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I.

Bevezetés

A sport ügye – amellett, hogy a sport és a testnevelés az egyetemes emberi kultúra része - nemzeti
ügy. A sport köztudottan hozzájárul ahhoz, hogy az egyén mind szellemében, lelkében, mind fizikailag
egészséges legyen, az maradjon. Erősíti az esélyegyenlőséget, kohéziós erő is, mely az egyén
egészségén és élményein keresztül közösséget teremt, élteti és egészségében megtartja azt.
A sporthoz való jog ezért alapvető jog, így a mindenkori állam és az államszervezet részeként a
települési önkormányzatok feladata az országos, illetve a helyi, települési sport feltételeinek
biztosítása.
A sport társadalmi és gazdasági jelentősége, összefüggései miatt nemcsak országos és nemzeti,
hanem helyi szinten, helyi közügyként is stratégiai ágazat, így Mezőberény Város Önkormányzata a
sporttal kapcsolatos feladataira alapvető kötelességeként tekint.
1. A sportkoncepció célja, rendeltetése
A sportkoncepció elkészítése nem pusztán törvényi kötelezettség, hanem benne Mezőberény Város
Önkormányzatának

(a

továbbiakban:

Önkormányzat)

a

helyi

sportszervezetekkel,

a

helyi

sportlétesítmények tulajdonosaival, üzemeltetőivel, használóival való együttműködést, a helyi sportélet
feltételei biztosításának, fejlesztésének, támogatásának irányát kell több évre megszabni, ezek révén
pedig erősíteni a településünk lakói alkotta kisebb-nagyobb közösségeket a családoktól a civil
sportszervezeteken át a városig mint közösségig, kihasználva mindazt, amit a sport jelent, a
testmozgást, az egészséges életmódra nevelést, a személyiség- és közösségfejlesztést, az
önismeret,

az

akaraterő

fejlesztését,

a

szabadidő

hasznos

eltöltését.

2. Jogi környezet

Az Önkormányzat a sportkoncepciót – és a sporttal kapcsolatos egyéb rendelkezéseit - az Európai
Sport Chartával, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal (a
továbbiakban: Nemzeti Sportstratégia) összhangban és különösen a következő jogszabályokra ugyanakkor a helyi sajátosságokra és a helyi közérdekre is - figyelemmel alkotja meg:
-

Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény);

-

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);

-

a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény);

-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;

-

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. évi törvény (Civil tv.);
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-

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény;

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

-

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

-

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet

-

a

nevelési

oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
-

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM
rendelet

-

a mindenkor hatályos városi sportrendelet és egyéb, vonatkozó önkormányzati rendeletek;

-

az Európai Unió mindenkor hatályos, vonatkozó normái.

3. Fogalommeghatározások

A sportkoncepció értelmezése és alkalmazása során a következő fogalommeghatározások az
irányadók:
a) sport: minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a
fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy
különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából;
b) sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül
vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi
sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség
megtartását, fejlesztését szolgálja;
c) versenysport: sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy
-

hivatásos, amatőr

és

vegyes

(nyílt)

-

versenyrendszerben

versenyzők

által

versenyszerűen végzett sporttevékenység;
a) szabadidősport: versenysportnak nem minősülő sporttevékenység (ideértve különösen a
gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok sportja, a munkahelyi sport, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok sportja és a szenior sport);
b) gyermek- és ifjúsági sport: az óvodai, iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlásnevelés keretében végzett sporttevékenység;
c) diáksport: a diákok által a kötelező iskolai testnevelésen kívül, iskolájuk képviseletében
vagy

háziversenyeken

(diáksportversenyeken),

sportköri

foglalkozásokon

végzett

sporttevékenység;
d) fogyatékkal élők sportja: fogyatékkal élő személy által végzett sporttevékenység, verseny, diák- és hallgatói sport valamint szabadidősport;
e) fogyatékkal élő személy: a mozgáskorlátozott, az értelmi fogyatékos, a siket, illetve
nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy gyengénlátó természetes személy;
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f)

utánpótlás-nevelés: gyermek- és ifjúsági korban (utánpótláskorban) folytatott korcsoportos
sportági képzés köznevelési intézménnyel, sportköztestülettel, országos
szakszövetséggel,

országos

sportági szövetséggel,

vagy fogyatékosok

sportági
országos

sportszövetségével kötött együttműködési megállapodás alapján, sportolók magas szintű
felkészítésével és versenyeztetésével;
g) utánpótlás-nevelés

fejlesztés:

utánpótláskorú

versenyzőkkel

kapcsolatos

–

sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő)
és versenyeztetési feladatok szervezése;
h) sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez;
i)

versenyző: az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt;

j)

hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen
folytat sporttevékenységet;

k) amatőr sportoló: az a versenyző, aki nem minősül hivatásos sportolónak;
l)

szabadidő-sportoló: az a sportoló, aki a sporttevékenységet nem versenyzőként végzi;

m) sportszervezet: a sportegyesület, azon egyesület, mely a civil szervezetek és egyéb
cégnek nem minősülő

szervezetek nyilvántartásában, az országos névjegyzékben

„sporttevékenység” cél szerinti besorolással szerepel; azon egyesület, melynek a civil
szervezetek és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában, az országos
névjegyzékben (a továbbiakban: a civil szervezetek nyilvántartása) a cél szerinti
leírásában a szervezet céljaként, alaptevékenységként sporttevékenység szervezése,
valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése szerepel; a sportvállalkozás, a
sportiskola,

valamint

az

utánpótlás-nevelés

fejlesztését

végző

alapítvány;

a

sportszövetség; a sportszervezetek által alkotott szövetség; a sportakadémia;
n) sportegyesület: a civil szervezetek nyilvántartása szerinti sportegyesület, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a Civil tv. és a Ptk. szabályai szerint működő
olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése;
o) sportvállalkozás: az a korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában
alapított, illetve működő gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe
bejegyzett tevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése
egy vagy több sportágban;
p) sportszövetség:

meghatározott

sporttevékenységek

körében

a

sportversenyek

szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a
nemzetközi

kapcsolatok

lebonyolítására

létrehozott,

jogi

személyiséggel

és

önkormányzattal rendelkező, a Civil tv. és a Ptk. alapján – a Sporttörvényben foglalt
eltérésekkel – különös formában működő egyesületek;
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q) sportiskola: az a köznevelési intézmény, jogi személy nonprofit gazdasági társaság,
sportegyesület, sportvállalkozás, vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány,
amely a Sporttörvény szerinti utánpótlás-nevelési feladatokat lát el vagy közreműködik
azok ellátásában;
r)

sportlétesítmény:

sportszervezet,

állam

vagy

önkormányzat

tulajdonában

vagy

sportszervezet üzemeltetésében vagy használatában álló, sporttevékenység vagy
sportrendezvények

helyszínéül

szolgáló,

illetve

az

ezek

céljára

rendszeresített

berendezéssel, felszereléssel, a csoportos és egyéni felszerelések tárolására, illetve a
sporttevékenységhez kapcsolódó háttértevékenységek céljára szolgáló helyiséggel
rendelkező terület vagy épület;
s) sportrendezvény:

sportszervezet

által

versenyrendszerben

vagy

azon

kívül,

sporttevékenység végzése céljából tartott sportesemény, verseny, mérkőzés.
II.

A

Helyi társadalmi, gazdasági viszonyok

társadalmi,

gazdasági

körülmények

helyi

sportéletre

gyakorolt

hatásai

nyilvánvalóak.

Mezőberénynek is meg kell küzdenie azokkal a kihívásokkal, amelyeket a csökkenő lakosságszám, a
fiatalok elvándorlása, a helyi lakosság elöregedése, a helyi köznevelési intézmények optimális
gyermeklétszámának biztosíthatósága, a források esetleges hiánya, csökkenése jelent.
Magyarország

Kormányának

családalapítást,

gyermekvállalást,

otthonteremtést

ösztönző

intézkedéseinek kedvező hatásaival számolva is az Önkormányzatnak e tényezők figyelembe
vételével kell a sporttal kapcsolatos feladatai ellátását terveznie.
Ennek során az Önkormányzat figyelemmel kell, hogy legyen a közvetlenül a sporttal kapcsolatos
központi intézkedésekre, tervekre, szándékokra és a környező települések körülményeire,
intézkedéseire, egyrészt az együttműködés érdekében és lehetőségeit keresve, a központi
intézkedésekkel a szinergiára törekedve dönteni a helyi intézkedésekről, másrészt a megszerezhető
versenyelőnyök azonosítása, kihasználása céljából.
Azonosítani szükséges a meglévő erőforrásokat, adottságokat (infrastruktúra, szakember és
intézményi háttér stb.), a birtokolt előnyöket vagy éppen a hiányosságokat, számításba venni a
lehetőségeket és a veszélyeztető tényezőket.
III.

Alapvetések

Az Önkormányzat a város sportélete, a városi sport részének tekint minden testnevelési és
sporttevékenységet az óvodai testneveléstől, mozgásfejlesztéstől a civil szabadidősporton át a
professzionális, hivatásos sportig, és e területek komplex kezelésére és fejlesztésére törekszik,
figyelemmel az alábbiakra
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a helyi sportélet, a helyi sportszervezetek tevékenységének alapja a köznevelési

-

intézményekben folyó mozgásfejlesztő, testnevelő munka és a diáksport;
-

a városi sport alapfeltétele a kielégítő infrastruktúra, a megfelelő sportlétesítmények léte;

-

a szabadidősport és a versenysport a helyi sportélet egyformán fontos összetevői;

-

az Önkormányzat sporttal kapcsolatos hatáskörgyakorlását, feladatellátását, forrásainak
felhasználását egyrészt a sportszervezetekkel és egyéb szervezetekkel, a gazdasági és
magánszféra

szereplőivel

való

kapcsolatban,

másrészt

az

állami

hatáskörökhöz,

feladatellátáshoz képest a partnerség, az objektivitás, az át- és előreláthatóság, az
arányosság és a szubszidiaritás kell, hogy jellemezze;
a város sportjának fejlődése pozitívan hat a helyi társadalom és gazdaság állapotára, a

-

közegészségre, környezetre és fokozza az önszerveződést;
a szabadidősport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, így különösen a fogyatékkal

-

élők sportja az esélyegyenlőséget, a pozitív életszemléletet, a közösségi produktivitást erősítő
tevékenységek és eszközök;
a versenysport – arra alkalmas eredmények elérése estén – mintaképző hatásával

-

hozzájárulhat a helyi közösség(ek) erősödéséhez, fejlődéséhez, teljesítményük fokozásához.

IV.

A városi sportélet

Mezőberény sportélete változatos, szabadidősportja élénk, a városi sportszervezetek, sportolók több
sportágban érnek el sikereket minden korosztályban. A cél az, hogy a helyi sportélet már meglévő,
jól

működő

fogyatékkal

részeit
élők

tovább

sportját,

erősítsük,
a

kiemelten

családok,

támogassuk

valamint

a

a

hátrányos

fiatalok

sportját,

helyzetű

a

társadalmi

csoportok testmozgását.

Az

Önkormányzat

sportos

életmód

számottevő

felismerte,
a

város

hányadának,

hogy

lakóinak

mint

a

testkultúra

alapvető

nézőnek,

érdeke,

szurkolónak,

színvonala
a

vagy

az

egészséges,

versenysport

az

éppen,

versenyzőnek

mint

itt

élők

egyfajta szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt, ezért a törvényi előírásoknak és
saját lehetőségeinek megfelelően támogatja azt.

Az

Önkormányzat,

illetve

átruházott

hatáskörben

az

illetékes

szakbizottság a városi sportélet kulcsfontosságú területein sportkoncepcióban fogalmazza meg
elképzeléseit, melyeket sportrendeletben szabályoz.

A

testnevelés

és

a

sport

a

humánszolgáltatási

(oktatás, egészségügy, közművelődés) egyenrangú - része.
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rendszer-

annak

többi

elemével

Az

Önkormányzat

testvérvárosi

kapcsolatainak

ápolásával

elősegíti

a

lakosság

és

a

sportszervezetek sportkapcsolatainak kiépítését, illetve fenntartását.
Szabadidő eltöltését szolgálja nyáron a Kálmán-fürdő (strand), aminek fejlesztése kiemelt érdeke a
városnak. A jelenlegi működés forráshiányos, és mint önként vállalt feladat az államtól nem várható
támogatás az üzemeléshez. Fontos lenne kihasználni a gyógyvizes kút adottságait, elsősorban
gyógyászati fejlesztéssel, ami a gyógyturizmus fellendülését is eredményezheti, alapot szolgáltathat
a téli időszakban történő hasznosításra is, ehhez szükséges források felkutatása, pályázatok
keresése elengedhetetlen.
Körösök egyik holtága - a Boldishát - horgász és pihenő hely, a kerékpáros turizmus és a vízi sportok
színtere lehet. A terület közelében további jelentős üdülő telek vásárlás nem várható, de a vízfelület
mérete azt nem is indokolná. A 2012-ben megkezdett erdősítés a terület mikro flóráját (növényzet)
jelentősen javítja, és pár éven belül vonzó környezetet jelenthet a fauna (állatok) változására is. A
holtág közelében lévő 3,5 ha-os terület erdősítése tovább növelheti a terület vonzerejét.
A horgászat feltételeinek javulását eredményezheti a Hosszú-tó életre keltése, s a Horgász Egyesület
kezelésében lévő vízfelület.
A Piknik-Park eladásával teljesen új létesítmény valósult meg a városban, amely a turisztika területén
előre lépést jelenthet és a Kálmán-fürdő kihasználtságát is javíthatja.
A Városi Liget szabad bejárással áll a lakosság rendelkezésére, azt civil szervezetek és családok is
igénybe veszik. A jól karbantartott zöld terület kihasználtsága érdekében is fontos lenne a Madarak
Háza programmal való megtöltése.
Sportlétesítmények:
A Molnár Miklós sportcsarnok kosár-, kézilabda, tömegsport, karate, stb. sportágakban a diákok és az
egyesületek számára nyitott. A Martinovics utcai tornaterem szintén diák-, szabadidős- és
versenysport tevékenységre használható.
A Petőfi utcai általános iskolai tornaterem teljes egészében az általános iskola hatáskörébe tartozik,
ahogy a Gimnázium tornaterme a Gimnázium hatáskörébe.
Városi sporttelepen találhatóak a labdarúgó-, valamint a salakos teniszpályák, öltözővel.
Több éve folyamatosak a felújítások, a gáz bekötésre került, majd az öltözők átépítésével
folytatódott és a szennyvízbekötés is megoldódott, amely a teniszpályáknál még mindig hiányzik.
Felújításra

került

a

tribün,

és

az

alatta

található

öltözők,

megépült

az

automata

öntözőberendezés. A 2013-ban elkészült műfüves kispálya tovább bővíti, javítja a sportolási
lehetőségeket és megnyújtja a szabadtéri sportolásra rendelkezésre álló időkeretet.
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020-2024 időszakra szóló gazdasági programja, 6. oldal
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2020-ban a Hosszú-tó melletti sportpark került átadásra.
A szabadidősport fontos helyszínei a nem önkormányzati (vagy akár nem is sportszervezeti)
tulajdonban, üzemeltetésben, használatban álló létesítmények.
Sport a nevelési és oktatási intézményekben, gyermek- és ifjúsági sport
Fontos cél, hogy a gyermekek, fiatalok minél hamarabb, lehetőleg már a legfogékonyabb, óvodás
korban mintát kapjanak az egészséges, sportos életvitelről. Ebben hangsúlyos szerep jut a sport,
illetve sporttal rokon tevékenységek, így a néptánc (ezzel összefüggésben a népzene, népi játékok)
pedagógiai programba, intézményi napirendbe foglalása. Számos gyermek és fiatal kizárólag az
intézményi kereteken belül vesz részt a sportban, ezért is elengedhetetlen a mindennapos intézményi
testnevelés, hiszen nagyon magas arányban a gyermekek koordinációs zavarral, egyensúly zavarral,
izületi instabilitással küzdenek, jelentős részük gyógytestnevelésre szorul. Az életkor emelkedésével
pedig a sportra való hajlam, nyitottság csökken. A gyermekek, fiatalok sportja, a diáksport és az
utánpótlás nevelés együtt biztosíthatja a versenysport, az élsport utánpótlását.
Az óvodai mozgásfejlesztés és iskolai testnevelés alapvető lehetőségei Mezőberényben
biztosítottak, de az infrastruktúrát fejleszteni kell.
Jelenleg városi szinten szervezett utánpótlás nevelésről nem beszélhetünk, ezt a szakosztályok,
egyesületek végzik. Mivel az utánpótlás és a versenysport nem minden esetben egy és
ugyanazon szervezet keretei között valósul meg, ezért a sportszervezetek közötti együttműködés
elengedhetetlen feltétele az eredményes munkának. Gyógytestnevelés részben megoldott
városunkban.
Óvodáskortól törekedni kell az úszás elsajátítására, majd iskolai testnevelés órákon annak
gyakorlására, ennek a feltételeit a városnak célja biztosítani.
A diáksport – mint a testnevelés és a versenysport közötti átmenet - az iskolai DSE-k
szervezésében működik. Szervezeti rendszere kapcsolódik a megyei országos diáksport
szervezethez. A diákolimpiai versenyeken, ill. az egyéb a megyei Diáksport Tanács által
szervezett versenyeken való részvételhez a költségek fedezete nem tartozik az önkormányzat
kötelező feladatai közé. Az önkormányzat az eredményes szerepléshez a létesítmények
térítésmentes használatának biztosításával, és esetenkénti támogatással járul hozzá.
A város iskoláinak tanulói a diákolimpiákon évek óta kimagasló eredményeket érnek el, szinte
minden évben vannak országos döntős, egyéni és csapat sportolóink. E téren az eredmények
tartása, valamint azok elismerése szükséges, a városlakókkal ezek ismertetése, honlapon, helyi
médiában való megjelentetés biztosításával. Fontos a szabadidősportok (természetjárás, vízi és
egyéb túrasportok stb.) köznevelési intézményekben történő népszerűsítésének támogatása is.
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Összegezve, figyelmet kell fordítani az öregedő intézményi infrastruktúra megújítására, illetve a
hiányosságok megszüntetésére.
Szabadidősport
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség megőrzéséért, illetve
helyreállításáért, a mozgás öröméért végzett sporttevékenység.
Egyre többen ébrednek rá, hogy a sportolás a szabadidő eltöltésének, az egészségmegőrzésnek
egyik legszórakoztatóbb, legolcsóbb, legegészségesebb módja.
Tovább kell népszerűsíteni, eredményeiről be kell számolni a város nyilvánosságának. A
szabadidősport

rendezvények

szervezése,

támogatás

kívánatos

(sportnapok,

különböző

kihívások, kalandtúra a város környékén stb.).
Az iskolai tornatermek délutáni, hétvégi kihasználtságát folyamatosan vizsgálni és az igényeknek
megfelelően módosítani kell.
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsunk rendszeres,
könnyen elérhető sportolási lehetőséget és az ehhez szükséges létesítményeket.
Az uniós szabványnak megfelelően épült a játszótér a Hősök útján, elkészült a Hosszú-tó melletti
sportpark, és a Medvefejes-tó melletti játszótér is.
A szabadidős sportok támogatását szolgáló, de más célokra is használható létesítmények további
kialakítása, fejlesztése fontos jövőbeni feladat (pl. kerékpárút, futópálya, téliesített strand, stb.).
A fiatalok mozgásigényének kielégítése érdekében - sokoldalú együttműködés kialakításával - a
lehetőségek további bővítésére (pl. a korábban már létesült kerékpárugrató újbóli kialakításával,
görkorcsolyapálya, motoros pálya stb.) van szükség, tekintettel a dohányzás, alkoholfogyasztás,
drogfogyasztás megelőzésére, egészséges életmódra nevelésre.

Ezen a területen rendkívül hangsúlyos a nem önkormányzati vagy sportszervezeti tulajdonban,
üzemeltetésben, használatban álló létesítményekben zajló tevékenység (pl. testépítés, spinning
vagy magántavakon zajló horgászat stb.) is.

Versenysport

A hobbi, illetve rendszeres versenyzők, a hazai élvonalba tartozók és a nemzetközi szinten is
élsportolónak minősülő versenyzők sportja a versenysport.

Jelenleg a városban az Önkormányzat által nyújtott támogatás nélkül versenysport nem létezne,
a központi sporttámogatási rendszer jelentős átalakítása ellenére sem, amely különösen – az
egyébként Mezőberényben is működő – látványsportok számára előnyös. Az ebben rejlő
lehetőségek

hatékonyabb

kihasználásában,

a

gazdasági

szféra

szereplőinek

ezirányú

bevonásában az érintett sportszervezetek számára minden segítséget meg kell adni, mert enélkül
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a város érintett sportszervezetei nem lesznek versenyképesek.

Fontos kiemelni és tudatosítani, hogy a versenysport, a versenyzés nem önmagáért való. Mintát,
példát ad, a helyi közösség- és azonosságtudat erősödik az általa elért eredmények révén,
amelyek a település hírnevét öregbítik, erősítik a helyi kötődést, kapcsolatokat. Ezen kívül a
versenysport helyi rendezvényei kikapcsolódást jelentenek a helyi lakosságnak, a turizmusra is
pozitívan hat(hat)nak.

Az Önkormányzat a létesítmények részben térítésmentes használatának biztosításán felül az
adott

évi

költségvetésben

lehetőségeihez

mérten

nyújt

támogatást

az

egyesületeknek

sportrendelete szerint. Ebből a támogatásból csak a csapatok, versenyzők különböző
bajnokságban történő szereplésének alapvető kiadásai fedezhetők (a támogatás nem feltétlenül
biztosítja a teljes költséget).

A versenysport szervezeteitől az önkormányzat elvárja, hogy az utánpótlásra fordított
támogatások ellentételezéseként, tevékenységüket a helyi nevelésű sportolókra építkezve
szervezzék meg.

Fogyatékkal élők sportja

Figyelemmel arra, hogy a népesség több mint 10%-a valamilyen fogyatékkal él, kiemelt
fontosságú terület a fogyatékkal élők sportja, sportolási lehetőségük biztosítása. A mozgásukban
korlátozott, fogyatékkal élők számára a sport és a rekreáció, a megfelelő fizikum elérése,
fejlesztése elengedhetetlen a lehető legteljesebb, önálló(bb) élethez, a további károsodások,
betegségek megelőzéséhez, ugyanúgy mint bárki másnak.

Hasonlóan fontos

az érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élők jó fizikai állapotának

megalapozása is. A sport pozitív hatása az esélyegyenlőség növelése többek között azon
keresztül is, hogy az érintettek munkaerő-piaci helyzetét javítja, és természetesen kikapcsolódást
jelent számukra. A fogyatékkal élők bármilyen sporttevékenysége, eredménye fokozott elismerést
érdemel. Városunkban működik alapítvány és egyesület, melyek tevékenységi körébe, céljai közé
tartozik a fogyatékkal élők egészségmegőrzése, sportjának támogatása.

V.

Az Önkormányzat szerepe, feladatai

9

A sportügy helyi közügy, helyi önkormányzati feladat.

2

A települési önkormányzat:
- meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
- együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
- fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
- támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését,
- támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksportegyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.

3

Sportirányítás, sportigazgatás, sportfinanszírozás
Mezőberény Város Képviselő-testülete illetékes szakbizottsága a Humánügyi Bizottság, melynek
feladata:
-

szakmai vonatkozásban ellenőrzi és véleményezi az érintett önkormányzati szerv,
valamint

az

oktatási,

közművelődési,

sport

feladatokat

ellátó

intézmények

tevékenységét, éves munkatervét,
-

kidolgozza és a képviselőtestület elé terjeszti a lakosságot érintő fejlesztési programokat,
koncepciókat az oktatás, művelődés, sport és a városi külkapcsolatok vonatkozásában,

-

átruházott hatáskörben gyakorolja a jogszabályok és az önkormányzat testnevelés és sport
feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló helyi rendelet által
meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket

-

évente a költségvetésről szóló helyi rendeletben átruházott hatáskörben a költségvetésében a
városi rendezvények és civil szervezetek támogatására, valamint a nem hivatalos
külkapcsolatok, és a sporttámogatásra betervezett előirányzatok felosztása – az
elfogadott pályázati feltételek alapján.
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A sporttevékenységgel összefüggő önkormányzati feladatok koordinálását a város jegyzője által
kijelölt hivatali munkatárs látja el. A munkatárs a város sporttevékenységét felügyeli, külső
kapcsolatokat

tart,

követi

a

megyei,

térségi

sporttal

kapcsolatos

pályázatokat

és

a

sportszervezeteket tájékoztatja.
A sportügyekkel kapcsolatos előterjesztések az illetékes szakbizottság elé kerülnek, mely
megtárgyalva azokat, javaslattal él a képviselő-testület felé, illetve átruházott hatáskör esetén
dönt a javaslatról.
A

sportszervezetek

képviselői

a

bizottsági

munkába

bevonásra

kerülnek,

szakmai

tapasztalatukkal segítik azt, így véleménynyilvánításra is lehetőségük van a bizottsági és testületi
2
3

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja

Sporttörvény 55. § (1)-(2) bekezdés
4
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete
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üléseken.
A sportigazgatás, sportvezetés és sportirányítás területén folyamatos képzési, foglalkoztatási
feladatokat kell megoldaniuk a szervezeteknek és az önkormányzatnak.
Az éves költségvetésben a városi sport támogatására meghatározott összeg („Sportalap”)
felosztásáról tehát a sportügyekkel foglalkozó illetékes bizottság dönt, az önkormányzat
testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló
rendeletében meghatározottak szerint.

VI.

Távlatok, célok, lehetséges irányok, tervek

A korábbi koncepcióban rögzített célok részbeni megvalósulására tekintettel az alábbi irányok és
feladatok szabhatók.
1. Áthúzódó feladatok, célok:
-

az úszás és úszásoktatás feltételeinek javítása továbbra is feladat, ezzel összefüggésben
a strand fejlesztésére lehetséges források azonosítása, pályázatok figyelése;

-

versenysport eredményesebb működésének biztosítása;

-

a Sportkerekasztal mint konzultatív, javaslattevő fórum hatékony működtetése, melynek
tagjai: iskolai testnevelők, gyermek háziorvosok, sportlétesítmények üzemeltetőinek
képviselői, az illetékes szakbizottság tagjai és mint a Sportkerekasztal elnöke, az illetékes
szakbizottság elnöke, valamint a jegyző által a sporttal összefüggő önkormányzati
feladatokra kijelölt hivatali munkatárs;

-

a sportszervezetek, egyéb civil és más szervezetek, gazdasági és magánszféra szereplői
nagyobb arányú bevonása a városi rendezvények és sportprogramok tervezésébe,
szervezésébe, lebonyolításába, akár szereplőként is;

-

a téli sport élénkítésére egy időszakos korcsolyapálya végleges helyének kialakítása
továbbra is előrelépés lenne;

-

a meglévő, sportcélra hasznosítható és hasznosított területek felmérése és esetleg civil
szervezetek bevonásával gondoskodni állaguk megóvásáról, a működtetésről és a
felújításról (pl. Hosszú-tó, Medvefejes-tó, Körös felé vezető turisztikai és sportút,
kerékpárút létrehozása).

2. Városi sportinformációs rendszer felállítása és működtetése, a város sportszervezeteinek
önkéntes adat- és információ szolgáltatásán alapulóan, a Sporttörvény szerinti nemzeti
sportinformációs

rendszerhez
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hasonló

adattartalommal.

3. A köznevelési intézmények gyermeklétszámmal és a város sportszervezeteinek utánpótlással
kapcsolatos problémáival is összefüggésben valamiféle sportösztöndíjrendszer kialakítása
is cél lehet azon sportágakban, melyek múltja, eddigi eredményei, helyi szakember és
létesítmény

stb.

ellátottsága

ehhez

megfelelő.

Ezzel összefüggésben kutatni kell a központi intézkedésekkel támogatott intézményekkel
(sportakadémiák, utánpótlásközpontok stb.) lehetséges kapcsolatokat.
4. Téli időszakban is végezhető sporttevékenységek (úszás, tenisz, korcsolya stb.)
feltételeinek

biztosítása,

kialakítása,

illetve

közreműködés

ezekben.

5. A különböző országos kezdeményezésekhez (pl. Kerékpárosbarát Munkahely) hasonló, a
helyi sajátosságokhoz igazodó mechanizmusok, programok, címek kidolgozása, így
többek között a korábban Mezőberényben is nagy hagyományokkal rendelkező, nagy
tömegeket megmozgató munkahelyi sport, a munkaadók sporttámogatási funkciói
megjelenésének, felvállalásának ösztönzésére. Például a tágabb értelemben vett helyi
sporttámogatási

rendszer

részévé

tenni

a

mezőberényi

székhelyű

munkáltatók

foglalkoztatottai számára a munkaadó által juttatott létesítményhasználat (pl. strandbérlet,
úszóbérlet) kedvezményét. Az ilyen típusú intézkedésekkel egyszerre lehet kedvezni a helyi
vállalkozásoknak, azok munkavállalóinak, és növelni a létesítmények kihasználtságát, ezzel
más gazdasági szereplők helyzetét is javítva. Az esetlegesen kidolgozásra kerülő konstrukció
megalkotásánál természetesen a vonatkozó adójogszabályok mellett kell a minden szereplő
számára

legelőnyösebb

megoldásra

törekedni.

6. A városi sporttevékenységek országos vérkeringésbe kapcsolása, ahol pedig ez adott, ott
ennek a hangsúlyosabb megjelenítése, kihasználása (lásd, túrasportok, Kéktúra!).

7. Egyértelműen

szabályozott

sportlétesítmények,

együttműködés

sporttevékenységekkel

olyan

önkormányzati

érintett

területek

tulajdonú

hasznosításával

összefüggésben, melyek kihasználtságában helyi vállalkozók érdekeltek vagy azzá tehetők
(pl. Piknik Park, Hosszú-tó stb.), az ilyen területeken a lakosság igényeinek megfelelő
futópálya, korcsolyapálya stb. kialakítása.

8. A

köznevelési

sportudvarok,

intézmények

sportpályák,

sportinfrastruktúrájának

tornaremek,

csarnokok

stb.)

(tornaszobák,
fejlesztése,

játszóterek,
létesítményi

hiányosságok megszüntetése, óvodai tornaszobák létesítése, a diáksport fokozott
támogatása,

forrásazonosítás,

elnyert
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támogatások

hatékony

felhasználása,

a

szabadidősportok

köznevelési

intézményekben

történő

népszerűsítése.

9. A város méretéhez, környező települések közötti szerepéhez mérten indokolt lehet legalább egy
kiemelt és rendszeres (akár több sportág megjelenését biztosító) sportrendezvény életre hívása,
ami összekapcsolható valamely városi kulturális rendezvénnyel, eseménnyel is, ezzel színesítve a
programkínálatot, növelve a látogatottságot, amiben a testvértelepülési kapcsolatok is
kiaknázhatóak lennének.

Záradék
A Sportkoncepciót a képviselő-testület 103/2020.(VI.29.) sz. határozatával fogadta el.
A koncepció részét képezi a 1 -3. melléklet.
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1. melléklet
Sportszervezetek (2020.)
Szervezet neve

Cél, tevékenység

Törvényes
képviselő

Székhely

Egyéb információ

Alföld Turista
Egyesület
Mezőberény

Sport, természetjárás, túrák szervezése

Földes Péter

5650 Mezőberény,
Gyóni Géza utca 37.

Civil Fejlesztő Központ

2.

Mezőberényi
Általános Iskola
Diáksport Egyesület

Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és
versenylehetőség, szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás
feltételeinek biztosítása. Részvétel a Diákolimpia versenyrendszerben. Nemzetközi cserekapcsolatok
bonyolítása. A diáksport-csoportok működésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és
kiterjesztésének ösztönzése, segítése. Az állami és társadalmi erőforrások szervezése.
Sporttanfolyamok működtetése.

Henger Péter
felénk jelezte
lemondását

5650 Mezőberény, Petőfi
út 17-19.

3.

Berényi "Lovas
Barátok" Egyesülete

Lótenyésztés, lovas sportágak segítése, lovakat és lovas sportokat szerető emberek összefogása.

Madarász Ferenc

5650 Mezőberény, Fő út
4-6.

4.

Berényi Biliárd Klub

a biliárd oktatás, illetve utánpótlás- nevelés; a klub céljaival összefüggésben külföldi kapcsolatok
keresése, kialakítása

Harmati László

5650 Mezőberény,
Vésztői út 15..

Szikora Kocsma

5.

Berényi Gyermek
Futball Club
Utánpótlás Nevelő
Egyesület labdarúgás

Gyermek labdarúgó-sport népszerűsítése, oktatás, tehetségkutatás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés.

Kajlik Péter

5650 Mezőberény,
Kunhalom u. 6. 5650
Mezőberény, Petőfi u. 9.

Városi Sporttelep

6.

Mezőberény Város
és Környéke
Mozgáskorlátozottai
nak Egyesülete

Egészségmegőrzés, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgásfogyatékos emberek
társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogaik védelmét, sportolását, rehabilitációs
foglalkoztatását segítő tevékenység.

Hajdú Ernöné

5650 Mezőberény,
Békési út 3.

Civil Fejlesztő Központ

1.

7.

Mezőberényi
Football Club
- női labdarúgás

A versenysportban résztvevő csapatok működtetése, utánpótlás nevelés, a közönség kulturált
5650 Mezőberény, Sport
igényeinek kiszolgálása. A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás Babinszki Szilárd
utca 1.
fejlesztése, erősítése. Az egyesület tagjainak közösségi életre való nevelése, a hagyományok ápolása.

Jelenlegi státuszáról
nincs hivatalos
információnk

- férfi labdarúgás

8.

A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási
Mezőberényi
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatnál működő labdarugó osztályokhoz tartozó
Gyermekfoci gyermekek (6-14 éves korosztály) iskolai labdarugásának szervezése és támogatása, a helyi ifjúság
Iskolai Labdarúgást
sportszerű életvitelre nevelése. A labdarugó mérközések, a belföldi és külföldi tornákra utazása anyagi
Támogató
fedezetének biztosítása. A gyermekek fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása.
Alapítvány

Kajlik Péter

5650 Mezőberény, Petőfi
S. u. 9.

9.

Mezőberényi
Horgászok
Egyesülete - sport és
versenyhorgászat

Az egyesület célja: tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség
biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése.

Papp Zoltán

5650 Mezőberény, Petőfi
u. 8.

saját épület

Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és
versenylehetőség szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás
feltételeinek biztosítása. Versenyszakosztályok szerepeltetése, sporttanfolyamok működtetése.

Iványi László

5650 Mezőberény,
Luther tér 1-2.

Civil Fejlesztő Központ

Mezőberényi
Kosárlabda Klub
10.

- női-férfi
kosárlabda,

feltételeinek biztosítása. Versenyszakosztályok szerepeltetése, sporttanfolyamok működtetése.
- gyermek
kosárlabda
Mezőberényi Malom
11.
FitnessDiáksportegyesület
12.

13.
14.

Mezőberényi Sakk
Egyesület
Mezőberényi
Szektorlabda
Egyesület
Motorosok Baráti
Köre Mezőberény

15.

Nyeregben
Alapítvány

16.

Péntek 13. Póker
Klub Mezőberény

17.

Petőfi Sándor
Gimnázium
Diáksport Egyesület

18.

SpinRacing
Egyesület

19.

HED- LAND
Sportcsarnok
Sportegyesület
- női kézilabda,
- kick-box

20.
21.

- asztalitenisz
- íjászat
Szalai Barna Tenisz
Club Mezőberény tenisz
Viola Szabadidős és
Kulturális Egyesület

Sportélet támogatása, versenyeztetés, rekreáció, tömegsport támogatása, sportrendezvények
szervezése.

Lészkó – Kurucz
Erika

5650 Mezőberény,
Köröstarcsai út 80.

Martinovics utcai
Sportcsarnok

A mezőberényi sakk sport összefogása, versenyszervezés, szabadidős és hobbitevékenység.

Jozaf Csaba

5650 Mezőberény,
Madarász András utca 5.

"működését
felfüggesztette" saját
épület

A szektorlabda sportági tevékenységet folytatók összefogása szabadidő-, diák- és versenysport
szervezése, a sportág népszerűsítése, eredetének kutatása.

Hicz András

5650 Mezőberény, Fő út
4-6.

"működését
felfüggesztette"

Helyi és környékbeli motoros élet szervezetten történő összekovácsolása.

Szikora András

5650 Mezőberény,
Bonyhai utca 2/a.

Ipar testület terme

Az ősi magyar lovas kultúra ápolása, a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának megkönnyítése
lovak segítségével, a lovaglás népszerűsítése, feltételeinek megteremtése. Mezőberény és környéke
népi, paraszti, lovas eszközeinek gyűjtése, őrzése. Az 19848/49-es szabadságharc lovas
hagyományainak ápolása. A falusi turizmus, lovas turizmus eredményes működésének elősegítése,
fejlesztése, lovas bemutatók szervezése, fogathajtó versenyek lebonyolítása.

Madarász
Magdolna

5650 Mezőberény,
Kodály utca 26.

Madarász tanya

Horváth Attila

5650 Mezőberény,
Szarvasi út 18.

MEGSZŰNT

Szugyiczkiné
Balogh Edit

5650 Mezőberény, Petőfi
u. 13.-15.

Vargáné Gönci
Zita

5650 Mezőberény,
Hősök útja 10/G. 1/3.

Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A
versenyszakosztályok szerepeltetése a különböző bajnokságokban, az utánpótlás nevelése.
Szabadidősport rendezvények szervezése, részvétel helyi, megyei és országos programokon.

Schäffer Katalin

5650 Mezőberény,
Luther tér 1.

Mezőberényi tenisz élet szervezése fejlesztése, a tenisz szabadidő sportkénti népszerűsítése.

Dr. Zuberecz
Zoltán

5650 Mezőberény, Sport
utca 1/B.

Siófoki Attila

5650 Mezőberény,
Rákóczi sgt. 1/B.

Tagjainak rendszeres helyi- intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és
versenylehetőség szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás
feltételeinek biztosítása. A diáksportcsoportok működésének segítése, öntevékenységük
kibontakozásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése. Az állami és társadalmi erőforrások
szervezése. Sporttanfolyamok működtetése, stb.

MEGSZŰNT

Városi Sporttelep

22.

Sporthorgászok
Mezőberényi
Egyesülete

23.

Mezőberényi
Iskolatenisz
Sportegyesület

Az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása. - A horgászat, a
versenyhorgászat, horgászsport gyakorlása, népszerűsítése és fejlesztése. - A tagoknak a vonatkozó
szabályokban foglaltak és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és
védelmére való nevelése. - Az egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a
kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése. - A tagság igény szerinti ellátása a
horgászathoz szükséges okmányokkal. - A horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan
szabályainak betartására és betartatására szolgáló ismeretek közreadása. - A természet védelme,
kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása,
tevékeny fellépés a károkozókkal szemben. - A fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet, a
vízparti környezet védelmére való nevelésük, a gyermek és ifjúság horgászok oktatása, ismereteik
fejlesztése által a horgász és a versenysport utánpótlás megteremtése, aktív egyesületi versenycsapat
létrehozása. - Anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges
feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását. - Elősegíti, hogy tagjai a
horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, egyéb rendelkezéseket, a
horgászrend szabályait megismerjék, betartsák és betartassák. - A saját szabályzatainak a betartásával
és betartatásával segíti a halászati törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és
elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét. A társadalmi kapcsolatok ápolása
családi és közösségi programok szervezésével és azokon való részvétellel, az egyesület társadalmi
környezetbe való minél szorosabb integrálásával.
A Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület néven működő iskolatenisz fenntartása és rajta keresztül a
sportszeretet ápolása és népszerűsítése, valamint a teniszkultúra népszerűsítése és annak felelevenítése.
Az utánpótlás nevelése az iskolai teniszoktatás keretein belül. A versenyezni kívánó gyermekek
felkészítése amatőr versenyekre a felkészüléshez szükséges foglalkozások megszervezésével,
lebonyolításával és biztosításával. Edzőtáborok viszonossági alapon történő szervezése és azok
lebonyolítása.

- a labdarúgásnak, mint sportágnak a népszerűsítése - Mezőberény város és körzetében élő tehetségek
kiválasztása és korosztályos képzése - a labdarúgás tömegbázisának növelése - együttműködik más
Mezőberényi
sportkörökkel és sportegyesületekkel - együttműködik az állami, önkormányzati és gazdálkodó
24.
Labdarúgó Egyesület
szervezetekkel, illetve azokkal a természetes személyekkel, akik céljainak elérésében segítséget
nyújtanak - Mezőberény város képviselete labdarúgó bajnokságban

Kolozsi Tamás

5650 Mezőberény, Fő út
6.

S. Nagy Imre
Mihály

5650 Mezőberény,
Puskin utca 23.

Balogh Lajos
Zoltán, Oláh
Lajos, Stibán
Richárd

5650 Mezőberény, Sport
utca 1.

Vértes Erzsébet
Katalin

5650 Mezőberény,
Luther utca 23.

Vadász székház

OPSKMM

EGYÉB:

1.

Mezőberény
Vadásztársaság

A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a
lőszer tartására, illetve használatára vonatkozó jogszabályok, a környezet- és természetvédelmi
előírások megtartásával és megtartatásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban,
valamint szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét,
gondozza a vadállományt, és emellett a tagjai és a vendégei részére kulturált vadászati sportlövészeti
lehetőséget biztosítson. További cél, hogy a vadászati érdekeket képviselje, a vadászatot népszerűsítse,
valamint a jogszabályok betartására, a társadalmi együttélés, a vadászerkölcs írott és íratlan
szabályainak tiszteletben tartására neveljen.

2.

Mazsorett Varázs
Alapítvány

oktatási tevékenység

Mezei József

5650 Mezőberény,
Belencéresi utca 14.

OPSKMM-Martinovics
utcai sportcsarnok

3.

Kutyabarátok
Közhasznú Egyesület

A rendszeres kutyaiskola, kutyabemutatók, kutyakiképzés, versenyeztetés biztosítása.

Zahorán Béla

5650 Mezőberény, 5474
hrsz.

Laposi kertek

4.

Berény táncegyüttes néven működő táncegyüttes létrehozása, fenntartása, a néptánckultúra ápolása és
Berény Táncegyüttes
népszerűsítése, néptáncoktatás, Mezőberény és régiója népi hagyományainak ápolása, a néptánckultúra Csipke Krisztina
Egyesület
népszerűsítése, népi játékhagyományok ápolása.

5650 Mezőberény,
Békési út 3.

2. melléklet
Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények (2020.)

Jellemzők (5-ös skálán)
Létesítmény neve,
hrsz., cím,
üzemeltető,
használó

Legutóbbi
fejlesztés (időpont, tartalom,
ráfordítás, forrás stb.)

1. Állapot
2.

Felszereltség

3.

Kihasználtság

Szükséges vagy
tervezett
fejlesztés

Városi Sporttelep (hrsz.: 3717)
1. Állapot

1.

2.

Felszereltség

3.

Kihasználtság

folyamatos karbantartás, épület állag futópálya felújítás,
salakkal történő
megóvás 2019. fűtés leválasztás az
feltöltés
iskolaépületről

cím:

5650 Mezőberény, Sport u. 1.

üzemeltető

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

használó

Mezőberényi Gyermek FC
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület, Szalai Barna Tenisz Club,
Mezőberényi Iskolatenisz SE és egyéb szervezet
Kálmán Fürdő (hrsz.: 3385)
1. Állapot

2.

2.

Felszereltség

3.

Kihasználtság

cím:

5650 Mezőberény, Tessedik Sámuel tér 1.

üzemeltető:

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

pl. nagy medence átcsempézése
illetve teljes, a korkövetelményének
megfelelő felújítás

pályázat téliesítés

használó
"Molnár Miklós" Sportcsarnok (hrsz.: 2413/A/1)
1. Állapot

3.

cím:

2.

Felszereltség

3.

Kihasználtság

5650 Mezőberény Luther tér 1.

parkettázás KLC tao forrásából,
öltőző felújítása, , 2019. fűtés

víz-, villany
leválasztás,
Hőszigetlés

Egyéb információ
(terület, felület, talaj,
padló, egyéb releváns
tulajdonság stb.)

Civil Fejlesztő Központ

üzemeltető:

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

használó

Általános Iskola, Berényi Gyermek FC
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület
Mezőberényi Kosárlabda Klub
HED-LAND kézilabda Szakosztály, városlakók

öltőző felújítása, , 2019. fűtés
leválasztás az iskolaépületről

Hőszigetlés
nyertes TOP
pályázatból

Luther téri sportudvar (hrsz.: 2413/A/2)
1. Állapot

4.

2.

Felszereltség

3.

Kihasználtság

Belügyminisztériumi pályázatból
műanyagborítás került kialakításra

cím:

5650 Mezőberény Luther tér 1.

üzemeltető:

Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium

használó

üzemeltető

víz-, villany
leválasztás,
Hőszigetlés
nyertes TOP
pályázatból

Martinovics utcai tornaterem (hrsz.: 3125) illetve sportudvar
1.

5.

cím:

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

5650, Martinovics u. 25.

üzemeltető:

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

használó

Városi Óvodák, HED-LAND asztalitenisz szakosztály
HED- LAND Kick-boksz szakosztály
Malom-fitness DSE
Mazsorett Együttes
Mezőberényi Kosárlabda Klub, városlakók

nyílászárók szigetelése és teljes
tisztasági festés

Petőfi úti tornaterem (hrsz.: 961)
1.

6.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

üzemeltető:

Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium

használó

üzemeltető

Tankerületi pályázatból öltözők
felújítása

Hosszú-tó melletti sportpark
1.
7.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

fűnyírás egyéb garanciális javítás

nyílászárók
felújítása, cseréje,
rejtett csatorna
burkolat felújítás

cím:

5650 Mezőberény, Thököly u.

üzemeltető:

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

használó:

Városlakók
Tó utcai játszótér
1.

8.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény Tó utca

üzemeltető:

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

használó:

Városlakók

lehetőség szerint további játékok
kihelyezése

Hősök úti játszótér
1.

9.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény Hősök útja

üzemeltető

Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft.

Szociális helység kialakítása

használó:
OPSKMM termei
1.
10.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény, Fő út 6.

üzemeltető

OPSKMM
Berény Táncegyüttes Egyesület
Mezőberényi Mazsorett Együttes, egyéb szervezetek

használó:

Gimnázium tornaterme
1.

11.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15

üzemeltető:

Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium

használó

elsődleges használó az üzemeltető
Teniszpálya
1.

Állapot:

12.

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény, Sport u. 1/b

üzemeltető:

Szalai Barna Tenisz Club

használó

Klubtagok
Munkácsi utcai óvodai tornaszoba
1.

13.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény, Munkácsi u. 10.

üzemeltető:

"Katicabogár" Evangélikus Óvoda

használó

Óvoda
3. melléklet
Nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények (2020.)

Létesítmény neve,
hrsz., cím,
tulajdonos,
üzemeltető,
használó

Jellemzők (5-ös skálán)
1. Állapot

Legutóbbi
fejlesztés (időpont, tartalom,
ráfordítás, forrás stb.)

2. Felszereltség
3. Kihasználtság
Kubu- Gym Edzőterem
1.

1.
cím:

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

5650 Mezőberény, Hősök útja 4.

tulajdonos:
üzemeltető:
használó

tulajdonos által meghatározottak szerint
Piknik Park műfüves- és röplabda pálya
1.

2.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.

tulajdonos:

Tóth János

Szükséges vagy
tervezett
fejlesztés

Egyéb információ

üzemeltető:

Piknik Park Szabadidő Központ

használó

üzemeltető által meghatározottak szerint
Tópart vendéglő kosárpálya
1.

3.

Állapot:

2.

Felszereltség:

3.

Kihasználtság:

cím:

5650 Mezőberény, Gyomai út 45.

tulajdonos:

Tánczos Imre

üzemeltető:

Tópart Vendéglő és Panzió

használó

üzemeltető által meghatározottak szerint

