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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43.• pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamá s
(Jobbik) országgyűlési képviselő „ Mit tett a kormány a nógrádi és hevesi sportéle t
fellendítése, a sportági infrastruktúra fejlesztése területén az elmúlt években?” cím ű,
K/19238. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . január 18 .
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Sneider Tamás
országgyűlési képviselő részére
Jobbik

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett „ Mit tett a kormány a nógrádi és hevesi sportélet fellendítése, a sportág i
infrastruktúra fejlesztése területén az elmúlt években?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A kettős beszéd Önt ő l, és pártjától sem áll távol . Önök az olcsó népszerűségszerzés érdekében
többször támadták a Kormány sportlétesítmény-fejlesztési programját, és beálltak a baloldal i
kórusba . Úgy látom a választási kampány kezdetén más lett a prioritás . Hirtelen Önnek is
fontossá váltak a választókörzetekben él ők sportolási körülményei .

Számunkra nem csupán kampányfogás a sport, és ezen belül a sportlétesítmény-fejleszté s
támogatása, hanem kiemelt kormányzati célkit űzés . Továbbá nem nézzük le azokat a szülőket
sem, akik a 80-as években épült sportlétesítményekbe járatják sportolni gyermekeiket . Mi
Önnel ellentétben, őket is jó érzésű szülőknek tartjuk . Minden családnak köszönet jár azért, h a
gyermeke életének szerves részévé teszi a sportot függetlenül attól, hogy gyermeke egy má r
megújult vidéki vagy fővárosi sportlétesítményben tud sportolní, vagy csupán egy 80-a s
évekbeli létesítményben . Az Ön által kért, a mellékletben található Heves és Nógrád megye i
létesítményfejlesztések listája is egyértelm űsíti, hogy alaptalan az a burkolt célzása, miszerin t
csak a fővárosi egyesületek sportlétesítményei újulnak meg . 1990-et követően az Antall -
kormány tornaterem-építési programján kívül kizárólag az Orbán-kormányok idején valósulta k
meg érdemi sportlétesítmény-fejlesztések, a szociálista-szabaddemokrata kormányok alatt a
sportágazat háttérbe szorult .

Budapest, 2018 . január 18 .



Melléklet: Heves és Nógrád megyei folyamatban lévő és befejezett sportlétesítmény-
fejlesztések 2014-től

A 16 kiemelt sportág létesítmény-fejlesztéseinek támogatás a

Projekt neve Település Sportá g

Egri Úszó Klub, Bitskey Aladár Uszoda, medencetér,
versenyiroda felújítása

Eger úszás

Pásztói Szabadidő SE,3060 Pásztó, Hajós Alfréd u. I .
szám alatti Sporttelep - falazat, tető és

bádogszerkezetek felújítása, szigetelési munkák ,
burkolatok cseréje, nyílászárók cseréje, fűtés,víz é s

elektromos hálózatok korszerűsítése

Pásztó vívás

Sző lő skert Nagyréde SC - Nagyréde, F ő út 10-12. szám
alatti épület átalakítása, a Sző lőskert Nagyréde Sport

Club részére vívóterem kialakítása
Nagyréde vívás

Eger, pályaépítés és dobópálya kialakítása Eger atlétika

Adács – létesítmény-felújítás Adács birkózás

Egri PLE lőtere Eger sportlövészet

Egri Úszó Klub, Bitskey Aladár Uszoda, rajtkövek ,
érintőpanelek, időmérő készülék, Vasa ergométere s

úszógépek vásárlása
Eger úszás

Az egri Szentmarjai Tibor Városi Stadion 400 métere s
pálya és külön dobópálya kialakításának befejezése II .

ütem
Eger atlétika

A Magyar Evezős Szövetség által a létesítmény -
használatot szolgáló eszköz- vagy sporteszközö k

beszerzése
Sarud evezés

Dózsa György Visontai Lövészklub l őterének
fejlesztése Visonta sportlövészet

Sólyomszem Közhasznú Tenisz Egyesület részére az
általa használt teniszpálya korszerűsítése, felújítása

Eger tenisz

A Hatvani Tenisz Club Sportegyesület által használ t
teniszpályához kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés Hatvan tenisz

3200 Gyöngyösi uszodába létesítmény-használato t
szolgáló eszköz- vagy sporteszközök beszerzése Gyöngyös úszás

Hatvani Úszó Klub Sportegyesület részére a szárazföld i
edzésekhez konténerekb ő l tornaterem kialakítása Hatvan úszás
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Melléklet: Heves és Nógrád megyei folyamatban lévő és befejezett sportlétesítmény-
fejlesztések 2014-tő l

3100 Salgótarján, Pécskő út 13 . - létesítmény-
használatot szolgáló eszköz- vagy sporteszközök

	

Salgótarján

	

úszás
beszerzés e

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program

Projekt neve Település

„A” típusú tornaterem Szécsény

Tanuszoda Balassagyarmat

Tanuszoda Pásztó

Tanuszoda Rétság

Tanuszoda Szécsény

„A” típusú tornaterem Erk

Tanuszoda Bélapátfalva

„A” típusú tornaterem Besenyő telek

Tanuszoda Heves

Tanuszoda Pétervására

Nemzeti Szabadid ős-egészség Sport park Program

Projekt neve Település

Sportpark Bátonyterenye

Sportpark Balassagyarmat

Sportpark Boconád

Sportpark Felsőtárkány

2



Melléklet: Heves és Nógrád megyei folyamatban lévő és befejezett sportlétesítmény -
fejlesztések 2014-tő l

Sportpark

	

Hatvan

Sportpark

	

Sirok

Modern Városok Program

Projekt neve Település Sportág

Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ (50 in -
es uszodával) kialakítása Salgótarján labdarúgás+ úszás

Öblösüveggyári Sportcentrum atlétikapálya kialakítása Salgótarján atlétika

Jégcsarnok építése Salgótarján
jégkorong ,
korcsolya

Bárány István Uszoda megújítása Eger úszás

Edzőközpont és sportszálló építése Eger úszás

Bitskey Aladár Uszoda korszerűsítése Eger úszás

Egyéb sportcélú fejlesztések

Projekt neve Település Sportág

A hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehet őségeine k
elősegítése

	

céljából

	

többfunkciós

	

sportpályák
létesítésével összefügg ő költségek biztosítása - Pásztó
rekortán pályaépítés

pásztó labdarúgá s

A salgótarjáni Tóstrandi Sporttelep rekonstrukciója é s
az Öblös Sporttelep területén edz őközpont kialakítása

Salgótarján labdarúgás

Az egri Szenttnarjay Tibor Stadion rekonstrukciója és
az Északi Sporttelep területén edzőközpont kialakítása

Eger labdarúgás
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