító Okirat alapján 50 fő. 
Szeptembertől 12 nagycsoportos gyermekünk kezdi meg az iskolai tanulmányait, a jelenlegi 
óvodásaink közül 38 gyermek marad az óvodában. 
Az óvodai beíratás megtörtént a 2019/2020-as nevelési évre. 
A jelentkezők száma 15 fő. 
Közülük két gyermek 2,5 évesen érkezne óvodába: 

Lakatos Gréta 2020. január 5-én tölti a 3. életévét 
Micskei Gyula 2020. március 31-én tölti a 3. életévét 

(október l-én kezdhetne leghamarabb) 

A 2,5 éves gyermek akkor vehető fel az óvodába, ha minden a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 

Ha a felmerülő igényeket kielégítjük, 3 fővel meghaladjuk a férőhelyszámot. 
Ez csak úgy lehetséges, ha a Fenntartó a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai létszámot 
10%-al megemeli Határozatban. 
Másik lehetőség: a 2,5 éves gyermekek szülei elutasító határozatot kapnak, férőhely hiányra 
hivatkozva. 

Törvényi előírás szerint gyermekenként mm1mum 2m2 területet kell biztosítani a 
csoportszobában. 
Az Alapító Okiratban szereplő adatok: 

Kis-középső csoport területe: 44m2 

Középső-nagy csoport területe: 50m2 

Ha törvényességi ellenőrzésre kerül sor a Kormányhivatal által, ezt nagyon szigorúan nézik, 
illetve súlyos bírságot szabnak ki, amennyiben a gyermekenkénti 2m2 terület nem biztosított. 

Tisztelettel kérem a Fenntartó állásfoglalását, meghatározását a 2019/2020-as nevelési évre 
vonatkozóan az óvodai gyermeklétszámmal kapcsolatban. 

Tisztelettel: ~:ro:::"-Z 1 

intézményvezető 

Gáborján, 2019. május 12. 
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Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság, 2019. május 28. 

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról 

Tisztelt GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! 

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívására 
benyújtott, TOP-3.2.1-16-HB 1-2018-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
vezetője 

124 890 OOO Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint. 

\"A támogatási szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltételek: 
1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az 
adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy 
rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a 
felhívásban támasztott feltételekkel. 
2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a 
betervezett mérföldkövek elérési dátumát. és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig 
benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdogozott időpontok szerint 
felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is. 
3. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („lndikator_szamitas_321_v5") Excel 
táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíten i a fenntartási 
időszakra vonatkozóan is. 
4. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások 
teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 
3.4.1 .1 /17), a 3.4.1.1 /36) , a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1 /51 ), a 3.4.1.1 /59) és 3.4.1.1 /61) pontjaira, valamint a 
3.4.1 .2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak). 
5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az 
információkat. amelyekből megállapítható: 
a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, 
indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel; 
b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált" , vagy „közel nulla" színt elérésének vállalását. az 
azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével ; 
c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben 
rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését. 
6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a 
hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatoka't a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és 
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számszaki összhangban , amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak 
való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátnak való megfelelést. 
7. A projekt előkészítés , tervezés korlátot túllépi a tervezett költség. Kérjük az adatok felülvizsgálatát úgy, 
hogy megfeleljen a felhívás 5.7. pontjában foglaltaknak.\" 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ón támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés 
felületen módjában áll megtekinteni. 

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a(z) 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak 
megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg. 

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (Xl.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a 
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül , indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban 
foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő , 

illetve felhívásba ütköző . A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban 
foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem 
jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen 
értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól 
veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem 
történik meg , a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.) 

Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és 
elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is. 

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által 
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www,szechenyi2020.hu weboldalon. 

Tisztelettel : 
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