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Tárgy: Írásbeli kérdé s

Tisztelt Elnök Asszony !

„Kormányzati NEM a megyei és megyei jogú városi önkormányzatok diákspor t
feladatainak támogatására?” címmel, a házszabály 91 .§ alapján kérdést kívánok benyújtani
dr. Gyenesei István Önkormányzati miniszterhez . Kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt hónapokban a magyar sport meghatározó szervezetei egy civil összefogás t
kezdeményeztek annak érdekében, hogy a döntéshozók figyelmét a tanulóifjúsá g
mozgásszegény életmódjára és romló egészségügyi állapotára irányítsák . Magam i s
résztvevője voltam egy ilyen fórumnak,, melynek egyik célja annak elérése volt, hogy az
1300 Ft-os diáksport kötött normatív támogatás kerüljön vissza a Magyar Köztársaság 2009 .
évi költségvetésébe . Örömmel vettem tudomásul, hogy Miniszter Úr a Sport és Turisztika i
Bizottság ülésén támogatta a kötött normatív támogatást, amely ugyan szerényebb mérték ű,
de a jelenlegi helyzethez képest előrelépést jelent .

Ugyanakkor értetlenül állok azon tervezett döntés el őtt, amely megvonja a megyéktől és a
megyei jogú városoktól az önkormányzati sportcélú feladatokhoz nyújtott 2009 . évi
támogatást . Azt a támogatást, amely iskolai-, diák-, és szabadid ősport feladatok ellátására, a
területi amatőr versenyrendszer működtetésére, a fogyatékosok helyi és megye i
rendezvényeire, oktatással kapcsolatos feladatokra lenne használható .

Tisztelt Miniszter Úr !

A megyei önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározot t
feladatukon túl – különböző mértékben, de minden megyében - biztosítják a megyei diáksport
szervezetek, sportszövetségek elhelyezését . A kötelezően ellátandó feladatokat meghaladó
mértékben támogatják működésük személyi, anyagi és tárgyi feltételeit . Teszik mindezt úgy,
hogy az országos sportszövetségektől a megyei sportszövetségek minimális támogatás t
kapnak, a Wesselényi Sport Közalapítvány pályázatán nem vehetnek részt .

A Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott jövőkép, hogy Magyarország sportol ó
nemzetté váljon, csak az összes érintett fél együttm űködésével valósulhat meg .



Tisztelt Miniszter Úr !

Kérdezem, a megyékben, megyei jogú városokban megvalósuló diák-, és szabadid ősport
valamint egyéb sportprogramok finanszírozását biztosító 150 millió Ft megvonása ezt a cél t
szolgálja?

Partnernek tekinti Ön a megyei önkormányzatokat a stratégia megvalósításában ?

Nem növelni kellene a támogatást, hogy megmaradjanak a területi alapú diák- é s
szabadidősport versenyrendszerek, és az állam így vállaljon részt a programfinanszírozásból ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2008 . december 18 .
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