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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2018. (V.02.) határozata
A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban”
című,
EFOP-1.5.3-16-2017-00071
azonosító
számú
támogatási
szerződés
módosításának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban” című, EFOP-1.5.3-162017-00071 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának
jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogatja a támogatási szerződés
módosítását a Magyar Diáksport Szövetség konzorciumi tag kilépését és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Sportegyesület, mint új konzorciumi tag belépését illetően.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert,
hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges módosított konzorciumi
megállapodást aláírja.
1.sz. melléklet - ismertető a belépő tagról
2.sz. melléklet – kilépő tag nyilatkozata
3.sz. melléklet - belépő tag nyilatkozata
Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
a Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtása

Értesül:

- Tiszakécske Város Önkormányzata
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

1.sz.melléklet
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete
Székhely: Budapest 1055, Szalay utca 10/14.
Adószáma: 19803739-1-41
Képviseli: Szekeres Pál elnök
Alapítás éve: 2012
A sportegyesület társadalmi szervezetként működik az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény alapján. A sportegyesület tagjai az Emberi Erőforrás Minisztériumának és
költségvetési szerveinek, háttérintézményeinek minden dolgozója és nyugdíjasa, valamint
közvetlen családtagjaik. A tagok köre jelentősen bővült az elmúlt évek során.
Sportegyesület szervezeti felépítése
A sportegyesületben sportáganként vagy tevékenységi körönként szakosztályok működnek –
jelenleg az egyesület 7 szakosztállyal működik.

labdarúgó
erőfejlesztő és torna
rekreációs
senior labdarúgás
utcai futó
természetjáró
triatlon

A sportegyesület legfőbb testületi szerve a küldöttközgyűlés. A közgyűlés tagjait a
szakosztályok négy éves időtartamra választják. A döntéshozó szervezete a
küldöttközgyűlés, a napi szintű operatív vezetést a közgyűlés döntéseinek alapján a 3 fős
felügyelő bizottsági kontroll mellett az elnökség végzi. Az elnökség munkáját elsődlegesen a
szervezési feladatok tekintetében a sportegyesület titkára segíti.
Az egyesület, esetenként konkrét feladatokhoz kapcsolódóan szakbizottságokat hoz létre,
illetve sportcsoportokat alakít ki.
A Sportegyesület legfőbb feladatai, céljai
A sportegyesület elsődleges célja a rendszeres csoportos és egyéni sportolás, testedzés és
felüdülés elősegítése és biztosítása, a testkultúra iránti igények felkeltése, kibontakoztatása
a sport eszközeivel.
A munkahelyi és közösségi sportprogram oly módon történő működtetése, hogy az a lehető
legtöbb szempontból garantálja a munkavállalók rekreációs tevékenységének minőségi
kiszolgálását.
Az EMMI Sportegyesület - előd szervezetei (OKM Sportkör, NEFMI SE) tevékenységét
kiterjesztve - az első sportegyesület volt Magyarországon, aki a munkahelyi sportot olyan
szakmaisággal közelítette meg, mint az egyik legfontosabb szabadidősport szervezési
metodika a rendszeres testmozgás elterjesztése érdekében.
Az egyesület az elmúlt 6 évben az egyik legnagyobb tömegsport egyesületté vált az
országban. Fő célkitűzése, hogy az egyesület munkahelyi sportprogramját minél szélesebb

portfólió mentén (mozgásformák, sportágak, aktivitások) szervezzük, és minél több
helyszínen valósítsa meg.
A Sportegyesület közfeladati
A 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) alapján állami/önkormányzati közfeladat „az
egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása”, amely közfeladat ellátásában segédkezik
az EMMI Sportegyesület.
A fentieken kívül a 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) törvényhely alapján
közfeladatnak minősül a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség
elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés,
amelyet az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy
területén működő civil szervezeteknek a tevékenységét. Az egyesület ennek az ellátandó
feladat végrehajtásnak az aktív részt vevője.
Eddigi projektek, futó projektek, szakmai tapasztalatok, referenciák, ami a projektben
ellátandó feladat szempontjából relevánsak








Munkahelyi sport (folyamatos);
Közigazgatási Tavasz Kupa (2011. óta minden év áprilisában megszervezve, 7
sportágban, 400-600 fő részvételével);
Kormánytisztviselői Sportnap (2010. óta minden év júniusában megszervezve, 8
sportágban, 500-700 fő részvételével);
Közigazgatási Mikulás Kupa (2011. óta minden év decemberében megszervezve, 7
sportágban, 500-600 fő részvételével);
Beactive (Európai Uniós program része) projekt (2017. ősz): egy hét alatt több mint
5000 fő szabadidős sportoltatása.
Magyar Közigazgatási Labdarúgó Liga működtetése (2010 – 2017-ig): szezononként
20 csapat számára heti rendszerességgel bajnokság szervezése állami intézmények
és közigazgatási szervek részvétele mellett.
2012 óta éves szinten több mint 20 természetjáró túra megszervezése.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (V.02.) határozata
A „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban”
című, EFOP-3.9.2-16-2017-00009 azonosító számú projekt támogatási szerződés
módosításának jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00009
azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának jóváhagyása”
tárgyú előterjesztést, és támogatja a támogatási szerződés módosítását a Grassroots
Sport Oktatás-módszertani és Kutatási-fejlesztési Nonprofit Kft konzorciumi tag
kilépését és a Magyar Szabadidősport Szövetség, mint új konzorciumi tag belépését
illetően.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert,
hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges módosított konzorciumi
megállapodást aláírja.
1.sz. melléklet - ismertető a belépő tagról
2.sz. melléklet – kilépő tag nyilatkozata
3.sz. melléklet - belépő tag nyilatkozata
Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
a Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtása

Értesül:

- Tiszakécske Város Önkormányzata
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

1.sz. melléklet
Magyar Szabadidősport Szövetség
Székhely: Budapest 1146 Istvánmezei út 1-3
Adószáma: 19014702-2-42
Képviseli: Czene Attila elnök
Alapítás éve: 1989
A Szövetség a magyarországi politikai illetve gazdásági rendszerváltás idején alakult az
akkori hatályos jogszabályi keretek – elsődlegesen a társadalmi egyesületekre vonatkozó
törvényi előírásoknak megfelelően. A Szövetséget 38 szervezet képviseletében 68 alapító
hozta létre. Az alapítás óta eltelt 28 év eredményeképpen többségében tagi
együttműködéssel kialakult hálózathoz több száz helyi sportegyesület, szabadidős társaság
tartozik, melyekben összesen közel 170 ezren sportolnak.

Szövetség szervezeti felépítése
A szövetség szervei: a szövetség közgyűlése, a szövetség elnöksége valamint a szövetség
felügyelő bizottsága. A döntéshozó szervezete a közgyűlés, a napi szintű operatív vezetést a
közgyűlés döntéseinek alapján a felügyelő bizottsági kontroll mellett az elnökség végzi. Az
elnökség az elnökből, három alelnökből, valamint további 5 tagból áll. Mandátumuk 5 évre
szól.
A Szövetség a Magyar Sport Ház-ában működik, 10 állandó a sport és a szabadidősport
mellett elkötelezett munkatárs aktív közreműködésével, akik szakmai, szervezeti és
adminisztratív feladatok ellátásával egyaránt foglalkoznak a tagok folyamatos segítése,
informálása és a szövetség céljainak megvalósítása érdekében. Munkájukat a főtitkár
irányítja.
A Magyar Szabadidősport Szövetség nemzetközi jelenléte, hazai tagszervezetei
A szövetség jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. 1996-tól tagja a szabadidősport
nemzetközi világszervezetének a TAFISA-nak, illetve majd 2007-től az Európai Munkahelyi
Sportszövetségnek.
A szövetség nemzetközi megítélése nagyon pozitív. Számos TAFISA eseményt
házigazdaként jegyzett az elmúlt időszakban, ezek közül a TAFISA 2015. évi
Világkongresszusának megrendezése emelkedik ki. Több tisztségviselőt választott meg a
világszövetség felterjesztésünkre, Czene Attila elnök jelenleg is tagja a TAFISA Végrehajtó
Bizottságának.
Magyar Szabadidősport Szövetségnek
tagszervezete.

valamennyi megyében és Budapesten van

A Szövetség küldetése
A szövetség küldetése, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyar lakosság a szabadidő
egészséges és hasznos eltöltése tekintetében is felzárkózzon az EU szabadidősport
kultúrájához. Érdekvédelmi - érdekegyeztető tevékenységük alapvető célja az, hogy ehhez a
szükséges szakmai szabályozási és anyagi feltételeket megteremtsék.
A szövetség elsődleges célja megvalósítása érdekében közhasznú, sport tevékenységet
folytat az egészségmegőrzés, egészséges életmód, a lakossági sport, a munkahelyi sport és
az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén. A szövetség célja: a lakosság testkultúrájának
magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és test kulturális igények
érdekképviselete, érdekvédelme.

A Szövetség legfontosabb
feladatai












a szabadidősportban érintettek - kiemelten a szövetség tagjainak – érdekvédelme
a szabadidősport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések
megvalósításának segítése
a testnevelésnek, a sportnak és az egészséges életmódnak a népszerűsítése a
környezettudatosság és az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételével
minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság,
csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja
kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi szabadidősport
szervezetekkel, együttműködés a szabadidősportban érintett különböző állami,
társadalmi és sportszervezetekkel
szabadidősport célú pályázatok kezelése
a testnevelésnek és a sportnak, a munkahelyeken történő szervezése és
népszerűsítése
a szabadidősport népszerűsítése és a feladatok hatékony ellátása érdekében
rendezvényeihez kapcsolódóan reklám- promóciós- és marketing tevékenység
folytatása azzal a céllal, hogy az abból származó bevétel, mint cél szerinti bevétel
teljes egészében a szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységének fedezetére
szolgáljon
a magyar lakosság a szabadidő egészséges és hasznos eltöltése tekintetében
történő felzárkóztatása az EU szabadidősport kultúrájához

A Szövetség közfeladatai
A 2004. évi I., a sportról szóló tv. 38. § (1) szakasza alapján „A Magyar Olimpiai Bizottság
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban NOB) által kizárólagos nemzeti olimpiai
bizottságként elismert, a sporttal összefüggő - e törvényben meghatározott – országos
közfeladatokat ellátó köztestület, amely a Civil törvény szerinti nyilvántartásba vétel nélkül
közhasznú szervezetnek minősül”. A Szövetség a MOB-bal együttműködve, azzal
stratégiai szövetségben szabadidősportot népszerűsítő tevékenységet végez, aminek
keretében a szabadidősporttal foglalkozó integrált sportszövetségi és diák-, főiskolaiegyetemi sportprogramok megvalósításán, valamint elsődlegesen szabadidősporttevékenység szervezésére létrehozott sportszervezetek támogatásán keresztül szélesíti a
sport tömegbázisát, a testmozgás, egészséges életmód népszerűsítésére vonatkozó
programok támogatásával hozzájárul a sport kedvező hatásainak, értékeinek
elterjesztéséhez.

Referenciák


TÁMOP 6.1.7.-15/1-2015-0001 Életminőség javítás szabadidősporttal című
pályázata keretében PILOT programot valósított meg. A program keretében 15.000 fő
egészség- és mozgáskultúrájának változásához nyújtott közvetlen segítséget.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2018. (V.02.) határozata
Tagi kölcsön nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
-

A Képviselő-testület hozzájárul a Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére 2 500 000 Ft
összegű tagi kölcsön nyújtásához.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a tagi kölcsön
szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2018. (V.02.) határozata
Tagi kölcsön nyújtása a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
-

A Képviselő-testület hozzájárul a Tőserdő Nonprofit Kft. részére 1 600 000 Ft
összegű tagi kölcsön nyújtásához.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert a tagi kölcsön
szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Tőserdő Nonprofit Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

