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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014-től 2019-ig tartó önkormányzati ciklusban továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk Martfű
Város Önkormányzata Testnevelési és Sportkoncepciójának folyamatos aktualizálására, a
sporttámogatás elszámolási szabályainak kiegészítésére és pontosítására.
Erre legutóbb a 2017. november 30-i ülésen került sor, ekkor a Képviselő-testület a
felülvizsgálat eredményeként egy - a megváltozott jogszabályi környezethez, a helyi
sajátosságokhoz, prioritásokhoz igazított - új koncepciót fogadott el, a korábbi testületi
döntéseket maradéktalanul tartalmazó, a módosításokkal, kiegészítésekkel egységes
szerkezetbe foglalt 1. számú melléklettel együtt, amely az önkormányzati támogatási
alapelveket, annak igénylésével, elszámolásával kapcsolatos részletes eljárásrendet
szabályozza.
Majd ezt követően a Képviselő-testület részéről a 2018. február 22-i ülésen a 2017. évi
sporttámogatás elszámolásának jóváhagyásáról szóló 12/2018. (II.22.) határozatának
megfelelően a 2018. évi támogatás elszámolásánál történő alkalmazással további pontosításra
került sor a sportszervezetek önkormányzati sporttámogatás terhére megvalósított nagy értékű
tárgyi eszköz beszerzése, valamint beruházás, felújítás szabályait illetően, melyek a hatályos
sportkoncepció megfelelő mellékletébe beépítésre kerültek.
A koncepció felülvizsgálata azt a célt szolgálja, hogy megfeleltesse az abban foglaltakat a
jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, illetve bemutatásra kerüljön, milyen
eredményeket sikerült elérni a meghatározott feladatokból, és szükséges-e a jövőbeli
célkitűzések módosítása, további feladatokkal történő bővítése.
A felülvizsgálat során figyelembe vett legfontosabb jogszabályi rendelkezések:
-

Magyarország Alaptörvénye, melynek XX. cikke rögzíti a testi és lelki egészséghez való
alapvető jogot.

-

A 2004. évi I. törvény a sportról, melyben kinyilvánításra került, hogy a nemzet
közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti.
Ehhez kapcsolódóan a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú
fejlesztési koncepciójára – meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót,
gondoskodik annak megvalósításáról, együttműködik ennek érdekében a helyi
sportszervezetekkel, fenntartja és működteti a sportlétesítményeket, megteremti az
önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit,
valamint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök, vagy diáksport egyesületek
feladatainak ellátásához a feltételeket.

-

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, mely a helyi
önkormányzati feladatok között szabályozza a sport és ifjúsági ügyeket a 13. § (1)
bekezdés 15. pontjában.

-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, mely a mindennapos testnevelést az
iskolai nevelés-oktatás vonatkozásában meghatározza.

-

A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

Martfű város sportkoncepciójának konkrét megfogalmazása során a helyi lehetőségeink
számbavétele mellett a jövőben várható folyamatokra, ezek sportra gyakorolt hatására kellett
figyelemmel lennünk.
A koncepcióban alapvető feladatként kerültek meghatározásra az Önkormányzat számára
jogszabályokban rögzített kötelezettségek, valamint a helyi igények és lehetőségek összhangja
alapján vállalt egyéb feladatok, a helybeli sportszervezetek működésének támogatása.
Fontos volt annak a megállapítása, hogy az iskolai testnevelés és a diáksport mellett az
egyesületekben folyó utánpótlás nevelés a minőségi versenysport alapját képezi.
Megfogalmazásra került, hogy a versenysport eredményességének megőrzése mellett a város
sportéletének fejlesztése során kiemelt figyelmet kell élveznie a szabadidős sportlehetőségek
bővítésének.
Az Önkormányzatok számára stratégiai ágazat a sport, amelynek középpontjában az egészséges
ember képe áll, s aminek köszönhetően egyre többen felelősséget éreznek saját lelki, szellemi
és testi egészségükért.
Tapasztalható, hogy a gazdasági helyzet javulásával megnő az életminőség javítására való
igény, a szervezett sportolásban résztvevők, valamint a nem szervezett formában,
szabadidejükben sportolók száma.
Emellett jellemző az is, hogy növekvő fizetőképes érdeklődés mutatkozik a testedzés divatos
formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt.
Mégis a lakosság - és ezen belül az ifjúság - egészségi, edzettségi állapota még mindig nem érte
el a szükséges szintet, amelynek egyik alapvető oka a mozgásszegény életmód.
Ez azt is jelenti, hogy az egészség és a fizikai edzettség összefüggéseinek felismerése még
mindig nem tekinthető általánosnak.
Mindannyiunk előtt ismert, hogy a rendszeres sportolás iránti igényt - mint az egészséges
életmód és a szabadidő hasznos eltöltésének fontos elemét - a nevelési, oktatási
intézményekben kell megalapozni.
Ehhez az szükséges, hogy a testnevelésre, testmozgásra fordított idő az intézményekben a
jövőben se csökkenjen és az Önkormányzat a hatályos sportkoncepciója szerint lehetőségeihez
mérten továbbra is támogathassa munkájukat.
Az óvodai nevelésben kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, melynek
központi eleme a mozgásban gazdag tevékenységek szervezése. A város óvodájában nagy
gondot fordítanak a mozgásfejlesztésre.
Innen vezethet aztán tovább az út a versenysportig, hiszen a versenysport az a rendszeres
sporttevékenység, melynek folyamatosságáról az utánpótlás hivatott gondoskodni.
Versenysportnak tekinthető minden olyan sporttevékenység, amelyet igazolt keretek között,
versenyszerűen űznek, többségében amatőr sportolók.
A városban működő sportegyesületeknek meghatározó szerepe van Martfű sportélete
értékeinek megteremtésében és megőrzésében.
Évek óta eredményesen és aktívan tevékenykednek a hazai és nemzetközi versenyeztetésben,
valamint az utánpótlás-nevelésben.

A városban jelenleg a Diáksport Egyesületeken kívül működő 5 egyesület 11 szakosztályában
közel 600 fő sportol, melynek nagy részét az utánpótlás korú sportolók alkotják.
A helybeli sportszervezetekben sportolók Martfűn és több környékbeli települések élők közül
kerülnek ki (jellemzően: Tiszaföldvár, Szolnok, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Rákócziújfalu,
Rákóczifalva, Öcsöd, Cibakháza), de nagy számban vannak közöttük budapesti és halásztelki
lakosok is.
Az egyik legnagyobb létszámmal a 2020-ban 78 éves Martfűi Városi Sportegyesület
rendelkezik, a tagjainak létszáma 155 fő, ebből a versenysportban résztvevők száma 108 fő, az
utánpótláskorúak száma pedig 37 fő.
15 szakosztályából jelenleg a sakk, a tenisz, a természetbarát, a kerékpár, a női kézilabda, az
erőemelő, a lövészet és a hagyományőrző íjászat működik:
-

erőemelő sportágban: 7 fő,
hagyományőrző íjászatban: 9 fő,
kézilabda sportágban: 14 fő,
kerékpár sportágban: 8 fő,
lövészetben: 1 fő,
sakk sportágban: 18 fő,
tenisz sportágban: 30 fő,
természetbarát sportágban: 21 fő

a szövetségek által leigazolt versenyzők száma.
A sportszervezet által használt ingatlanok: a salak teniszpályák, amelynek üzemeltetésére a
pályázati forrás igénybevétele miatt között szerződés alapján az SE köteles.
Téli időszakban bérlik a középiskolai tornatermet, belépődíj fizetési kötelezettség mellett
veszik igénybe a Termál Spa-n belül működő uszodát.
Ezen kívül térítésmentesen használják a Városi Sportcsarnokot, az Egészségház alagsorát, a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár termét, a József Attila Általános Iskola termét, a volt
Mártírok úti Általános Iskolában lévő edzőtermet.
2019-ben 67 sporteseményen vettek részt a sportegyesület tagjai, 2020-ban pedig terveik szerint
rangos nemzetközi sporteseményt, Európa Bajnokságot rendeznek az „erősemberek” számára.
A sportegyesület hagyományosan lebonyolított sportrendezvényei:
- erőemelő sportágban: országos bajnokság,
- hagyományőrző íjászat: országos verseny,
- kézilabda sportágban: megyei bajnokság, strandkézilabda bajnokság,
- lövészet sportágban: szintfelmérő versenyek,
- sakk sportágban: felnőtt csapatbajnokság hazai fordulói, felnőtt és utánpótlás
háziversenyek,
- tenisz sportágban: megyei csapatbajnokságok, emlékversenyek,
- természetbarát sportágban: 1-2 napos gyalogtúrák, kerékpártúrák, vízitúrák.
Jelentősebb eredményeik az elmúlt évben:
- erőemelő: Magyar Kupa 3. hely, Országos Bajnokság: 4 hely,
- hagyományőrző íjászat: Európa Bajnokság 1. hely, Országos Bajnokság 1. hely,
- kerékpár: csapat Országos Bajnokság 1. hely, Európa Játékok 1. hely,
- kézilabda: Megyei Bajnokság 1. hely,

-

lövészet: Megyei verseny 1. hely,
sakk: Diákolimpia 2., 7. hely, országos, regionális, megyei versenyek 1. hely (8), 2. hely
(6), 3. hely (2).
tenisz: Megyei Bajnokság 2. hely, Európa Játékok 3. hely

A másik nagy létszámú sportegyesület a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub, amely
tagjainak száma 212 fő, melyből a martfűi sportolók 56-an vannak.
A versenysportban résztvevők száma 40, az utánpótláskorú 77 fő.
A sportszervezet által térítésmentesen használt ingatlan: a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár alagsorában kialakított edzőterem.
2019-ben 25 sporteseményen vettek részt a sportegyesület tagjai, 2020-ban pedig terveik szerint
felnőtt Európa Bajnokságon, utánpótlás Európa bajnokságon, valamint felnőtt Nemzetközi
Tornán és felnőtt súlycsoportos Világbajnokság válogató versenyen fog az egyesület tagsága a
számos hazai verseny mellett indulni.
A sportegyesület hagyományosan lebonyolított sportrendezvényei:
- évente több edző- és válogatott tábor,
- háziverseny, gála,
- vizsga,
- számos bemutató.
Jelentősebb eredményeik 2019-ben:
- Európa Bajnokság 1. hely (5),
- Felnőtt Magyar Bajnokság 1. hely (2),
- Utánpótlás Európa Bajnokság 1. hely (3), 3. hely (1),
- Felnőtt Európa Bajnokság 1. hely,
- Horváth Bajnokság 1. hely,
- 5 új fekete öv vizsga.
124 fős taglétszámmal működik a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület, ebből a
versenysportban résztvevők száma 124 fő, az utánpótláskorúak száma: 104 fő.
A sportszervezet által térítésmentesen használt ingatlanok: Városi sportpálya füves pályái,
műfüves pálya U-14 korosztályig, valamint a Városi Sportcsarnok. Belépődíj fizetési
kötelezettség mellett veszik igénybe a Termál Spa-n belül működő uszodát.
2019-ben a csapatok folyamatos versenyeztetéssel vettek részt a 6 korosztályos bajnokságban,
2020-ban pedig terveik szerint a felnőtt csapat Megyei I. osztályba történő bejutását szeretnék
elérni.
A sportegyesület hagyományosan lebonyolított sportrendezvényei:
- Bozsik Program U-7, U-9, U-11, U-13, U-16, U-19 korosztályban,
- Felnőtt bajnokság.
2019. évi jelentősebb eredményeik:
- Bozsik Program 1. hely (2), 2. hely, 3. hely (2), 5. hely (2),
- Felnőtt Bajnokság 5. hely.

A Martfűi Úszó és Triatlon Klub tagjainak létszáma 54 fő, ebből a versenysportban
résztvevők száma 34 fő és 48 fő utánpótláskorú sportoló.
3 szakosztállyal működik: úszás, triatlon, atlétika.
A sportszervezet által térítésmentesen használt ingatlanok: kerékpárút, országút, Városi
Sportpálya, bérlik a középiskolai tornatermet, valamint belépődíj fizetési kötelezettség mellett
veszik igénybe a Termál Spa-n belül működő uszodát.
2019-ben 30 sporteseményen vettek részt az Klub tagjai, 2020-ban pedig a versenyeken való
részvétel mellett terveik szerint a helyi tömegsport rendezvények szervezésével szeretnék
tovább növelni a triatlon népszerűségét.
A sportegyesület hagyományosan lebonyolított rendezvényei:
- Városi utcai futóverseny,
- Duatlon verseny,
- Aquatlon verseny,
- Mezei futóverseny.
Jelentősebb eredményeik az elmúlt évben:
- Országos Bajnokság aquatlon egyéni 1. hely (3),
- Országos Bajnokság aquatlon csapat 2. hely (1)
- Országos Bajnokság aquatlon csapat 3. hely (1),
- Országos Bajnokság triatlon egyéni 2. hely (2),
- Országos Bajnokság triatlon csapat 3. hely (4),
- Diákolimpia úszás egyéni 6. hely (1),
- Diákolimpia úszás egyéni 10. hely (2),
- Diákolimpia mezei futás egyéni 10. hely (2),
- Országos Bajnokság duatlon egyéni 3. hely (2),
- Országos Bajnokság duatlon váltó 3. hely (1),
- Junior Európa Kupa 6. hely (1),
- Európa Bajnokság triatlon egyéni 26. hely,
- Héraklész válogatott kerettagság 3 fő.
21 taggal működik a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület, a versenysportban résztvevők száma
18 fő, utánpótláskorú tag nincsen a sportegyesületben.
A sportszervezet által térítésmentesen használt ingatlan: Városi Sportcsarnok.
2019-ben a megyei bajnokság sporteseményein vettek részt az Egyesület tagjai, 2020-ban a
martfűi kézilabda hagyományok megőrzése, a helyi fiatalok sportolási lehetőségének
elősegítése a céljuk.
A sportegyesület hagyományosan lebonyolított rendezvényei:
- felkészülési tornák,
- hazai fordulók megrendezése.
Jelentősebb eredményeik 2019-ben:
- Megyei I. o. Bajnokság 2. hely.
A városban a helybeli sportrendezvényeken tehát hétről hétre sokan hódolnak kedvenc
időtöltésüknek, szórakoznak és kikapcsolódnak, ezért nem túlzás kijelenteni, hogy a sportnak
és a versenysportnak közérzet alakító hatása is van.

Van igény a településen élők részéről a versenysportra, azonban annak minőségét, feltételeit
egyre erősebben a gazdasági tényezők is meghatározzák.
Az egyesületek anyagi lehetőségei és eredményességük szoros összefüggésben állnak.
A rendszerváltozás óta eltelt időszakban a helyi önkormányzatok járulnak hozzá a legnagyobb
mértékben a magyar sport anyagi erőforrásainak biztosításához, de Önkormányzatunknak
továbbra sem lehet célja, hogy teljes egészében felvállalja a sportszervezetek finanszírozását.
Az itt említésre került, városunkban található sportlétesítmények többsége önkormányzati
tulajdonban van.
Ezekben az elmúlt években jelentős mértékű fejlesztésre is sor került.
Az óvodáskorú gyermekek magas színvonalú sportolási lehetőségének biztosításához új,
korszerű sporteszközök beszerzéséhez, telepítéséhez nyertünk pályázatot.
Ezen kívül a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programja keretében 33.3 M Ft
bruttó költséggel, jelentős összegű, 10 M Ft-os önkormányzati önrésszel valósult meg a városi
sporttelep területén belül egy 22x42 méteres műfüves labdarúgó pálya, 200 főt befogadó mobil
lelátóval és LED világítással, melyet térítésmentesen, illetve kedvezményes díj fizetés mellett
használhatnak a város lakói.
A sportcsarnok további belső felújítására, a vizesblokkok, a világítás, a térelválasztás
korszerűsítésére, valamint lelátó telepítésére is komoly lépéseket tettünk. A sikeres
önkormányzati pályázat ellenére azonban az időközben rendkívül megdrágult munkálatok
eredményeként a pályázati önerő kétszeresére emelkedése miatt a pályázat megvalósításáról
később le kellett mondanunk.
A létesítmények működtetéséről, karbantartásáról is jórészt az Önkormányzat gondoskodik,
mellyel a koncepciójában foglaltak szerint jelentős szerep jut az egyesületek működésének
biztosításában, az egyesületi utánpótlás-nevelés fejlesztésében.
Ugyanakkor az egyesületek állami források megszerzésére tett erőfeszítései még mindig nem
érték el a szükséges szintet, és a sportszervezetek marketingmunkája sem maradéktalanul
sikeres, bár a gazdasági élet szereplői közül kikerülő szponzorok felkutatása és megnyerése
kétségtelenül nehezebbé vált az elmúlt években.
Az országban általános tapasztalat, hogy a sport korábbi fő támogatói – a gazdasági társaságok
– jelentős része átalakult, sporttámogató tevékenységük lecsökkent, új támogatók bevonása a
sportszponzorációba nehézkes.
Mindezek következtében a sportfinanszírozás egyes területeken csökkenő tendenciát mutat, bár
a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII.
törvény megnyitotta a lehetőséget a látvány csapatsportok tekintetében (labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda, vízilabda, jégkorong) cégek által történő, a társasági adójuk terhére megvalósított
támogatása előtt.
Ezzel a lehetőséggel a Labdarúgó Sportegyesület tudott élni az elmúlt években, jelentős összegű
támogatás igénybevételével.
A sporttevékenységgel összefüggő bevételek (tagdíjak, jegybevételek) egyes
sportszervezeteknél növekedtek ugyan, ám többségében a mértékük még mindig
elhanyagolható a sportszervezetek költségvetésén belül.
Mindezek hatására korábban többször előfordult, hogy egy egyesület többnyire az
Önkormányzattól várta el a segítséget, olykor hangulatkeltéssel is fokozva a nyomást.
A város önkormányzata a legjobb szándéka ellenére sem képes a jelentkező igények teljes körű
kielégítésére, ezért is volt szükség az elmúlt években a támogatási rendszer, a finanszírozási
lehetőségek és az elszámolás alapvető átalakítására.

Sportélet egyes területeinek támogatásánál az Önkormányzat éves költségvetéséből adódó
lehetőségeket és a területek eltérő költségigényeit kell figyelembe venni, valamint a
támogatásuk szempontjainál fontos tényező az eredményesség, az utánpótlás nevelés, a
sportszervezet létszáma.
Martfű Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is kiemelten támogatta a városi
sportszervezeteket, a városi sportéletet, az óvodai és az iskolai testnevelés, az utánpótlás
nevelés, a szabadidősport, az él- és versenysport vonatkozásában.
Rendkívüli eredménynek könyvelhetjük el, hogy évente közel 14.000.000 Ft-ot tudunk a
városban működő sportegyesületek támogatására biztosítani, amely működési célú
kiadásaikban és a létesítmény használat költségeiben is jelentős összeget képvisel.
Ezen túl több mint 2 millió Ft nem pénzbeli, kimutatott létesítmény használati önkormányzati
támogatást nyújt a sportlétesítmények fenntartásával a sportszervezetek számára.
A támogatási keret lakosságarányos mértéke városunkban kiemelkedően magas évek óta,
megelőzve ezzel a nagyobb lakosságszámú településeket is a sportcélokra biztosított egy főre
jutó támogatási összeg vonatkozásában.
Pályázatai alapján rendszeres támogatásban részesült az elmúlt években a Városi
Sportegyesület, a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub, a Martfűi Labdarúgó
Sportegyesület, a Martfűi Úszó és Triatlon Klub, a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület, a József
Attila Általános Iskola Diáksport Egyesülete, valamint alkalmankénti pályázata alapján a
Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium Diáksport Egyesülete.
A versenysporton kívül a szabadidős sportolási lehetőségek szélesítésére is figyelemmel kell
lennünk, ezért igyekszünk azt a koncepcióban foglaltak szerint lehetőségeinkhez képest
fokozatosan bővíteni.
A szabadidő hasznos eltöltéséhez, az egészséges életmódhoz fontos továbbra is a lakosság
számára a szabadtéri sporteszközök használatának biztosítása, a meglévő lehetőségek bővítése.
Az elmúlt időszakban több olyan sportcélú fejlesztés valósult meg a városban, mely kortól és
nemtől függetlenül rendszeres sportolásra ösztönözheti a lakosságot.
Évek óta adott a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeként a várost átszelő és jelenleg már
Szolnokkal összekötő kerékpárút használatának lehetősége a sportolni vágyók számára.
A központi játszótér közelében az elmúlt ciklusban elhelyezésre kerülő sporteszközök mellett
a sportpályán kialakított helyen is van már lehetősége a sporteszközök térítésmentes
használatára a sportolni vágyóknak.
Ezeket később szükséges lesz tovább bővíteni, illetve a korábban elhatározott extrém sportpálya
kialakítását is meg kell valósítani.
A Szabadidős Kör civil szervezet által hagyományosan lebonyolított szabadidős
sportrendezvények az év több hónapjában sokakat mozgatnak meg, a város sportélete már
elképzelhetetlen lenne a megszokott terem labdarúgó bajnokság, és az ehhez kapcsolódó
Szilveszter Kupa rendezvény nélkül.
Az Önkormányzat számára a sporttörvényben előírt feladatok ellátását, a sportkoncepcióban
rögzített önkormányzati feladatok koordinálását, felügyeletét, az intézményi és városi
sportfeladatokat a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, a Képviselő-testület, továbbá a
Képviselő-testület sporttal is foglalkozó bizottsága látja el.
Az Önkormányzat jó kapcsolatot ápol a sportszervezetekkel, valamint az önkormányzati
sportlétesítmények fenntartásával és fejlesztésével lehetőséget és teret biztosít a
sporttevékenység megfelelő körülmények közötti műveléséhez.

A városban színes és eredményes sportélet folyik, ezért méltán lehetünk büszkék a sportolóink
eredményeire, akik az elmúlt években nagyszabású ünnepi rendezvények keretén belül
rendszeresen önkormányzati elismerésben részesültek, melynek megrendezését a továbbiakban
is fontosnak tartjuk.
A Martfű Város Önkormányzata Testnevelési és Sportkoncepciójának felülvizsgálatához
megküldtük az ezzel kapcsolatos hatályos dokumentumokat a városban működő oktatásinevelési intézmények, valamint a sportegyesületek vezetőinek azzal a kéréssel, hogy a
javaslataikat továbbítsák a számunkra.
A felkérés alapján két javaslat érkezett az előterjesztés előkészítéséhez, oktatási
intézményvezető, valamint sportegyesületi vezető részéről, amely az alábbiak szerinti
kezdeményezést tartalmazta:
-

valamennyi Martfűre bejegyzett egyesület ingyenesen használhassa a műfüves pályát,
a város éves bruttó költségvetésének 0,8 %-át fordítsa a testület a sporttámogatásokra.

A térítésmentes műfüves pálya használattal kapcsolatos felvetéssel nem indokolt a hatályos
Testnevelési és Sportkoncepció módosítása, tekintettel arra, hogy annak hasznosítására
vonatkozóan nem a koncepciókban foglaltak, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött
megállapodásunk az irányadó, az önkormányzat koncepciója a műfüves labdarúgó pálya
használatának szabályait nem tartalmazza.
Az MLSZ-szel kötött együttműködési megállapodás értelmében az Önkormányzatnak 15 évre
szóló fenntartási kötelezettsége van a műfüves pályára, melyhez kapcsolódóan a
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi felújítási, javítási, karbantartási, valamint
a használattal járó közterheket az Önkormányzat viseli.
A szerződés alapján az Önkormányzat szavatol azért, hogy a pálya a jelen megállapodás
fennállásának egész tartama alatt rendeltetésszerű, szerződésszerű, biztonságos és
balesetmentes használatra alkalmas legyen, azaz a karbantartását folyamatosan el kell végezni,
melynek költsége van.
Ezen kívül a megállapodás szerint az Önkormányzat arra kellett hogy kötelezettséget vállaljon,
hogy az iskolai és diák sportesemények (elsősorban labdarúgás) szabadidősport események
(elsősorban futball) más közösségi célú - különösen: kulturális, turisztikai - események
lebonyolítása céljából naponta a pálya üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10
nap ingyenesen használja, vagy kedvezményes áron hasznosítja.
A megállapodás tartalma, a jelentős önerővel megvalósított pályához kapcsolódó eddigi
kiadásaink nagyságrendje és a részletezett egyéb költségek miatt az ingyenes használat
bevezetését így nem tartom indokoltnak.
A másik javaslat, amely a város éves bruttó költségvetésének 0,8 %-ában határozná meg a
sporttámogatási keretet, a koncepció felülvizsgálata helyett a Martfű Város Önkormányzata
költségvetésének tárgyalásához tartozik, hiszen a mindenkori pénzügyi tervben kerülnek
meghatározásra a különböző célú támogatási keretek.
A költségvetés tervezése viszont mindig egy évre történik, melyet az adott évre érvényes
szabályok alapján kell elvégezni, több évre előre nem látható, hogy milyen kiadásokkal,
bevételekkel és elvonásokkal lehet számolnia az Önkormányzatnak.
Az Önkormányzat Testnevelési és Sportkoncepciója egy több évre szóló hosszú távú terv,
emiatt abban nem szabad előre meghatározni a sportszervezetek támogatási keretét.

Mindezek figyelembevételével, a fentiekben részletezettek szerint került felülvizsgálatra a
város Testnevelési és Sportkoncepciója, amely azt a célt szolgálja, hogy megfeleltesse az abban
foglaltakat a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, illetve bemutatásra kerüljön, hogy
milyen eredményeket sikerült elérni a meghatározott feladatokból és szükséges-e a jövőbeli
célkitűzések módosítása, további feladatokkal történő bővítése.
Ennek alapján megállapítható, hogy a koncepció megfelel a jelenleg hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek, a bemutatott eredmények alapján az abban foglalt célkitűzések módosítása,
bővítése nem szükséges, ezért indokolt a további hatályban tartása azzal, hogy a jövőben is
rendszeresen felül kell vizsgálni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy szíveskedjenek mindezek alapján az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni:
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020. (…..) határozata
Martfű Város Önkormányzata Testnevelési és Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Martfű Város
Önkormányzata Testnevelési és Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált Testnevelési és
Sportkoncepcióját hatályban tartja, egyben továbbra is feladatként határozza meg annak
szükség szerinti, de legalább 3 évente történő rendszeres felülvizsgálatát.
Határidő: 2023. február 28.
Felelős: Polgármester
Erről értesülnek:
1.) Valamennyi Képviselő, Helyben,
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
3.) Sportszervezetek, Helyben,
4.) Irattár.
M a r t f ű, 2020. február 18.

Dr. Papp Antal
Látta: Szász Éva jegyző

