BALATONLELLE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Elfogadva: a Képviselő-testület 59/2013.(III.28.) Kt. sz. határozatával.
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Balatonlelle Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban
rögzített irányelvekkel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat, az
oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő
tevékenységeit meghatározza. A helyzetelemzés a jelenlegi állapotok felmérését, a
fejlesztendő területek meghatározását célozza.
A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon
feladatokat, amelyeket az önkormányzat döntéseiben iránymutatónak tekinthet, anyagi
keretein és lehetőségein belül.
A sportfejlesztési koncepció igazodik a település adottságaihoz és tervezett jövőképéhez,
összhangban a város egyéb fejlesztési elképzelésivel, valamint illeszkedik Balatonlelle Város
Képviselő-testületének 19/2001.(XII.20.) számú a sportról és az önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladatairól szóló rendeletéhez.
I.

-

-

-

-

-

Az önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területein
határozza meg elérendő céljait:

a sport – hosszabb távon – az egészség megőrzésének leggazdaságosabb eszköze. A
különböző rétegek és korcsoportok sporthoz való viszonyából következtetni lehet arra
is, hogy milyen életesélyeik vannak, lesznek a jövőben. A lakosság öregedési
tendenciáit ismerve – a város életét hosszabbíthatja meg, ha tudatosabban élünk a
sport kínálta lehetőségekkel.
A sport a lakosság kulturált együttélését formálja, segítségével hagyományokat
tarthatunk fenn és új hagyományokat építhetünk.
Balatonlelle üdülőváros, mely a turizmusból él. A sport a turisztikai szerves része. A
sportlétesítmények – a település minden közcélú létesítményéhez és üzletéhez
hasonlóan – valamilyen mértékben hasznosulnak a turisztikai szezonban is. Elérendő
cél, hogy egyes szolgáltatások közvetlenül és pénzért értékesíthetőek legyenek, de más
esetekben (pl. szabadtéri játékterek, a strandokon lévő sportpályák, felszerelések)
használata díjtalan maradjon, hiszen ezek is hozzá tartoznak az üdülőváros
komfortjához.
Folyamatosan figyelni kell, és ki kell használni azokat a lehetőségeket, melyek
segítségével a sportolási lehetőségek minél színesebb kínálatát nyújthatjuk mind az itt
élőknek, mind az ide látogató vendégeknek:
- a sportlétesítmények fejlesztése, felújítása, labdarúgó és edzőpálya fejlesztése,
sporteszközök beszerzése, elsősorban pályázatok segítségével. (Pl. városi sportcsarnok
felújítása, korszerűsítése, játszóterek (szabadtéri fitness terek) kialakítása, strandi
sportpályák létesítése a meglévőkön kívül.)
A város adottságainak kihasználása: a parkerdők túra útvonalainak rendbetétele, a
város kerékpárútjának felújítása.
A sportlétesítményeket kettős céllal, az eredményes verseny sportot kiszolgálva,
valamint a város lakóit és az üdülővendégeket szolgáló módon célszerű létesíteni,
működtetni és fejleszteni.
A jól szervezett sportélet a város humán erőforrásait fejleszti, ezért a város mai és
jövőbeni sportéletét sem lehet spontán folyamatokra, az egyének aktivitására, vagy
csoportok – egyébként nélkülözhetetlen – önszerveződésére építeni. A sport a
rekreációs létesítmények fejlesztésében és fenntartásában továbbra is nélkülözhetetlen
az önkormányzat vezető szerepvállalása.
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II.

Helyzetelemzés

1. Az önkormányzat kötelező feladatai
- az óvodai és
- az általános iskolai nevelési (pedagógiai) programok valamint a városban működő
sportegyesület utánpótlásának nevelésével összefüggő tevékenységek összehangolása.
- a képviselő-testület beszámoltatja az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületeket, sportvállalkozásokat és sportolókat az adott év költségvetési rendeletében
szabályozottak szerint.
2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
- Balatonlelle Sport Egyesület támogatása, sportlétesítményeinek fejlesztése:
a.) Az önkormányzat az éves költségvetésében külön címként megjelölve
meghatározza az egyesület éves anyagi támogatását.
b.) A Városüzemeltetési Szervezet technikai segítséget nyújt a sportolók
utaztatásához és a labdarúgópálya karbantartásához.
c.) Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a versenysport
feltételeinek megteremtését, új edzőpályák kialakítását.
- A „Mozdulj” Lellei DSE önkormányzati támogatása:
a) az éves költségvetésében külön címként megjelölve meghatározza az
egyesület éves anyagi támogatását,
b) a városüzemeltetési Szervezet segítséget nyújt a sportolók utaztatásában,
c) A DSE számára helyiséget biztosít, sportszerek raktározására,
versenyek és szakkörök lebonyolítására.
- A szabadidősport feltételeinek fejlesztése és a működtetésének elősegítése:
a.) A versenyszerű amatőr sportolást kiegészítő támogatásban részesítheti.
b.) Azokat a sportvállalkozásokat támogatja (helyi adókedvezmény, saját erő
kiegészítés), amelyek működésük során kötelező vagy önként vállalt
önkormányzati sportfeladatot az önkormányzattal kötött szerződés alapján
látnak el.
- A hivatásos sportolás esetén a sportegyesületek, sportvállalkozások és a hivatásos sportolók
önkormányzati támogatásban akkor részesíthetők ha:
a.) a támogatás az eredményesség alapján indokolt,
b.) a városra nézve előnyökkel jár.
Verseny sportok:
Balatonlellén akár a profi, akár az amatőr szinteken, csak elvétve érnek el kiemelkedő
sporteredményeket. Meggyőződésünk, hogy a város sporteredményeit nagyban befolyásolja,
hogy milyen állapotú sportlétesítményeink vannak, melyek a sportolók és tömegsport
mozgalomban aktívan résztvevők használhatnak.
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Sajnos szabadtéri létesítményekben szegényes a helyzet, bár az elmúlt években a
strandjainkon kialakított homokos pályák alternatív sportolási lehetőségeket teremtettek és
országos hírű bajnokságoknak adnak otthont.
A szabadtéri létesítmények közül a labdarúgó pálya említhető meg, bár itt is hiányzik egy
megfelelő edzőpálya.
A városi sportcsarnok méretei miatt nem alkalmas nemzetközi versenyek megrendezésére.
Valamint az idő múlásával fontos lenne a felújítása és korszerűsítése.
A város ennek ellenére nagyságához és erejéhez képest több lehetőségeit is biztosít, illetve
finanszíroz, mint azt e fejezet az elején taglalja.
Főleg a labdarúgás területén beszélhetünk lakossági igényről egy jól és sikeresen működő
szakosztály fenntartása iránt. Sajnos napjainkban az NB szintű szakosztályok fenntartása
nagyon nehéz. Anyagi támogatás nélkül a szakosztály léte kerülhet veszélybe, de a tehetség
gondozás is problémát jelent, hiszen nem nő fel folyamatosan annyi tehetség, aki a
szakosztály utánpótlását biztosítani tudja. Ezért „idegenlégiósok” foglalkoztatására szorul a
sportegyesület.
A város meghatározó sportszereplője a karate szakosztály is, mely a sportegyesület keretein
belül működik. Az elmúlt évtizedekben országos és nemzetközi sikereket értek el. Anyagi
támogatást a szakosztály részére a sportegyesület biztosít, míg az edzésekhez szükséges
helyszín az városi sportcsarnokban biztosított.
Szabadidős sport tevékenységek:
A városban hosszú évekre visszamenően népszerűek a különböző teremfoci bajnokságok,
melyet elsősorban a nyári időszakon kívüli időben szerveznek, de több közösség nyáron is
hódol e sportágnak. Téli időszakban elsősorban a korcsolyázás, illetve a jégkorongozás
biztosít sportolási lehetőséget, bár ezek a sportágak nagyban időjárás függőek.
Egyre népszerűbbek a város kerékpárútjai is, szinte nem is köthető már évszakhoz a
használatuk, a helyi lakosság közül sokan napi szinten közlekedési eszközként is használják a
kerékpárt, de egyre többen választják hobbi szinten is ezt a mozgás formát.
Feléledni látszik a pár évtizede még nagy népszerűségnek örvendő túra-mozgalom is, ami a
mozgáson túl egyéb kikapcsolódási lehetőségekkel is összeköthető (pl. múzeum látogatás).
Egyre népszerűbbé válnak a vízisportok is. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a
vitorlázás. A lellei Mólón lévő vitorláskikötő fejlesztései és a környezetének kulturálttá tétele
jelentősen javították a vendégfogadás feltételeit, ennek részeként a vitorlázók fogadását is.
Az úszás oktatásra, valamint az úszás napi szinten végezhető gyakorlására Balatonlellén csak
a nyári időszakban van lehetőség, tekintettel arra, hogy a szomszéd városban lévő úszoda
jelenlegi hasznosítása nem teszi lehetővé annak vendégszintű látogatását.
Napjaink sajnálatos hiányossága, hogy a legkisebbek mozgásigényét kielégítő játszóterek
szinte teljesen hiányoznak a városból, talán csak a strandok ellátottsága éri el a megfelelő
szintet.
Nem csak eszköz szinten, hanem programok szintjén is tekinthetünk a sportra. Egyre
népszerűbbek azok a rendezvények, melyek valamilyen mozgásos tevékenységre buzdítanak.
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Ezekhez a legalkalmasabb időszak a nyár, amikor a vendégkört is tekintve, valóban
„tömegeket” mozgathatunk meg.
Ilyen rendezvények a homokfoci, strandröplabda bajnokságok, a különböző vízipartyk, ahol
különböző játékos vetélkedőkbe vonják be a strandolókat.
III.

Fejlesztési célkitűzések

1.) Városi Sportcsarnok felújítása:
Balatonlelle Város sportcsarnoka az 1980-as évek végén épült. Akkoriban a térség egyik
legkorszerűbb sportlétesítményének számított, mára viszont sok szempontból elavulttá vált.
Az eltelt közel 30 évben csak a legszükségesebb felújításokat végezték el az intézményen,
pedig a kihasználtsága a mai napig 100%-os. A sportcsarnok nem csak a város oktatási
intézményeit szolgálja ki, hanem a szabadidős sportoknak és sport szakköröknek is otthont ad.
Ezentúl iskolai, városi ünnepségeket, bálokat is szerveznek itt.
A csarnok felújítása igazán időszerűvé vált. Legfontosabb problémák: a fűtés korszerűsítés
(energiatakarékosabbá tétel), a csarnok pálya burkolatának teljes cseréje, korszerűsítése, a
csarnok tetőszerkezetének szigetelése (lehetőség szerint teljes cseréje, mivel állandó
problémát okoznak a beázások), valamint a csarnokhoz tartozó öltözők felújítása, beleértve a
vizesblokkok felújítását is, lelátó építése.
Tekintettel arra, hogy a városi sportcsarnok Balatonlelle sportéletének központja, mind az
oktatási intézmények, mind a verseny- illetve szabadidős sportok tekintetében a legfontosabb
helyszín, ezért nem is kérdés, hogy felújításának, korszerűsítésének kérdése prioritást kell
hogy élvezzen. A felújítással kapcsolatos költségek mérséklésére törekedni kell a pályázati
lehetőségek kiaknázására.
2.) Kerékpárút hálózat felújítása
Az elmúlt pár év alatt a kerékpárút hálózat népszerűsége ugrásszerűen megnőtt. Országos
szinten is elmondható, hogy egyre többen választják a kerékpározást, mint sportolási
lehetőséget. A Balatonlellei szakaszán évente több alkalommal halad át szervezett verseny
útvonala is, de a helyiek, és a nyaraló vendégek is szívesen használják.
A kerékpárútjaink minősége viszont nagyon rossz, mindenképpen felújításra szorul. Célzottan
oda kell rá figyelni és amint pályázati lehetőség adódik ki kell használni, akár önállóan, akár
térségi összefogás szorgalmazása mellett.
3.) Játszóterek, fitness parkok kialakítása
A város területén kevés játszótér van, és azok többsége sem felel meg a jogszabályi
követelményeknek. A lakosság részéről méltányolandó igény, hogy a legkisebbek
mozgásigényét kielégítő játszóterek építéséről gondoskodjon az önkormányzat, de sok
esetben az üdülővendégek is a város egyik hiányosságaként tekintenek erre a problémára.
Mivel Balatonlellén kevés lehetőség nyílik a helyhez kötött szabadtéri sportolási
lehetőségekre, érdemes lenne elgondolkozni a mára egyre divatosabb – játszóterek mintájára
kialakított – szabadtéri fitness terek megépítésén is, melyek életkortól függően bárki számára
használható eszközökkel felszereltek és kialakításukhoz szintén igénybe vehetőek pályázati
lehetőségek.
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4.) A kishegyi és rádpusztai parkerdők túra útvonalainak felújítása
Az egyik legkevésbé költséges sportolási lehetőség a túrázás, ami sem eszközhöz, sem pedig
évszakhoz nem kötött. Bárki számára elérhető mozgás forma, ami nemcsak a testnek, hanem a
léleknek is felemelő időtöltés. Páratlan lehetőségek rejlenek mind a kishegyi, mind pedig a
rádpusztai parkerdőkben, ahol sajnos az elmúlt évtizedek alatt a kiépített túraútvonalon
elhelyezett pihenőhelyek teljesen tönkrementek, és a kishegyi parkerdő kilátója sem
használható.
Az újra éledő és egyre népszerűbb túra mozgalmakra tekintettel nem várathat sokáig magára
parkerdeink felújítása sem, melynek költségei pályázati források igénybevételével
csökkenthetőek lennének.
5.) Labdarúgó pálya, edzőpálya, atlétikai sportpálya építése
Nem megoldott a városban – az oktatási létesítményeket is beleértve – az edző pálya, illetve
az atlétikai sportpálya kérdése sem. A labdarúgás utánpótlás szempontjából fontos lenne a
meglévő labdarúgó pálya fejlesztése és egy jó minőségű edzőpálya megépítése, az atlétikai
sportágakban való eredményesebb felkészülés és sikeresebb szereplések érdekében pedig egy
atlétikai sportpálya kialakítására is szükség volna. Ezek megépítéséhez természetesen ki kell
jelölni a megfelelő helyszíneket is.
6.) Sportegyesületek támogatása
Az önkormányzat elkötelezetten támogatja sportegyesületeinek munkáját a jövőben is. Ez
mindaddig így is marad, amíg anyagi lehetőségei engedik, és amíg olyan színvonalas
sportlétesítmények, és az ehhez kapcsolódó üzleti vállalkozások nem épülnek ki, amelyek
közvetlenül és közvetetten is finanszírozni képesek – a sportlétesítmények fenntartásán túl –
az egyesületek működését is.
7.) Programok a sportért
A város önkormányzata önként vállalt feladatként is elkötelezetten támogatta mind
anyagiakban, mint pedig eszközökkel, meglévő létesítményeivel a városban folyó sportélet
minden területét. Ezt kiegészítve a jövőben szívesen ad teret minden olyan
kezdeményezésnek, mely a lakosság, és az ide látogató vendégek jó közérzetét,
egészségnevelését, egészség megőrzését célozzák meg.
IV.

Összegzés

A Sportfejlesztési Koncepcióban foglaltak megvalósíthatósági szintű tervezését Balatonlelle
Város Önkormányzatának lehetővé kell tenni.
Be kell építeni a speciális helyzetű emberek (idősek, kisgyermekes családok, mozgássérültek)
sportolását lehetővé tevő elemeket is a tervezés során. A megvalósíthatósági, illetve a szakmai
tervek ismeretében szülessen megfelelő döntés a részletes rendezési és építési
tanulmányterveket illetően.
A koncepcióban szereplő fejlesztési elképzelések kapjanak helyet az önkormányzat éves
közbeszerzési tervében.
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A szomszédos településekkel közösen kerüljenek kidolgozásra hosszabb távú sportcélú,
megvalósítható programtervek.
Az önkormányzat illetékes bizottságai a sportcélú feladatok döntés előkészítése során a
szükséges koordinációt folyamatosan végezzék el.
A folyamatos utánpótlás nevelés érdekében az egyesületi és oktatási intézményi szakmai
munkát az illetékes bizottság koordinálja.
A jövőre vonatkozó elképzelésekkel, a javaslatok megjelölésekor a meglévő gyakorlat
tapasztalataira támaszkodhatunk, hiszen a város és a sport fejlesztés mindig összhangban volt
ez idáig is.
V.

Záradék

Jelen dokumentumot Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
59/2013.(III.28.) Kt. számú határozatával fogadta el.

Kenéz István
polgármester

