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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Sport =- Nemzeti
Sportstratégiáról szóló H/2919. számú határozati javaslathoz (a továbbiakban : Javaslat)
benyújtott H/2919/3 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő:

A Javaslat J V. 2. A SPORT FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE", „1 .
Létesítményhelyzet" pontja az alábbiak szerint módosul :

[Tervezett létesítményfejlesztések .]

„Multifunkcionális létesítmények: 2008. és 2013 . között a cél a sportolás és
egészségmegőrzés centrumai köré szervezve, 1 darab pilot jellegű regionális, 4 darab
kistérségi komplex szolgáltatást nyújtó épületegyüttes létrehozása . Emellett meg kell
vizsgálni 1 darab modern, nagy (legalább 55 ezer fős) befogadóképességgel rendelkező, a kor
és a sokféle s omolói és lakossai kívánalmaknak megfelelő multifunkcionális nemzeti
stadion lehetőség szerint 2008-2010 közötti, a ielenlegi Puskás Ferenc Stadion területén
töménő létrehozásának lehetőségét, a projekt megvalósítását tekintve a létesítmény-beruházást
elősegítő szabályozási környezet szükség szerinti biztosítása mellett . Fenntartható,
környezetbarát, új lokális együttműködéseket fejlesztő, a civil szerveződéseknek teret adó, a
szabadidő-eltöltés hátteréül szolgáló, az életminőség javulását lehetővé tevő komplex
centrumokra van szükség . A későbbiekben az eredmények (tanulmányok) tükrében a projekt
kiterjesztését javasoljuk . A multifunkcionális létesítmény központját sportolásra és kulturális
rendezvények megtartására is alkalmas sporttér alkotja, de alapvetően a humánszolgáltatások
hétköznapi életminőséget befolyásoló minimális koncentrációjának, és az üzleti élet, a
magántőke hosszú távú együttműködésének kialakítási szándéka jellemzi. A hozzá
kapcsolódó oktatási-kulturális-esélyegyenlőségi, helyi sporthagyományokat ápoló funkcíók,
humán szolgáltatások együttese adja „filozófiai" lényegét . A komplex funkciók egy új, XXI .
századi fenntarthatósági modell hazai kialakítását célozzák, mert a létesítmények nem[ jcsak
színterei a szabadidősportnak, az egészségmegőrzésnek és az életminőség javításának, de
szinterei a „szabadidő-gazdaság, a sportipar" fejlesztésének is . Az állam középtávú, az üzleti
élet számára is kiszámítható szabadidősportos programgerinc garantálásával jelentősen
hozzájárulhat a szabadidő-gazdaság fejlődéséhez ."
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Indokolás

A sport társadalmi kohéziós szerepének betöltéséhez nem csak kistérségi, regionális szinten
szűkségen megfelelő helyszín biztosítása, hanem országosan is, olyan létesítménnyel, amely
kihasználhatóságával és az országos jellegnek megfelelő nagy befogadóképességével
társadalmi, kulturális és különböző, országos jelentőségű vagy világversenyek, sport
világesemények lebonyolítására is alkalmas . A nemzeti hagyományokat követve ennek a
stadionnak is a nagy múltú Puskás Ferenc Stadion területén kell működnie . A nemzeti stadion
létrehozásának azonban figyelemmel kell lennie a költségvetési lehetőségekre .
A módosító javaslat továbbá helyesírási javítást tartalmaz .
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