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I. Bevezető 
Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegű feladatainak csökkenése, valamint a sport 

finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelősségét az 

egészséges fizikailag és pszichikailag felkészült nemzedék felnevelésében és megtartásában. 

A sporttevékenység a demokráciában alapvetően önszerveződő és önszabályozó. Ebből 

adódóan az állami, illetve az önkormányzati közvetlen beavatkozás csak a legszükségesebb 

esetekben – például az óvodai nevelés területén – indokolt. Minden más esetben a támogatás, 

a befolyásolás alkalmazható. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással új utak, új lehetőségek nyílnak meg előttünk, 

ugyanakkor új kötelességek is várnak Magyarországra, benne Zalaszentgyörgy Községre. Ez 

természetesen érinti községünk sportéletét is, így szükség van a község sportkoncepciójának 

megújítására is. 

Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb 

tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást 

ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről. 

A törvényi hátteret ehhez az Európai Unió joganyagához igazodó 2004. évi I. Sporttörvény, 

anyaga adja. 

 

 

 

II. Értelmező rendelkezések 
 

Sporttevékenység: Meghatározott szabályok szerint időtöltésként vagy versenyszerűen 

végzett testedzés, szellemi gyakorlat, mely az egyetemes testkultúra része, s magában foglalja 

mind a versenysportot, mind a szabadidősportot. 

Versenysport: A sportszövetség által szervezett versenyrendszer keretében végzett 

sporttevékenység. 

Szabadidősport: Az egészség megőrzése, fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, a 

szórakozás, a felüdülés céljából végzett rendszeres, folyamatos testedzési, sportolási 

tevékenység. 

Sportoló: A sporttevékenységet folytató természetes személy. 

Hivatásos sportoló: Az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 

sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. 

Sportszervezetek: a sportegyesületek és a sportvállalkozások. 

Sportegyesület: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. Illetve a Ptk. szabályai szerint 

működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység 

szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a 

magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a 

tehetséggondozás, és az utánpótlás-nevelés műhelye. 

Sportegyesület közvetlenül is részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 

Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 

cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. Törvény alapján a 

cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy 

vagy több sportágban. 

A fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sporttevékenység közhasznú 

társaság keretében is szervezhető. 
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III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 
 

1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a Sportról szóló 2004. I. törvény 55. §-a 

határozza meg. Fenti jogszabályhely rendelkezése alapján az Önkormányzatnak a következő 
feladat-ellátási kötelezettsége áll fenn: 

„Az 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. 

A Képviselőtestület a Sportról szóló 2004. évi I. törvény fent említett paragrafusai 

figyelembevételével alkotja meg a Sportról szóló rendeletét, e dokumentum elfogadásával 

egyidőben. 

 

2. Az Európai Unió és a sport kapcsolata – ehhez kapcsolódó önkormányzati feladatok 

A sport az egyik legelterjedtebb emberi tevékenység – végezzék akár profik, akár amatőrök, 

rendszeresen vagy alkalomszerűen –, emberek milliói sportolnak az Európai Unióban is. 

Amellett, hogy jót tesz az egészségnek, a sportnak kiemelt gazdasági és szociális jelentősége 

is van: elősegíti a társadalmi beilleszkedést, ösztönzi a kulturális cseréket, továbbá 

álláshelyeket teremt szerte Európában. 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása a társadalom valamennyi területére 

közvetlen vagy közvetett, jórészt hosszú távon érzékelhető hatást fog gyakorolni. Így lesz ez a 

sportban is. Az EU élesen kettéválasztja a sport két területét: a sportot, mint gazdasági 

tevékenységet, illetve a sportot, mint társadalmi jelenséget. Az előbbinek a gazdasági 

tevékenységek általános uniós szabályai alapján kell működnie, így például tiltott állami 

támogatása is. Az utóbbit viszont társadalmi értékei miatt az unió közvetlenül is igyekszik 

támogatni, és erre a tagállamokat is ösztönzi. 

A csatlakozásnak lesznek a sportra olyan hosszú távú hatásai is, amelyek a társadalmi 

fejlődéssel párhuzamosan jelentkeznek: a növekvő életszínvonal és több szabadidő révén a 

szabadidős kultúra is fejlődik, s hazánkban is egyre többen végeznek majd rendszeres 

testmozgást. 

Az unió közvetlenül nem nyújt támogatást sporttevékenységekre. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a sport területén teljesen nélkülözni kellene a közösségi forrásokat, s az Európai 

Bizottság ne nyújtana pénzügyi támogatást sportszervezetek projektjeihez. A sport ugyanis 

beépíthető más területek fejlesztési elképzeléseibe, programjaiba. A sport hozzájárulhat 

számos közösségi politika megvalósításához is, például a szociális kohéziót, a kisebbségek, a 

fogyatékos személyek beilleszkedését elősegítő, vagy akár a fiatalok körében a demokráciát 

népszerűsítő programok révén. Így egy sportprojekt, amely valamely program (például a 

Leonardo és az Ifjúság program, vagy a Strukturális Alapok által támogatott programok, 

kutatási programok stb.) követelményeinek megfelel, annak keretében közösségi támogatást 

kaphat. Ugyanakkor olyan, hagyományosnak mondható sportesemények, mint például 

bajnokságok, versenyek vagy nemzetközi események, egyáltalán nem támogathatók. 

A Strukturális Alapok forrásainak fogadására Magyarország által elkészített Nemzeti 

Fejlesztési Terv (NFT) lehetőséget nyújt a sport fejlesztésére is, elsősorban infrastrukturális 

beruházások és képzési fejlesztések formájában. Az NFT öt operatív programja közül 

kettőben vannak olyan intézkedések, amelyek a sport számára források elérését teszik 

lehetővé. 
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A Regionális Operatív Program egyik intézkedése keretében – többek között – 

szabadidőparkok, játszóterek, szabadtéri és fedett sportlétesítmények felújításához, építéséhez 

is pályázhatnak majd az önkormányzatok támogatásokra. Ebben az operatív programban 

szerepel továbbá az általános iskolák (sport és kulturális célú tereinek) infrastrukturális 

fejlesztése, a turisztikai vonzerő fejlesztése, amely a turizmus szempontjából népszerű 

sportágakat is érintheti. 

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egyik intézkedése az iskolai infrastruktúra 

fejlesztése, amely a sportoktatás céljait szolgáló létesítmények fejlesztését, 

akadálymentesítését is magában foglalja. Ugyanennek az operatív programnak az intézkedése 

az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése. A program az iskolákban 

szeretné sokkal hatékonyabban terjeszteni az egészségtudatos életmód fontosságát, a 

mozgáskultúra elsajátítását, és támogatja az ehhez kapcsolódó, az oktatóknak szóló képzési 

programokat. További intézkedés célozza az integrációs oktatást és képzést, ahol a hátrányos 

helyzetű, különösen a roma, valamint a fogyatékos tanulók integrációs programjai 

(sporttevékenységek beillesztése révén) támogathatók. 

A jövőben további intézkedések esetében is elképzelhető lesz sportjellegű projektötletekkel 

pályázni, amennyiben az egyes területekhez kellő kreativitással megtalálják a „sportos” 

kapcsolódási pontokat. 

Az előbbiekben röviden ismertetett Uniós pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, illetve 

a pályázatokon való részvétel, az intézmények segítése a pályázatok elkészítésében, illetve az 

intézmények támogatása a pályázatokon való részvételben kiemelten fontos önkormányzati 

feladat. 

 

IV. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által 

megfogalmazott, a községi sport kiemelt céljai, alapelvei 
 

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a sport kiemelt céljainak meghatározásakor az 

Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak, mely célok 

kerülnek megfogalmazásra az Önkormányzat Sportról szóló rendeletében is: 

a) a község fiataljai számára biztosítani kell az "alapvető sportolási képességek 

megszerzését". 

b) a község lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni "a sportolási és rekreációs 

lehetőségeket". 

c) az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni "az egyéni 

sportteljesítmények javításának lehetőségét". 

 

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciójának hosszú távra megfogalmazott alapelvei: 

1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges 

alkotó eleme. 

2. A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és teljesítőképesség 

fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. 

3. A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biztosított - alanyi joga. 

4. A nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a 

lakosság szabadidősportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik 

leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, 

minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. 

5. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet 

képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és 

társadalmi feladat. 
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6. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi 

jellemzői. 

7. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és 

értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. 

8. A színvonalas sportszakmai munka alapja a tudományosan megalapozott korszerű 

sportszakember képzés és továbbképzés. 

9. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő 
versenyrendszer működőképessége. 
 

A középtávú koncepció fő irányai: 

1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek, 

serdülő és ifjúsági korosztály számára. 

2. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati 

szerepvállalásra van szükség. 

3. Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén. 

4. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a 

tehetségesek kiválasztását és gondozását. 

5. A sportélet egész területén szükséges a demokratikus és a társadalmi jelleg erősítése, ezzel 

párhuzamosan az eddigieknél összefogottabb irányításra, egyértelmű feladat-meghatározásra, 

a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásának következetesebb ellenőrzésére, 

hatékonyabb munkamegosztásra és együttműködésre van szükség. 

6.. Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel elsősorban nem az élsportot, hanem a 

szabadidősportokat valamint az utánpótlás nevelést támogatja, segíti. Az élsport esetében is 

kizárólag az amatőr sportot támogatja. 

A támogatás célja, hogy minél színesebb sportélet valósuljon meg településünkön, minél 

többfajta sportolási lehetőség álljon a fiatalok és a felnőtt korosztály rendelkezésére. Az 

önkormányzatnak a sportfinanszírozási rendszerén belül törekednie kell arra, hogy 

párhuzamos finanszírozás lehetőleg ne történjen, illetve a meglévő párhuzamosságot a 

lakosság meggyőzése mellett meg kell szüntetni. Ki kell mondanunk, hogy az önkormányzat 

anyagi eszközei nem elégségesek arra, hogy egy-egy sportágon belül a versenysportot 

megfelelően finanszírozza, ezért kell a lakosság nagy részét megmozgató szabadidősport 

programjainak megvalósítását támogatni. 

8. Az önkormányzat sportot támogató tevékenységének célja, hogy az oktatási intézmények 

közötti kapcsolatok erősödjenek, az iskolák, óvodák egymással szemben nyitottabbá váljanak, 

az intézmények sportlétesítményeiket a lakosság felé megnyissák, kialakuljon egy olyan 

párbeszéd, melyben a község intézményei, lakosai, sportszervezetei, sportegyesületei 

mindannyian részt vesznek, önmaguk számára alakítva a községi sportéletet. 

Az önkormányzat azonban a sporttevékenységet, mint kapcsolatformáló eszközt nemcsak a 

községen belüli kapcsolatok erősítésére kívánja felhasználni, hanem a testvérközségi 

kapcsolatok elmélyítésére is. 

 

V. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának szerepvállalása a 

Testkultúra különböző területein. 
 

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának célja, hogy kiemelten támogassa a fiatalok 

sportolását, testmozgását, a község egész lakosságának biztosítsa a sportolás lehetőségét. E 

cél elérése érdekében közös gondolkodásra, együttműködésre van szükség a településen 

működő nevelési-oktatási intézménnyel, a sporttal foglalkozó civil szervezetekkel és a 

sportegyesületekkel. 
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E cél elérése érdekében kiemelt feladataink közé kell, hogy tartozzon a sportolás magas szintű 
infrastrukturális alapjainak megteremtése. 
1. Óvodai nevelés 

Zalaszentgyörgyön 29 fő az óvodába járó gyermekek száma Az óvodai nevelés a települési 

önkormányzatok számára kötelezően ellátandó alapfeladat. 

Gyermekeink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testneveléssel, sporttal 

biztosítható. A szervezett sportolási lehetőség számukra az óvodai nevelés keretén belül 

biztosított. Csekély mértékben jellemző a családokra, hogy egyénileg hordják óvodáskorú 

gyermeküket a különböző sportegyesületekbe vagy sportfoglalkozásokra. Az óvodai 

testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónők a testnevelés két formáját használják fel: a 

mindennapi ún. frissítő 5-10 perces testmozgást, illetve a csoportonként szervezett testnevelés 

foglalkozást. Az óvodákban szervezett testnevelési foglalkozásokon elsősorban a gyermekek 

testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az óvónők. 

Az 1/1998. (VII.24.)sz. OM. Rendelet előírja, hogy az óvodákban kötelező a tornaszoba 

megléte az előírt felszerelésekkel. Amennyiben ez nincs meg az óvodában, úgy hozzáférést 

kell biztosítani. Községünkben, az óvodában nem található tornaszoba, a testnevelés 

foglalkozások ténylegesen a Kultúrház Klubhelyiségében vannak megtartva. 

Elmondhatjuk, hogy az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek 

életkorának megfelelő mozgáslehetőségének biztosítására. 

Az Önkormányzat feladata az óvoda épületének állagmegóvásában, felújításában van, illetve 

az óvodavezető segítése pályázatok - az óvodák korszerűsítését, sporteszközökkel való 

felszerelését célzó - elkészítésében, benyújtásában. 

 

2. Utánpótlás nevelés, él- és versenysport 

Az önkormányzat célja az utánpótlás nevelés támogatása, amely biztosítja az élsport, 

versenysport kívánt színvonalának megtartását. 

A versenysport területén a községünket képviselő sportegyesületek eredményességi 

törekvéseit támogatja az önkormányzat, azonban egyetlen sportszervezet vagy egyesület 

esetében sem vállal fenntartási kötelezettséget. Ugyanakkor kiemelten kívánja támogatni 

azokat a sportszervezeteket, melyek megyei és országos helyezéseket elérve a község hírnevét 

gyarapítják. A támogatások mértékének megállapításánál meghatározó kell legyen az adott 

egyesület utánpótlás nevelésének helyzete. 

 

Zalaszentgyörgyön működő sportszervezetek, sportegyesületek: 

 Zalaszentgyörgyi Sportegyesület (8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth u. 72.) 

 Falco Harcművészeti Egyesület (8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth u. 80.) 

 Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítvány 

 

5. Szabadidősport 

A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség megőrzéséért, 

helyreállításáért, a mozgás öröméért, kellemes időtöltésként végzett sporttevékenység. 

Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, 

könnyen elérhető sportolás lehetőségét és az ehhez szükséges létesítményeket. 

Ugyanakkor a szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie, várhatóan a 

sportági finanszírozás is ebbe az irányba fog elmozdulni. 

A szabadidős programok szervezésénél figyelembe kell venni a község környéki természeti, 

földrajzi sajátosságokat, azokat a formákat kell előnyben részesíteni, melyek hatékonyan 

biztosítják a szabadidő mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban 

töltött aktív pihenéssel való eltöltését. 
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Szabadidősport formái lehetnek: községi szervezésű szabadidősport események, egyéni vagy 

önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidősport 

tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. A lakossági igényeket figyelembe véve – 

évente akár több alkalommal is – községi sportnapot, napokat lehetne szervezni akár 

családosan is. Fontos feladat a szabadidősport tevékenységére szakosodott társadalmi 

szervezetek és csoportok megalakításának segítése. 

Önkormányzatunk a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, karbantartásáról az 

adott költségvetési évre szóló rendeletében foglaltak szerint gondoskodik. 

Önkormányzatunk feladata a különböző szabadidősport célú helyek (elsősorban: játszóterek) 

szükség szerinti felújítása.  

A sportigazgatás kiemelt feladata, hogy a helyi médiák segítségével népszerűsítse a 

szabadidősport tevékenységeket illetve, hogy az elért sporteredményekről is legyen elég 

információ. 

 

6. Fogyatékkal élők sportja 

A fogyatékkal élők sportja többféle célt valósíthat meg: egyrészt egészségmegőrző, 

egészségfok növelő szerepe, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő és 

az életminőséget javító funkciója van. Jelenleg településünkön a fogyatékkal élők sportja 

csekély mértékű. 

Az önkormányzat feladata elsősorban sportlétesítményeink akadálymentessé tétele, mely 

törvényi előírásként fogalmazódik meg a települési önkormányzatok számára. 

Az egyesületek számára kiírt önkormányzati alapok elbírálásánál előnyt kell, hogy élvezzenek 

azok a civil szervezetek, vagy akár sportegyesületek, sportszervezetek, akik fogyatékkal élő 

emberek számára szerveznek sportversenyt, szabadidős programot. 

 

VI. Sportlétesítmények 
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok 

alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének 

szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, lehetőségek 

szerinti fejlesztése. 

Az önkormányzat feladata: 

- Az éves költségvetésben biztosítani kell a sportlétesítmények üzemeltetésének, 

fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi forrásait. 

Sportpályák 

 Füves labdarúgó pálya 

 Füves edzőpálya 

 Aszfaltos kézilabda pálya 

 

VII. Sportirányítás 
Zalaszentgyörgy Község sportéletét a Képviselőtestület által elfogadott hatályos 

sportkoncepció szabja meg. A sportkoncepció elfogadásával egyidejűleg szükséges 

felülvizsgálni az önkormányzat sportról szóló rendeletét is. 

A sportkoncepció létrejöttében, valamint az egyéb sportot érintő kérdésekben előkészítő 
szerepe van a jegyzőnek és a művelődésszervezőnek 

A sporttal kapcsolatos előterjesztés a Képviselőtestület elé kerül és dönt a javaslatról. 

A Polgármesteri Hivatalban művelődésszervező munkakörébe tartoznak a sporttal kapcsolatos 

ügyek, előterjesztések előkészítése, összeállítása, a községben működő sportszervezetekkel 

való kapcsolattartás, ellenőrzés, községi sport-, szabadidős és tömegsport rendezvények 

szervezésében való részvétel és koordinálás. 
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A szigorúan vett sportszakmai munka az egyesületekben, szabadidősport-klubokban folyik az 

egyesületi vezetők, vezetőségek irányításával. 

 

VIII. Nemzetközi kapcsolatok 
Zalaszentgyörgy Község testvérközségi kapcsolattal rendelkezik. Községünk 1998-ban 

létesített testvérközségi kapcsolatot az erdélyi Marosszentgyörggyel. A testvérközségi 

kapcsolat az eltelt idő alatt kiszélesedett, újabb és újabb találkozások szerveződtek, közös 

programokon vettek részt a községi delegációk. Egyre több Zalaszentgyörgyi civil szervezet 

képviselője látogat el a testvérközségi településekre, és az ott élő szervezetek, egyesületek is 

szívesen jönnek el községünkbe. A civil szervezetekhez hasonlóan ki kell építeni a 

testvérközségi sportszervezetekkel, sportegyesületekkel jól működő kapcsolatrendszert. 

A kapcsolat kialakításának, erősítésének formája lehet községi szintű sportrendezvények, 

események szervezése, melyre minden esetben meghívást kell kapniuk a testvérközségi 

sportegyesületeknek, sportszervezeteknek. 

A sportfinanszírozás rendszerénél a sportrendezvények szervezését kiemelten kell kezelni. 

 

IX. Zalaszentgyörgy Község Sportfinanszírozása 
Az önkormányzat sportcélú kiadásainak fedezetére a működési kiadások 2 %-át biztosítja, 

átadott pénzeszközök 3 %-át sport célokra adja át. 

 

Támogatásra kérelmet nyújthatnak be a Zalaszentgyörgyi székhelyű, bírósági bejegyzéssel 

rendelkező sportszervezetek és sportegyesületek, sporttevékenységet folytató alapítványok, 

akik jelentős eredményeket érnek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is 

folyamatosan biztosítják, továbbá új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság 

egészségmegőrzését, rendszeres testedzést, illetve jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az 

egészséges életmód népszerűsítésében. 

 

Az önkormányzat által kiemelten kezelendő feladatok az alábbiak: 

- községi szintű sportverseny, szabadidős rendezvény megszervezése 

- a fogyatékkal élő emberek számára rendezett sportverseny megszervezése 

- a testvérközségi sportkapcsolatok erősítése céljából szervezett „nemzetközi” sportverseny 

megrendezése 

A támogatási igények elbírálásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Zalaszentgyörgy 

Község Önkormányzata egyetlen sportszervezet, sportegyesület, sportág tekintetében sem 

vállalt fenntartási kötelezettséget, így az elért eredményeket illetve a fent megfogalmazott 

kiemelt célok megvalósítását figyelembevéve kell a támogatásokat megállapítani. 

 

 

Záradék: 

Hatálybalépés: A Sportkoncepció Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület elfogadása után 2009. április 22. napján lép hatályba. 

Elfogadás-jóváhagyás: A Sportkoncepciót a Zalaszentgyörgy Község Képviselő-testülete 

15/2009. (IV.21.) számú határozatával elfogadta. 

 

Felülvizsgálat: A Sportkoncepció felülvizsgálata 2011. márciusába esedékes. 

 

Időbeli hatály: A Sportkoncepció időbeli hatálya 2014. június 30. napjáig tart. 


