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ELŐTERJESZTÉS 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 20-i ülésére 

a Marcali Városi Sportcsarnok elnevezéséről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Marcali Városi Sportcsarnok 1993-es átadása óta ad helyet a sport és szabadidős 

programok lebonyolításának. Kezdetben közvetlen önkormányzati intézményi működtetéssel, 

majd 2000-től kiszervezett formában biztosította a város és környezete sporttal kapcsolatos 

feladatainak ellátását. 
 

Az intézmény kezdetektől kinevezett igazgatója Kiss László volt, aki a későbbiekben az 

üzemeltetést biztosító Csarnok Kft. ügyvezetőjeként gondoskodott az épület, az eszközök 

rendelkezésre állásáról, a csarnok időbeosztásáról, kihasználásáról. 
 

Számtalan sportmérkőzésnek, városi rendezvénynek, gyermek programnak, vásárnak volt 

lelkiismeretes házigazdája. Kitartó, szorgalmas munkájának köszönhetően a sportcsarnok ma 

is meghatározó helye,” intézménye” a város sportéletének. 
 

Kiss László vezetésével sporttörténelmet írt a helyi kézilabda csapat, amikor Somogy 

megyéből elsőként feljutott az NBI-be. 
 

Szívvel-lélekkel támogatta a Marcaliban folyó valamennyi sporttevékenységet, de a 

kézilabda mindig is közelebb állt a szívéhez. A Marcali Városi Szabadidő és 

Sportegyesületnek 25 évig volt a vezetője. 8 éven át önkormányzati képviselő is volt. 1993-tól 

a nagy sikerű Marcali Nemzetközi Kiállítás és Vásár egyik szervezője, 12 éven keresztül 

vásárigazgatója volt.  
 

1999-ben a Somogy Polgáraiért díj kitüntetettje. Kiemelkedő munkájáért 2013-ban Marcali 

Városért kitüntető emlékéremmel jutalmazta a képviselő-testület. 

Munkája, öröksége méltó megemlékezéseként javaslom, hogy az egykori igazgatóról sport 

egyesületi vezetőről nevezze el a képviselő-testület a Marcali városi sportcsarnokot Kiss 

László Sportcsarnoknak. 
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Az elnevezéssel kapcsolatos szabályokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a következőképpen tartalmazza: 

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 

elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás;……(stb.) 

 
14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes 

szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 

(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem 

viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 

rendszerre közvetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület 

neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalását. 

 
14/A. § (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan 

ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

szerinti épület található. 

(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható 

a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű 

közterületre alkalmazandó azonos, 

b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé 

tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy 

c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó 

technikai feltételekkel ellentétes elnevezés. 

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el. 

(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után 

szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei 

megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. 

(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. 

(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével 

kell megjelölni. 

 

 

A fenti törvényi szabályozáson kívül nincs más rendelkezés a közintézmény elnevezése 

vonatkozásában.  
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A törvény önmagában a közintézmény fogalmat sem határozza meg, azonban kétségtelen, 

hogy a sportcsarnok önkormányzati tulajdonban van és közfeladat ellátását szolgálja. Az 

Mötv. rendelkezésein túl Marcali Város Önkormányzata csak a közterület elnevezés 

szabályaira vonatkozóan rendelkezik helyi rendelettel, az azonban nem tartalmaz intézmény 

elnevezésre vonatkozóan előírásokat. (A közterületek elnevezéséről és a címmegállapításról 

szóló 30/2009(IX.13) önkormányzati rendelet.) 

  

Mivel jogszabályi akadálya nincs a javaslat támogatásának és a képviselőtestület tagjai előtt 

is ismert indokaimat pedig felsoroltam, javaslom, hogy támogassa a képviselő-testület az 

előterjesztést! 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Sportcsarnokot Kiss 

László Városi Sportcsarnok-nak nevezi el. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 

az elnevezés ünnepélyes keretek között történő adományozásáról gondoskodjon.  

 

Határidő:2018. október 31. 

Felelős: Dr. Sütő László   

 

 

Marcali, 2018. szeptember 13.  

 

 

  

 

 Dr. Sütő László 

 polgármester s.k. 

 


