VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8701 Marcali, Rákóczi utca 11.
Telefon: 85/501-003 Pf:5.
Telefax: 85/501-055

E-mail:polghiv@marcali.hu_______________________________________________
Ügyiratszám: 5730/2019

3/A. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
Marcali város hosszú távú sportkoncepciójáról
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 16-án tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés (a) pontja értelmében a települési
önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára - meghatározza a
helyi sportfejlesztési koncepcióját, és gondoskodik annak megvalósításáról. Marcali Város
Önkormányzata 2008. évben tárgyalta utoljára a sportkoncepcióját, amelynek felülvizsgálata
indokolttá vált a jogszabályi, a helyi versenysport, valamint az utánpótlás- és diáksport
körülményeiben bekövetkező változások miatt.
A felülvizsgálat során figyelembe vettük a városi sportegyesületek elkövetkezendő évekre
vonatkozó elképzeléseit. Beépítettük a szinten tartásra törekvő, az utánpótlás bázis
megerősítésére vonatkozó célkitűzéseiket és a város adta intézményi és infrastrukturális
lehetőségeket.
A sportkoncepció tervezet 2019. május 3-án kiküldésre került a Civil Kapcsolatok
Kulturális Idegenforgalmi Sport és Ifjúsági Bizottság, mint szakmai felügyeletet ellátó bizottság
részére.
A Civil Kapcsolatok Kulturális Idegenforgalmi Sport és Ifjúsági Bizottság a munkatervben
foglaltaknak megfelelően 2019. májusi ülésén megtárgyalta az aktualizált sportkoncepciót,
melyet az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadásra javaslok.
HATÁROZATI JAVASLAT
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali város hosszú távú
sportkoncepcióját. A koncepcióban megfogalmazottakkal a képviselő-testület egyetért, azokat
megvalósításra alkalmasnak találja, a sportkoncepciót a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában
elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint

Marcali, 2019. május 7.
Dr. Sütő László
polgármester

Marcali Város Önkormányzatának sporttal kapcsolatos feladatai
Hosszú távú fejlesztési sportkoncepció
2019-2023.
1. Bevezetés
Marcali Város Önkormányzata jelenleg hatályos sportkoncepciója tekintettel a város
sportéletében, illetve a vonatkozó jogszabályi háttérben bekövetkező jelentős változásokra
felülvizsgálatra, átdolgozásra szorul.
Az új sportkoncepció kidolgozása során figyelembe kell venni az országos, a helyi társadalmi
gazdasági változásokat, a jogszabályok által előírt önkormányzati kötelezettségeket, azok
változásait, valamint a szabadidő sport támogatásának fontosságát a lakosság széles rétegének
igen rossz az egészségi állapota miatt. A sport a testi-lelki egészség megőrzésében, a
betegségek kezelésében, a rekreációban jelentős szerepet tölt be, ezért is kiemelten fontos a
szerepe.
A 2019-2023 közötti évekre vonatkozó sportkoncepció célja, hogy a helyi társadalmi
igények alapján, a gazdasági és jogszabályi lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza a
város sportéletének jövőképét.
A sportkoncepciónak igazodnia kell a „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020”
alapelveihez, az abban megfogalmazott célokhoz, irányelvekhez, továbbá meg kell felelnie a
mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek is.
Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény szabályozza. A
sporttal kapcsolatos szakmai kereteket a sportról szóló 2004. évi I. törvény rögzíti. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a települési
önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében a sport támogatását, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segítve az
egészséges életmód kialakítását. Az önkormányzati törvény a sporttörvénnyel összhangban
határozza meg az önkormányzatok feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzatok
kötelező feladatai között írja elő a helyi sporttevékenység támogatását, de annak módját nem
szabályozza és ahhoz forrást egyáltalán nem biztosít.

2. A sportkoncepció szabályozási keretei
Magyarország Alaptörvénye a XX. cikkben rendelkezik a sporthoz való állampolgári jogokról:
„(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.” Az országgyűlés 2007-ben fogadta el
a „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020” című programot. Ebben az
önkormányzatok feladatai közé sorolja:
• a sportlétesítmények működtetését
• a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, az esélyegyenlőség kialakítását
• a szabadidősport szervezését
• a sport pénzügyi, tárgyi, személyi feltételrendszerének biztosítását
• hazai és nemzetközi sportesemények rendezésének támogatását
• figyelmet kell fordítani az iskolai és iskolán kívüli sportra
• versenysport fejlesztésénél figyelembe kell venni a helyi tradíciókat, értékeket.
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A sportról szóló 2004. évi I. törvény rögzíti a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos
kötelezettségeit. A jogszabály 55. §-a határozza meg az ellátandó feladatokat:
„(1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak
megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek
megteremtését.”
„(2) A helyi települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az
iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.
„(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra
fordítandó összeget.”
A fenti törvények ellentmondásban vannak az iskolák államosítását kimondó törvényekkel,
amelyek jelenleg nem adnak lehetőséget az önkormányzatok számára az iskolai testnevelés
szabályozására.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 15. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok, a helyi közügyek között nevesíti a sportot. Az Európai Sport Charta
alapelvei közül az 1. cikkelyben megfogalmazottakat célszerű figyelembe venni:
„A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében a
kormánynak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy e charta
előírásait, a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel összhangban alkalmazzák a
következők szerint:
1) Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást:
a) Valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való
részvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen;
b) Mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a
sportolási és rekreációs lehetőséget; és együttműködésben a megfelelő
sportszervezetekkel:
c) Amennyiben kívánja és rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, mindenki
számára biztosítani kell a lehetőséget sportteljesítményének javításához, egyéni
teljesítménye maximum szintjének eléréséhez, és/vagy a társadalmi elismerés
kivívásához;
2) Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a spottevékenységekben részt
vevő emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden politikai,
kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól, a
doppingszerek használatától, valamit a szexuális jellegű visszaélésektől, különösen, ami a
gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti.”
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Az Országgyűlés 2011. június 30-i hatállyal elfogadta a sport támogatásával összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvényt, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendeletet (TAO). Ezen jogszabályok biztosítják az alapot a látványcsapatsportágak kiemelt kezeléséhez, valamint a sportingatlanok fejlesztési beruházásaihoz.

3. A város sporttevékenysége főbb szempontjainak meghatározása:
Továbbra is alapelvnek tekintjük, azon sportegyesületek kiemelt támogatását, ahol biztosított
és megvalósítható a felmenő rendszerű utánpótlás-képzés.
Az eddigi sporthagyományokra, eredményekre építve és azokat megtartva, a korábban
meghatározott sportági területeket – labdarúgás, női kézilabda, férfi kosárlabda, sakk,
valamint a fedett uszoda létesítése nyújtotta lehetőségnek köszönhető úszást működteti, és
kiemelten támogatja.
A látványsportágak /labdarúgás, kézilabda, kosárlabda/ finanszírozásában segítségünkre van a
TAO rendszer nyújtotta lehetőség, melyben a cégek egyesületeink részére nyújtott
sporttámogatás révén társasági adó kedvezményben részesülnek.
E támogatásnak köszönhetően a korábban célként megfogalmazott egyesületi központú
utánpótlás-nevelés megvalósult, az MVSZSE ügyviteli teendői, valamint a sportorvosi
feladatellátás finanszírozása is biztosított.
A TAO támogatásban részesülő egyesületek és azok szakosztályai felnőtt bajnokságbeli
szereplésével kapcsolatos egyértelműen megfogalmazandó cél a szinten tartás, az adott
bajnokságban való stabil szereplés a jelenleginél magasabb osztályú bajnokságban való
szereplés csak további támogatók bevonásával képzelhető el.
A többi egyesület és sportági szakosztály tevékenységét differenciáltan, de az alapvető
működéshez szükséges mértékben támogatjuk, tekintettel arra is, hogy a TAO támogatás
rendszere miatt jelentősen csökkent a vállalkozások szponzori tevékenysége.
A küzdősportok tekintetében a Marcali Kyokusinkai Karate Klub mellett az MVSZSE
küzdősport szakosztálya biztosít lehetőséget e sportágak kedvelőinek szabadidős, önvédelmi
jellegű vagy akár versenyzési céllal.
Szükséges a már jól működő egyesületek, (Marcali Kerékpáros Sport Egyesület, Boronkai
Hagyományőrző és Íjász Egyesület, illetve szakosztályok MVSZSE Tenisz és Lovas
Szakosztály) támogatása, mely alatt nem kizárólag a működési feltételek biztosításához
szükséges elsősorban anyagi feltételek megteremtését, hanem az egyesületi kezdeményezésű
versenyek és a város turisztikai vonzerejét is erősítő szabadidősport rendezvények
lebonyolítását, az abban való hatékony közreműködést is értjük.
A fedett uszoda iskolai és szabadidő szintű hasznosítása megfelelően működik, ezzel
biztosítva, hogy a város és a környező települések iskoláinak tanulói megtanuljanak úszni,
bizonyos fokú vízbiztonsággal rendelkezzenek.
Az úszással megismerkedő gyerekek bázist képeznek a két működő úszó egyesületnek,
melyek célja a mennyiségi és minőségi előrelépés, melynek pozitív előjelei már jelenleg is
tapasztalhatóak, amely még eredményesebb lehetne.
Továbbra is támogatjuk a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában elindított emeltszintű
testnevelési tagozat működését.
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Kiemelt feladat az utánpótlás biztosítása, az eredményes gyermek sportolók minél tovább a
városban tartása. Az utánpótlás nevelés hatékonyságának fokozására és a sportolók
megtartására a felmenő rendszerre épülve javasoljuk a fenntartónak a város középfokú
oktatási intézményeiben sportági osztályok szervezését, egyrészt ezáltal biztosítva, hogy
sportolóink a város oktatási intézményeiben tanuljanak tovább, másrészt segíthetjük
megállítani a rohamosan csökkenő tanuló-létszámot.
Az egészséges életmódra nevelésben kiemelkedő a sport szerepe, mely tevékenység közösségi
gyakorlásának növekedése folyamatos, az ehhez szükséges feltételek lehetőségeinkhez mért
biztosítása elengedhetetlen. Ezért a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló újonnan
kezdeményezett sporttevékenységek / trx, jóga, zumba, kondicionális és koordinációs,
fejlesztő, felzárkóztató és prevenciós foglalkozások, stb / támogatása szintén kiemelt feladat,
melyhez biztosítani kell városi szinten a fedett és szabadtéri sportlétesítmények maximális
kihasználtságát úgy, hogy a leterheltség arányos legyen.

4. A városi sportlétesítmények fenntartása, működtetése, fejlesztése
A város sportéletének tárgyi feltételei az elmúlt években a felújítások, fejlesztések hatására
javultak ugyan, de a sportolási lehetőségek, és a versenysport kiszolgálásának biztosítása
érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:












A Központi Tornaterem működtetését továbbra is a Marcali Csarnok Kft. látja el, a
működtetés feltételei adottak, a feladatellátás folyamatosan megfelelő színvonalon
biztosított. A tető felújítása, a csarnok szigetelése azonban elengedhetetlenné válik az
elkövetkezendő években.
A Mikszáth iskolában készült műfüves focipálya kihasználtsága kizárólag iskolaidőre
korlátozódik, a korábbi koncepcióban célként megfogalmazott kosárlabda pálya
méretű fedett csarnok építése továbbra is indokolt lenne a tagozatos osztályok,
valamint az utánpótlás felkészítése céljából, melyre javaslatot teszünk a KLIK-nek az
intézmény fenntartójának.
A Kozma Andor Utcai Sporttelep jelenleg ismét jelentős mértékű felújításra szorul az
iskolai atlétika rendezvények, körzeti versenyek lebonyolításához /futó, ugró, dobó
versenyszámok feltételeinek kialakítása/, az íjászok által használatba vett épületek
fejlesztése folyamatban van. Terveink szerint a későbbiekben e pálya használata az
iskolai testnevelési órákra, atlétikai versenyekre, szabadidő sportra korlátozódna,
kiegészülve az ott működő Boronkai Íjász Egyesület tevékenységével.
A Marcali VFC sport utcai telepén a korábbi birkózó csarnok felújításával,
korszerűsítésével a téli labdás foglalkozások köre, a Központi Tornaterem zsúfoltsága
csökkenthető lesz. A birkózó csarnok padozatának, nyílásszáróinak cseréje és a fűtés
korszerűsítése szükséges.
a sporttelep északi felében épült 40X20 m-es műfüves pálya kihasználtsága magas,
iskolai és egyesületi foglalkozásoknak egyaránt teret biztosít felnőtt és
utánpótláskorúak részére egyaránt, nemcsak labdarúgók részére. Az edző pálya
kihasználtsága egyre javul, stadion megfelelő színtere a mérkőzéseknek, a
későbbiekben a labdarúgással kapcsolatos edzéseket, mérkőzéseket kizárólag a Sport
utcai telepre kívánjuk telepíteni.
az időjárás viszontagságainak kitett iskolai sportpályák felújítása szükségszerű, melyet
a fenntartó számára jelzünk.
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5. A szabadidősport, sportrekreáció feltételeinek
elősegítése

fejlesztése, szervezésének

A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, fizikai
teljesítőképességének fenntartásában bír kiemelkedő jelentőséggel. Nem eredményorientált,
főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéseként,
folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az egészségmegőrzésben meghatározó
szerepet tölt be, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az önmegvalósítás, a
szórakozás, a közösségitevékenység egyik fontos eszköze. Ezért a lakosság széles rétege
számára kell biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket.
A sporttörvénynek és a Nemzeti Sportstratégiának megfelelően kiemelten kell kezelnünk a
lakosság sportját, a szabadidősportot. Az egészséges életmód kialakításához elengedhetetlen a
rendszeres sporttevékenység, fizikai aktivitás.
Éppen ezért a versenysport mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szabadidősportokra, a
lakosság tömeges megmozdítására, az egészséges életmódra nevelésre, a prevenció
szerepének tudatosítására, a lakosság közérzetének, életminőségének közvetlen és közvetett
javítására.
Mivel a szabadidősport napjainkban elég népszerű a lakosság körében lehetőségeinkhez
mérten alapvetően szükséges részt venni e feladatban az önkormányzat által rendelkezésre
álló „eszközök” segítségével.
Ebbéli tevékenységünkben az alábbi feladatok megvalósítása szükséges:








turisztikai utak folyamatos karbantartása, további fejlesztése, melyet a napjainkban
kialakuló jelentős túrázó bázis megléte is indokol;
kerékpárutak karbantartása, továbbiak kiépítése, biztonságos kerékpározás
feltételeinek elősegítése;
Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont szabadtéri és fedett létesítményei sportcélú
kihasználtságának további növelése;
szabadtéri sportpályák felújítása, különös tekintettel a Kozma Andor utcai sporttelepre;
köztéri játszóterek, skate park, szabadtéri sporteszközök karbantartása, fejlesztése;
pályázati lehetőség biztosítása az iskolán kívüli önszerveződő sportcélú tevékenységek
megvalósítására
sportprogramok, rendezvények szervezése, népszerűsítése

6. Az önkormányzat sportfeladatai végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása
Az önkormányzat mindenkor kiemelten kezelte a helyi sportélet különböző területeinek
támogatását. Lehetőségeihez mérten évről évre jelentős összeggel támogatja a marcali
sportegyesületeket, hozzájárul azok működéséhez, a kiemelkedő sportesemények, a
szabadidő- és tömegsport rendezvények szervezéséhez, valamint gondoskodik a tulajdonában
lévő sportlétesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről.
Az önkormányzat fő alapelve, hogy nem fenntartója, működtetője a városi sportszervezeteknek, hanem külső támogatóként segíti működésüket, tevékenységüket. Az
önkormányzat a sportcélú feladatok megvalósításához a hozzájárulás mértékét az éves
költségvetési rendeletében határozza meg, melynek elosztására a sportért felelős bizottság tesz
javaslatot az egyesületekkel folytatott egyeztetést követően. Az egyesületek részére folyósított
közvetlen pénzügyi támogatás mellett természetbeni hozzájárulás is biztosított, amely
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meghaladja a pénzügyi támogatás összegét és térítésmentes önkormányzati létesítmény
használatot jelent.
A támogatás feltételei, annak menete:
- Önkormányzati támogatást csak azok a sportszervezetek kaphatnak, akiknek nincs
köztartozásuk és eleget tettek „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló” a 2011. évi CLXXV.
törvényben rögzített beszámolási kötelezettségeiknek
- Az önkormányzat és a támogatott sportszervezetek támogatási megállapodást kötnek,
a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott
időpontig kötelesek tételesen elszámolni.
- Aki nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének,
az elszámolás teljes benyújtásáig és annak elfogadásáig további önkormányzati
támogatásban nem részesülhet.
A jelenlegi helyzetben szükség van külső támogatók keresésére, akik segítséget nyújthatnak
tevékenységük, működések finanszírozásában, nem csak a látványsportok vonatkozásában.
Ösztönözni kell a sportegyesületeket további bevételi források felkutatására, pályázati
lehetőségek minél gyakoribb és eredményesebb kihasználására.

7. A nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében való közreműködés
A városi sportcsarnokban, illetve a városi fürdőben rendszeressé vált a nemzeti bajnokság
különböző osztályaiban szereplő csapatok, és a korosztályos nemzeti válogatottak szereplése,
edzőtáborozása, melyhez továbbra is lehetőséget kell biztosítani, minden olyan csapatnak,
akik intézményeinket választják felkészülésük színhelyéül.

8. Zárszó
Marcali város sportkoncepciója elsősorban a helyi sportélettel, a sportegyesületek helyzetével,
a városi sportot érintő központi kérdésekkel foglalkozik, valamint meghatározza a hozzájuk
kapcsolódó fejlesztési irányelveket. Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatok
ellátása kapcsán a sportegyesületekkel, az érintett intézményekkel való együttműködésre
törekszik. Célja, hogy a koncepcióban foglalt feladatok megvalósítása az érintettek aktív
közreműködésével kerüljön sor.
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