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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
15. pontja alapján a sport, ifjúsági ügyek a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése meghatározza a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait:
„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) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport- egyesületek feladatainak ellátásához
szükséges feltételeket. …….
(5) a helyi önkormányzatok- figyelemmel a 49.§ d) pontjában foglaltakra is – a sporttal
kapcsolatos feladataik ellátáshoz a költségvetési törvényben és más, a sport állami
támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásban részesülnek.

(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 sportkoncepció alapvető célja a lakosok egészségének, fizikai állapotának javítása, a
sportélet hagyományainak ápolása, Tapolca város sportban elért hírnevének megőrzése,
öregbítése, valamint a versenysport hosszú távú támogatásának biztosítása.
Tapolca Város Sportkoncepciója
 szabályozza az önkormányzat sporttal kapcsolatos tennivalóit,
 meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok kereteit,
 tájékoztatja a sport, valamint a város sportéletében érintett egyéb szervezeteket az
önkormányzat szerepvállalásának irányáról és mértékéről.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 156/N/2010. (XII. 10.) Kt. határozatával
hagyta jóvá a város 2011-2015-i időszakra vonatkozó Testnevelés és Sportkoncepcióját.
A jóváhagyás óta eltelt időszakban történt változások szükségessé tették a koncepció
felülvizsgálatát, aktualizálását.
A sport területén érintett iskolákkal, sportegyesületekkel az egyeztetések megtörténtek. Az
egyeztetések által létrejött új sportkoncepció, Tapolca Város Sportkoncepciójának 20162020-ig szóló tervezete az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város Sportkoncepcióját a 2016-2020. évekre
vonatkozóan jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott
Sportkoncepciót a város közoktatási intézményei,
sportegyesületei, valamint a Veszprém Megyei
Önkormányzat részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. szeptember 12.
Dobó Zoltán
polgármester
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Bevezetés
„Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a
sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja
számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő
értékeit. ……….
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a
sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, szabadidő
eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az
egészség megőrzéséről van szó.”
(2004. évi I. törvény a sportról)

Tapolca Város Sportkoncepciója
 szabályozza az önkormányzat sporttal kapcsolatos tennivalóit,
 meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok kereteit,
 tájékoztatja a sportszervezeteket, valamint a város sportéletében érintett egyéb
szervezeteket, az önkormányzat szerepvállalásának irányáról és mértékéről.
A Sportkoncepció elkészítését meghatározó jogszabályok és főbb dokumentumok:
 Magyarország Alaptörvénye,
 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
 2004. évi I. törvény a sportról,
 Európai Sport Charta,
 Nemzeti Sportstratégia,
 Tapolca Város Önkormányzata 40/2012. (XII. 17 önkormányzati rendelete a
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről,
 Tapolca Város Önkormányzata 15/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az
elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről,
 Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: ITS 2)
Európai Unió és a sport kapcsolata, az EU sporttal kapcsolatos álláspontja:
A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatálybalépésével az Európai Unió (EU) első
alkalommal kapott külön hatáskört a sport területén. Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 165. cikke részletezi az uniós sportpolitikát. Az EUMSZ 6. cikke ezen
felül azon politikák között említi a sportot, amelyek területén az Unió a tagállami
intézkedések támogatására, összehangolására vagy kiegészítésére vonatkozó hatáskörrel
rendelkezik. Az Európai Bizottság sportról szóló, 2007. júliusi fehér könyve volt az első Unió
által indított átfogó sportkezdeményezés.
A fehér könyv számos, az Európai Unió által végrehajtandó és támogatandó intézkedést
javasolt, többek között az alábbiakat:
a sport társadalmi szerepe:
 a közegészség fejlesztése a fizikai tevékenység által,
 a doppingolás elleni küzdelem,
 a sport szerepének erősítése az oktatásban,
 önkéntes tevékenységek,
 társadalmi integráció, a rasszizmus elleni küzdelem,
 a sport mint fejlesztési eszköz;
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a sport gazdasági vonatkozásai:
 összehasonlítható adatok gyűjtése,
 tömegsport szervezetek pénzügyi támogatása;
a sport szervezése:
 a sport sajátos jellege,
 mozgásszabadság, játékos átigazolások és játékosügynökök, a kiskorúak védelme,
 a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem;
 a sportklubok engedélyezési rendszere, és a közvetítési jogok.
A sport szerves része az Erasmus+ programnak, az Unió 2014–2020-as időszakra vonatkozó
új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának, amelynek vonatkozó külön fejezete és
költségvetése lehetővé teszi az Unió számára, hogy olyan kérdésekre összpontosítson,
amelyek nemzeti szinten nem kezelhetők hatékony módon.
Az Európai Parlament véleménye szerint egyértelműen egyre nagyobb szükség van arra, hogy
az Unió a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett kezelje a sporttal
kapcsolatos kérdéseket. Az Európai Parlamentben az európai sportpolitika kidolgozása a
Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT Bizottság) hatáskörébe tartozik. A Parlament
tisztában van azzal, hogy a sport önmagában is jelentős társadalmi jelenség és közjót képez,
és együttműködik e területen a többi uniós intézménnyel.”
Forrás: internet: www.europa.eu
I. Tapolca sportéletének rövid története
Tapolca város szervezett sportélete több mint 100 éves múltra tekint vissza. Tapolca első
bejegyzett és minden későbbi sportegyesületének alapmintául szolgáló szervezete 1908-ban
alakult meg TAC (Tapolczai Athletikai Club) néven. 1909-től a sportágak skálája szélesedett.
A labdarúgás mellé felsorakoztak az atlétika versenyszámai: a súlylökés, a gerelyhajítás, a
diszkoszvetés, a magas-, a rúd-, a távolugrás, a rövidtávú síkfutás, a hosszútávfutás, az
országúti gyaloglás, a gyaloglás, valamint az úszás is. Mivel az Athletikai Clubnak sikerült
újabb és újabb tagokat, valamint pártolókat toboroznia, megerősödve vehette át az irányítást
Tapolca sportélete felett. Ennek következménye pedig az lett, hogy fuzionált a Tapolczai
Vasas Sportkörrel, és annak beolvasztását követően jött létre 1913-ban az Ébredő Magyarok
Szövetsége TURUL néven az új sportegyesület, melynek vezetői elsősorban a labdarúgást
,,favorizálták”.
Már 1919-ben megkezdődtek a tárgyalások az új sportegyesület TIAC (Tapolczai Iparosifjak
Athletikai Club) létrehozásáról, de a megalakulásának dátuma csak 1920-ra tehető. A
sportegyesületnek ekkor még csak labdarúgó-szakosztálya működött. Ez az állapot maradt
meg 1927-ig, majd ezután fokozatosan alakultak meg az új szakosztályok (ping-pong,
atlétika, birkózás, boksz, vívás). A gazdasági problémák lehetséges megoldásai közül a MÁV
felé való nyitás tűnt a legelfogadhatóbbnak és 1936-ban megalakult a Tapolcai Vasutasok
Sport Egyesülete.
1945-ben létrejött a TSC (Tapolcai Sport Club). Az első tervek között három sportág –
ökölvívás, labdarúgás és vívás – újjászervezése szerepelt, a lendületből azonban ezeknél is
többre futotta, de a kezdetekor valójában csak a labdarúgás tudott úgy beindulni, hogy
eredményei is lettek. Idő és pénzhiány miatt elsorvadt a TSC, majd a később létrejött
Spartacus is beolvadt a TIAC-ba.
1946-ban, tíz évvel a Tapolcai Vasutasok Sport Egyesülete magalakulása után, újraélesztették
a háború évei alatt elsorvadt, a vasutas hagyományokra épülő sportéletet Tapolcán és
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létrehozták annak jogutódját a MÁV TIAC-ot. Kezdetben csak a labdarúgó-szakosztály
működött, majd később megalakult a vívó, teke, asztalitenisz és atlétika szakosztály.
A városi atlétikai életnek kiemelkedő egyénisége Csermák József olimpiai bajnok (1952.
Helsinki) volt. A Tapolcai Honvéd SE 1954-ben jött létre. Ennek jogutódja az 1957-ben
alakult Mereszjev SE. Az egyesületen belül kezdetben 3 szakosztály működött: az ökölvívó, a
labdarúgó és a céllövő. 1968-ban készült el a Mereszjev-pálya, és az egyesület attól az évtől
Honvéd Mereszjev SE néven szerepelt tovább.
1978-ban a MÁV TIAC és a Bauxitbányász Sportegyesület egyesült, Tapolcai Bauxitbányász
Sportgyesület (TBSE) néven. Az egyesüléskor a 6 szakosztályban mintegy 350-en sportoltak.
A három labdajáték (labdarúgás, kézilabda, röplabda) csapatai az NB II. középmezőnyében
foglaltak helyet, míg a másik háromban (atlétika, természetjárás, vívás) akkor még inkább
csak az utánpótlás-nevelés folyt.
A tapolcai székhelyű Bakonyi Bauxitbánya Vállalat támogatásával a város történetében a mai
napig, az 1981-1982. évben sportolt Bauxitbányász futballcsapata volt a legeredményesebb.
Az NB II. Nyugati csoportjában második helyezést értek el, ezüstérmet szerezve Tapolca
város hírnevét is öregbítették. Ebben az időben egy-egy futball mérkőzésen 12 ezer ember is
szurkolt kedvenc csapatának.
1983-ban már 11 szakosztálya volt a TBSE-nek, és ezeken, valamint a sportiskolán keresztül
közel 1000 ember volt érintett és érdekelt valamilyen szinten Tapolca sportéletében.
A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat ifjúsági szervezete és a Tapolcai Bauxitbányász
Sportegyesület TBISE (Tapolcai Bauxit Ifjúsági Sportegyesület) néven, 1991-ben egyesült. A
13 szakosztályból erre az időre már csak 7 maradt. A legnagyobb létszámú – 102 fő – a
vívószakosztály volt.
A Diszel SE 1992. június 12-én alakult meg, ekkor még csak a labdarúgó-szakosztály
működött. 1993-ban már ifjúsági csapata is volt a Diszel SE-nek. Az évek múlásával a
labdarúgócsapatok köre is bővült, – megalakították az öregfiúk csapatot -, de létrehoztak egy
újabb szakosztályt is, ez pedig az asztalitenisz-szakosztály.
A közösségi élmény igénye, a labda szeretete hívta életre 1998-ban a Kölcsey Nyomda SE
futballcsapatát. 2000-ben az egyesület neve Végh Tapolca SE lett, majd 2002-től Tapolcai
Futball Kör SE néven szerepelt a csapat a megye IV. osztályos bajnokságban.
A vívószakosztály 2000. január 13-án vált ki a Tapolcai Bauxitbányász ISE jogutódjaként
működött Tapolca Városi Sportegyesületből, és megalakult a Balaton Vívóklub. 2010-től SzL Bau Balaton Vívóklub néven jegyzik. A vívó klubban napjainkban 3 helyszínen – Tapolca,
Keszthely, Balatonfüred – folynak edzések. Szalay Gyöngyi többszörös világbajnok,
olimpikon foglalkozik a vívópalántákkal, Borosné Eitner Kinga pedig az ifjak és a felnőttek
edzője. Az eredmények folyamatosan a tapolcai vívóéletre irányítják a figyelmet.
2001-ben a labdarúgók egyesítették erőiket és létrejött a TIAC-Honvéd VSE. Az utánpótlás
korosztályok teljes vertikuma megtalálható volt egészen az U7-es ovistól, a felnőtt keret
játékosáig.
A sportszerető tapolcaiak régi vágya vált valóra 2001. október 25-én. Ezen a napon alakult
meg ugyanis a város sportegyesülete. Alapító szakosztályok: öregfiú futball (TÖFC), lovas,
sakk, szabadidősport, kézilabda, tenisz, természetjáró és karate. Az elnökség az alapító
szakosztályok küldötteiből állt össze. A TVSE legfőbb céljaként a sportolási és versenyzési
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lehetőségek megteremtését tűzte ki célként maga elé. Az induló-alapító szakosztályok mellé
2006. áprilisában felsorakozott a hegymászók szakosztálya. Amikor a tisztújítás megtörtént, a
tapolcai amatőrsport érdekeit már a tizenkét szakosztályt tömörítő TVSE képviselte. A
Tapolca Városi Sportegyesülethez 2007-ben csatlakozott az asztalitenisz- és a
röplabdaszakosztály, 2008-ban a női labdarúgók szakosztálya.
2010-ben pedig az atlétika és a röplabda szakosztály sportágak lelkes hívei megalakították a
Tapolca Sportakadémia Egyesületet.
Az azóta eltelt években tovább bővült az egyesület szakosztályainak száma, elsősorban a
küzdősportok területén jöttek létre és működnek aktívan egységek.
A város sportéletét folyamatos változás és fejlődés jellemzi. Az elmúlt öt évben a
szakosztályok közül több megszűnt, azonban a sportolni vágyók igényei alapján újak is
alakultak. A tapolcai sportegyesületek adatait a 15. oldalon található táblázat mutatja be.
(2016. szeptember elsejei állapotnak megfelelően)
II. Fogalmak
Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
Sporttevékenységnek minősül a 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.
Versenyszerűen sportoló (versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által
kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A
versenyző amatőr vagy hivatásos sportoló.
Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen folytat
sporttevékenységet.
Az iskolai testnevelés és diáksport szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is
épülhetnek. Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre nevelés.
Jelentős a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a
felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának
folyamatában.
Az iskolákban a mindennapos testnevelés lehetőségeinek megteremtése hozzájárul a sportolás
megszerettetéséhez, amely segíti az egészséges felnőtté válást.
Verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe,
ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős
szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja
az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes
igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is.
Közvetlen és közvetett önkormányzati támogatás: az önkormányzat rendeletében, anyagi
lehetőségei alapján közvetlen (anyagi) támogatásban részesíthet egyesületeket,
szakosztályokat. Az önkormányzat döntése alapján, partnerei (megbízottjai) révén közvetett
támogatásban részesíthet sportegyesületeket, szakosztályokat. Ennek formái lehetnek
létesítmény, tárgyi eszköz, egyéb szolgáltatások kedvezményes díj fizetése ellenében történő
használata.
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Szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének
természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport
alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális, emberi kapcsolatok ápolására és annak
megtartására.
III. Alapelvek










A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az
egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez.
A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén
testi és lelki egészségét.
A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés
szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka
becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt
felelősségét.
A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az
egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a
szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági
szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik.
Az iskolai testnevelés kötelező jelleggel az oktatási-nevelési intézmények feladata.
A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez.
A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak.

Az Önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi, társadalmilag hasznos funkciója
érvényesüljön:
 az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;
 az ifjúság fizikai, erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;
 a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;
 a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;
 a szórakozás és szórakoztatás;
 gazdasági vállalkozás;
 a sport-turizmus elősegítés;
 rekreáció, felnőttek és fiatalok feltöltődése.
Tapolca Város Önkormányzata a város sporthagyományait is figyelembe véve, kiemelt
szerepet kíván biztosítani az atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, a sakk, valamint a
vívás sportágaknak.
Az önkormányzat alapvető feladatának tekinti a városi szintű versenyrendszer bővítését, s
abban a tanulóifjúság minél szélesebb körének részvételét elérni.
További feladatként határozzuk meg:
 a szabadidősport feltételrendszerének külső források bevonásával történő bővítését,
 a széles bázison működő, szakmailag megalapozott koncepció mentén történő
utánpótlás-nevelést,
 a versenysportban kiemelkedő eredményeket elérő, a város hírnevét jelentősen erősítő
szervezetek, sportolók, vezetők tevékenységének kiemelt elismerését,
 a közvetlen vagy közvetett önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek
működésének következetes ellenőrzését.
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IV. Az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
Az állami feladatok és ellátásuk szervezetrendszere
 Az állam meghatározza a szervezett formában történő spottevékenységek
gyakorlásának jogszabályi feltételeit,
 Gondoskodik – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a
mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá
közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási
kollégiumokban,
 elősegíti az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését,
 részt vesz a versenysport, az utánpótlás nevelés, az iskolai diáksport, a főiskolaiegyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi
önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában.
 támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos
helyzetű csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
 korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását, ellenőrzi a drogtilalom
betartását,
 ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését,
 sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz létre, megteremti a
sportvilágesemények (olimpia, paraolimpia), kiemelt sportdiplomáciai események (pl.
sporttudományi konferencia) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúrát
 gondoskodik az állami tulajdonban levő sportlétesítmények fenntartásáról,
fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról,
 elősegíti a nem állami tulajdonban levő sportlétesítmények építését, karbantartását,
korszerűsítését, akadálymentesítését,
 gondoskodik
a
sportrendezvényeken
a
közbiztonságról,
hozzájárul
a
sportrendezvények biztonságos lebonyolításához,
 részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben,
 támogatja a sportszakember képzést,
 fenntartja a sportegészségügy állami intézményeit, országos hálózatát, sportorvosi
tevékenységet,
 biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer működésének feltételeit,
 támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló sporttudományi képzést,
 az Országgyűlés megalkotja a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit meghatározó
törvényeket, határozatokat, ellenőrzi azok végrehajtását,
 a Kormány a költségvetésről szóló törvénnyel összhangban meghatározza a sport
állami támogatásának, valamint az állami támogatás felhasználásának és
ellenőrzésének alapvető célkitűzéseit, rendszerét, módszereit,
 előkészíti a sporttal kapcsolatos, és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződéseket,
 garanciát vállal a kiemelt nemzetközi sportrendezvények, események magyarországi
megrendezéséhez,
 a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a sporttal kapcsolatos kormányzati
döntések végrehajtásáról,
 szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatainak
ellátásához,
 együttműködik a MOB-bal, kapcsolatot tart a sport területén működő civil
szervezetekkel,
 eljár a Tao -val kapcsolatos, a jogszabályokból rá háruló ügyekben,
 A MOB-bal együttműködve programokat dolgoz ki a versenysportnak, az utánpótlás
nevelésnek, diák- és főiskolai egyetemi sportnak, fogyatékosok sportjának,
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szabadidősportnak, sportszakember képzésének, sport szakmúzeumi rendszere
fenntartása biztosításának, sportpiac fejlődésének, sport egyéb területeinek
támogatására.
A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. §-a alapján a sport és
ifjúsági feladatok ellátása a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.
A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-az alábbiak szerint határozza meg a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos tennivalóit:
„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) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
működéséhez, vagy ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan
ellátáshoz szükséges feltételeket. ……
(5) A helyi önkormányzatok figyelemmel a 49.§ d) pontjában foglaltakra is - a sporttal
kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami
támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásban részesülnek.
(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”
Tapolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a 40/2012. (XII.17.) önkormányzati
rendeletében (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) határozta meg a
város sporttevékenységével kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit.
A rendelet hatálya kiterjed (1. §):
 a Tapolca közigazgatási területén lakó állampolgárokra,
 a Tapolca Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő
sportintézményekre, sportlétesítményekre,
 sportszervezetekre,
 az önkormányzat által támogatott és az önkormányzattal együttműködő testneveléssel és
sporttal foglalkozó szervezetekre.
2. § (2) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatait a tulajdonában levő
sportlétesítményeken keresztül, a kiemelt támogatásban részesülő sportegyesületekkel és a
helyi sporttal foglalkozó civil szervezetekkel és vállalkozásokkal való együttműködés
keretében látja el…..
5. § Az önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti:
a) a lakosság minden rétegének ösztönzését a rendszeres sportolásra;
b) az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást, továbbá
a szabadidősport helyi feltételeinek javítását;
c) a fejlett sportélet alapját képező óvodai testnevelés és sport személyi – és tárgyi
feltételeinek javítását;
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d) az iskolai versenyrendszer működtetését, fejlesztését, a Diákolimpia támogatását;
e) az utánpótlás nevelés támogatását;
f) a versenysport, élsport támogatását, figyelembe véve az amatőr és hivatásos sport
közötti különbségeket;
g) fogyatékosok sportjának támogatását, lehetőségeik fejlesztését;
h) a városban tevékenykedő, sporttal foglalkozó szervezetek, a város lakosságát szolgáló
sportvállalkozások ösztönzését;
i) partner- és testvérvárosi szerződésekre és egyéb együttműködési megállapodásokra
építve a nemzetközi sportkapcsolatok elősegítését.”
V. A sport egyes területeinek helyzete, fejlesztési irányai és feladatai városunkban
5.1. Óvodai testnevelés
5.1.1 Helyzetelemzés
Az óvodás gyermeket nagyfokú mozgásszükséglet, mozgásigény jellemzi, ezért az óvodai
nevelőmunkában kiemelt fontosságú a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a
természetes mozgáskedv fenntartása, a testi képességek fejlesztése, valamint a
mozgástapasztalatok bővítése, minél több gyakorlási lehetőség biztosításával.
Az intézmény dolgozói kiemelt feladatuknak tekintik:
 a szervezett, irányított testedzésen túl a szabad mozgástevékenységek biztosítását,
 mozgásban rejlő fejlesztési lehetőségek kihasználását,
 a csoportba bevihető sporteszközök szabad, napközbeni használatát,
 a különféle nehézségi fokú szerek sokféle önkéntes próbálkozására, gyakorlására való
lehetőség megteremtését,
 az egészségmegőrzést,
 séták, túrák, kirándulások (élményszerű tapasztalatok), valamint az úszásoktatás
megszervezését.
Az óvoda a TIAC VSE útján részt vesz az MLSZ támogatását élvező Ovi-Foci Programban,
melynek célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére
nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket.
E program keretében átlagosan 4-5 csoportban, heti egy alkalommal, szakképzett edzők
irányításával történik a kisgyermekek mozgáskultúrájának, sport iránti fogékonyságának
fejlesztése. Minden év május közepén, a járás óvodáit is bevonva, nagyszabású rendezvény
keretein belül adnak számot a gyermekek a tudásukról. E program keretében rendezik meg
minden évben a „Mikulás kupát”, és a „Nyuszi kupát”.
A kézilabda szakosztály szervezésében kézilabda edzésre, heti egy alkalommal pedig judo
edzésre is van lehetőség.
A Csermák József Rendezvénycsarnok által szervezett Ovi olimpián évről évre szép
eredményeket érnek el a tapolcai óvodások.
A fentiekben felsorolt programok mellett az óvodapedagógusok törekednek a mindennapi
változatos tevékenységek szervezésére, figyelnek arra, hogy a gyermekek minél többet
tartózkodjanak a szabad levegőn, sokszínű mozgásprogramot végezve. Ezekhez a
mozgástevékenységekhez korszerű szabadtéri játékok, változatos eszközök állnak
rendelkezésre a tagintézményekben. (labdák, egyensúlyozók, ugróiskola, futóbiciklik,
rollerek, kerékpárok, füles labdák, stb.)
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Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvoda
székhelyintézménye, valamint a Szivárvány és a Hársfa tagintézménye rendelkezik
tornaszobával, viszont a hat óvodai csoporttal működő Barackvirág Tagintézményben nincs
sportolásra alkalmas helyiség.
5.1.2 A fejlesztés irányai és feladatai
Az elkövetkező időszak legfontosabb feladatai közé tartozik:
 a tárgyi feltételek javítása, biztonságos és korszerű eszközök beszerzése, az
elhasználódott sport és játékeszközök pótlása, az egészségmegőrzés érdekében
sószoba kialakítása,
 a Hársfa tagintézmény játszóudvarának felújítása,
 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye tornatermének megépítése,
 óvodákban dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása.
5.2. Általános és középiskolai testnevelés, diáksport
5.2.1 Helyzetelemzés
Az egyén életében az iskolai testnevelés és diáksport különleges jelentőséggel bír, hisz a
köznevelésben töltött időszak a gyermekek/ tanulók legfontosabb biológiai, pszichikai,
kognitív, valamint fizikai fejlődésének időszaka.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározza, hogy az iskolában a
nevelés-oktatást a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és
csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni
és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban:
nappali rendszerű iskolai oktatás).
A hivatkozott törvény 27. § (11) bekezdése szerint:
”Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján –
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az
egyesület által kiállított igazolással váltható ki.
(11a) Amennyiben a testnevelés óra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális
feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy
alkalommal legfeljebb két testnevelés órát egy tanítási napon összevonva lehet
megszervezni……
(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés
szervezéséről.
(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az
iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő
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diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez –
sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább
kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a
felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett
részt.”
Tanórán kívüli testnevelés és sport
A tanórán kívüli sporttevékenységeknek a tömegsport foglalkozások, az intézményekben
működő diáksport szervezetek adják a keretet.
• Tömegsport foglalkozásokon szerveződnek a házibajnokságok. A részvétel fakultatív, de
tény, hogy a tanulók többségét nem sikerül bevonni ebbe a tevékenységbe.
• Diáksport körök, az oktatási intézményben működő, nem önálló jogi személyiségű
sportszervezetek. Csoportjaiban sportágra szakosodva dogoznak, itt választódnak ki azok a
tanulók, akik a diákolimpián képviselik az intézményt.
5.2.2 A fejlesztés irányai és feladatai
A köznevelés területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport
szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be és
érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében.
Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a
rendszeres, kulturált testmozgás és sport iránti igényt.
A kerettantervek lehetővé teszik – más tárgyak óraszámának csökkentése nélkül a szabadidős
foglalkozások, így a testnevelési órák számának növelését.
A város iskoláiban a heti 5 testnevelési óra követelménye teljesül, de a tárgyi-eszközbeli
feltételek nem mindenütt adottak.
A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység
fejlesztésével is növelni kell.
Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszerveződésre épülő iskolai sportkörök révén
kielégíthessék mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógusok nyújtsanak segítséget. Az
iskolákban működő sportkörök azonban lehetőséget kell, hogy nyújtsanak a minőségi,
teljesítményorientált sporttevékenységhez is, amellyel a későbbiekben az élsport területén
való eredményes részvételhez teremtik meg az alapokat tanítványaik számára. Ezáltal az
iskolai sportból kiválaszthatóvá válnak a potens egyesületi sportolók.
A városban működő iskolák szinte mindegyike szerepel a hagyományokon alapuló körzeti,
megyei, valamint az országos felmenő rendszerű alapsportágak diákolimpiai versenyein,
valamint szakági dákolimpiai versenyeken.
Az Önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen az alapot jelent a
versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése
tekintetében is. Ezen kívül elengedhetetlen a sport létesítményhálózatának, és
eszközellátottságának korszerűsítése, fejlesztése, hozzáférhetőségének az eddigieknél
fokozottabb biztosítása.
Az Önkormányzat továbbra is feladatának tekinti a felmenő rendszerű versenyeztetés városi
szintig történő támogatását, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és csapatsportágakban
kiemelkedő tevékenységet folytató, eredményt elérők és felkészítőik elismerését.
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5.3. Gyógytestnevelés
5.3.1 Helyzetelemzés
A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50 %-a valamilyen
mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp,
mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás.
Kisiskolás korban még van remény arra, hogy a gyermekek természetes igényű mozgása, ha
az szakember felügyeletével, irányításával történik, a további kóros elváltozásokat lassíthatja,
megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja.
A tanulók gyógytestnevelésre utalását az iskolaorvos végzi. Amennyiben a gyermek
egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi „szűrővizsgálat” alapján, a kötelező
testnevelési óra helyett, könnyített testnevelés vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.
Az alapfokú oktatási intézményekben a gyógytestnevelési foglalkozások megoldottak, bár
esetenként túl nagyszámú csoportokban, a hatékonyabb szakmai munkát elősegítő
differenciálás lehetősége nélkül, speciális felszereltséggel alacsony fokon ellátott
helyiségekben valósulnak meg. Ennek következtében a gyógytestnevelésben kiemelten
jelentős terápiás módszer, jobb esetben is csak kompromisszumos megoldásokkal
biztosítható.
A középiskolák többségében jelenleg nem megoldott az intézményi szintű gyógytestnevelés.
5.3.2 Gyógytestnevelés szervezése
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.
A szülő és a pedagógus nevelőmunkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak
ellátását speciális intézményhálózat un. pedagógiai szakszolgálat segíti, amelynek feladatait
(szolgáltatásait) a 15/2013. EMMI rendelet határozza meg.
Az orvos által kiválogatott gyerekeket a szakszolgálat szakemberei osztják be a
foglalkozásokra. A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1–3, 4–8 vagy 9–16 fős
csoportokban szervezhető meg.
Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy
tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell tervezni.
A gyógytestnevelés-órákat az állami iskolafenntartó központ (KLIK) által a pedagógiai
szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell
megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében.
A gyógytestnevelés eszköz- és szerigénye a testnevelés eszköz- és szerigényével megegyezik.
Gyógytestnevelés tevékenység ellátásához gyógytestnevelő tanár végzettség és
szakképzettség szükséges.
Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor
számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a
gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt
órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelés órán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.
Gyógytestnevelésben részesülő gyermekek száma a 2015/2016. nevelési évben: 560 fő
Gyógytestnevelő tanárok száma: 7 fő, a feladatot megbízási szerződés keretében látták el.
Az elmúlt tanévben ellátatlan gyermek nem volt, azonban a jogszabályban előírt óraszámot
egyenlőre nem tudják biztosítani.
(Fodorné Csöglei Erika tagintézményvezető adatszolgáltatása alapján)
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5.4. Köznevelési intézmények „sportinfrastruktúrája”
Az iskolák közül a Szász Márton Általános Iskola, valamint a Veszprémi Szakképzési
Centrum (VSZC) Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája nem rendelkezik
tornateremmel vagy tornaszobával. A szakiskola diákjai a téli időszakban a helyi művelődési
ház nagytermében sportolnak.
A Tapolca, Iskola u. 5. sz. alatt működő Szász Márton Általános Iskolában tornaterem,
tornaszoba és sportudvar nincs.
A város közigazgatási területén működő többi iskola rendelkezik tornateremmel
(Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tornaszobával) és sportudvarral.
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium szomszédságában helyezkedik el a Csermák
József Rendezvénycsarnok, valamint a 2009-ben avatott műfüves sportpálya, amely
hozzájárul a gimnáziumban tanuló diákok sportolási lehetőségeinek bővítéséhez. (a tapolcai
köznevelési intézmények neve, elérhetősége a 2. sz. mellékletben található, a köznevelési
intézmények sportlétesítményei a 3. sz. melléklet 3. pontjában kerültek feltüntetésre.)
5.5. Versenysport Tapolcán
5.5.1 Helyzetelemzés
Tapolca városban a versenysport a sportágak széles skáláját mutatja. A több évtizedes
hagyományokat figyelembe véve az önkormányzati támogatás szempontjából az atlétika,
kézilabda, kosárlabda labdarúgás, sakk és a vívás élvez prioritást. (a sportágak köre változhat)
Az egyesületek (sportegyesületek) az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján, önkéntesen létrehozott társadalmi szervezetek, önálló önkormányzattal. Olyan
szervezetek, melyeknek célja a rendszeres testedzés, sportolási lehetőségek szervezése,
lebonyolítása.
Az egyesületek a gyakorlati sporttevékenység megvalósítása érdekében szervezeti egységeket
hoznak létre (szakosztályok, sportcsoportok.), sportlétesítményeket építhetnek, működtetnek
és fejlesztenek: sporteszközöket szereznek be és bocsátanak tagjaik használatára, sportolási és
edzési lehetőségeket biztosítanak, versenyeket, meccseket, túrákat, rendezvényeket
szerveznek, valamint biztosítják sportolóik számára a versenyeken, bajnokságokon való
részvételt.
5.5.2. Tapolca városban működő sportegyesületek főbb adatai

1.

2.

Egyesület
megnevezése
Tapolca Városi
Sportegyesület
(TVSE)
TIAC VSElabdarúgás

Elnök neve, elérhetősége

Taglétszám

Rédli Károly
8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
Tel.: +36-30-9377040
redlikaroly@tapolca.hu
Frang László
8300 Tapolca, Sümegi út 40.
Tel.: +36-30/947-2636
e-mail:
tojas48@freemail.hu

355 fő
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120 fő

megjegyzés

Egyesület csapatai:
U 7. 9. 11.13. év
Bozsik program
(szakképzett
edzők)
U-14, U-16
Felnőtt megyei II.
osztályú bajnoks.

3.

Sz-L Bau Balaton
Vívóklub Közhasznú
Szervezet
www.balatonvivas.hu

4.

Tapolcai Diáksport
Egyesület

5.

6.

7.

8.

9.

Borosné Eitner Kinga
8300 Tapolca, Liszt Ferenc u.
12-14.
Tel.: 30-9508476
haszi2@t-online.hu

180 fő

Hanzmann László
hanzmann59@gmail.com
30-217-3799
Tapolcai Honvéd SE- Domán Gábor
tájékozódási
Tel.:
szakosztály
+36/20/488-96-92
(futás, kerékpározás) e-mail:domangabor@tonline.hu
domangabor60@gmail.com
8300, Tapolca, Kazinczy tér 9.

24 fő

Diszeli
Sportegyesületlabdarúgás
Bodygard King SE

Laukó Zoltán
laukozoli@gmail.com

25 fő

Lukács Béla
8300 Tapolca, Keszthelyi u. 9.
Tel.: 87-510-263,
30-9278-302
e-mail: luking@t-online.hu

15 fő

Tapolcai
Sportakadémia SE

Bakler Zoltán
+36/70/459-22-95
bakler.zoltan@gmail.com

35 fő

ifj. Mezőssy Zoltán
+36/30/932-3492
Mátrai György
30-444-7343
matrai@zelkanet.hu

18 fő

Tapolcai Tollaslabda
Egyesület
10. Tapolcai
Repülőegyesület
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37 fő

26 fő

A „Regionális
klubnak 3
szakosztálya van:
Tapolca, Liszt
Ferenc u. 12-14.
Keszthely,
Kossuth u. 42.
Balatonfüred,
Noszlopy u. 2.

Tagja a Magyar
Tájékozódási
Futószövetségnek,
Magyar Atlétikai
Szövetségnek,
Sportegyesületek
Országos
Szövetségének.
Eredményeik: 3
magyar bajnoki
cím, 5 dobogós
hely. Részt vettek
a katonai
világbajnokságon

testépítés,
erőemelés,
fekvenyomás
WFF világbajnoki
3. helyezés (Bolla
József) Extrém
BODY
Többszörös Világ
és Európabajnoki
érem
erőemelésben és
fekve-nyomásban:
Berki CsabaLukács Béla
kezdő és
utánpótlás
korosztályú
versenyzők

Tapolca Városi Sportegyesület szakosztályai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

szakosztály-vezető
Boczkó Gyula
Domán Gábor
Kernya József
Németh Imre
Für Ágnes
Antal Lászlóné
Illés Csaba
Kalmár György
Kassai Balázs
Paréj József
Peszleg Gyula
Németh Lajos
Szabó Gábor
Molnár Gábor
Molnár Lajos
Fülöp Dániel
Varga Károly

szakosztály
Öregfiú labdarúgás
Futó
Karate
Lovas
Természetjáró
Női kézilabda
Férfi kézilabda
Magashegyi túra és Sziklamászó
Tenisz
Sakk
Teke
Női labdarúgás
Extrém
Jiu-jitsu
Kosárlabda
Thai Boksz
Modellező

taglétszám
26 fő
26 fő
52 fő
10 fő
35 fő
45 fő
42 fő
16 fő
26 fő
91 fő
6 fő
19 fő
20 fő
5 fő
166 fő
5 fő
5 fő

A nemzetközi, de már a magyar tapasztalatok alapján is elmondható, hogy azoknak a
sportágaknak a fejlődése várható a jövőben, amelyek a gazdasági szféra egyre erősödő
támogatását élvezik, illetve amelyek népszerűsége olyan mértékű, hogy akár a média, akár
más gazdasági társaságok jelentős üzleti hasznot remélnek az adott sportág szponzorálása
révén.
A „klasszikusnak” számító, de kevésbé népszerű sportágak a fent említett jelenségek
következtében háttérbe szorulhatnak, így eredményességük csak hathatós beavatkozás révén
biztosítható.
A versenysportban is egyre inkább megjelennek olyan sportágak, amelyek csupán néhány
évtizedes, vagy néhány éves hagyományra tekinthetnek vissza, és elsősorban rekreációs
célokra alakultak ki. Ezen sportágak nagy része mára nemzetközi versenyrendszert épített ki
magának.
Az egyesületek céljaikat, feladataikat, prioritásukat maguk határozzák meg. A magasabb
osztályba kerüléssel, valamint a játékosok szerződtetésével járó, megnövekedett anyagipénzügyi követelményeket, az önkormányzat a jelenleg rendelkezésére álló anyagi erőforrásai
mellett nem tudja biztosítani.
A Nemzeti bajnokságokban szereplő szakosztályok (női kézilabda, sakk, vívás) a jelenlegi
besorolásuk és az azzal együtt járó követelmények alapján igazodnak a város adottságaihoz,
az érintett szakosztályok és Tapolca város sport tradícióihoz. Esetükben az önkormányzat
hosszú távon, anyagi lehetőségei függvényében, a jelenlegi színvonal megőrzésében érdekelt.
Az atlétika és egyéb alapozó jellegű, döntően helyi utánpótlás bázisra épülő szakosztályok
tekintetében az önkormányzat a megfelelő színvonalú szakmai nevelőmunka erősítésében, a
gyermekeket az egészséges életmódra nevelő, a mozgást megkedveltető hatás erősítésében
érdekelt, ezt támogatja az érintett sportág szakosztályai támogatásán keresztül. További
szakosztályok esetében (férfi kézilabda, labdarúgás) a jelenlegi színvonal elmaradt a korábbi
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évek eredményeitől, valamint az önkormányzat elvárásaitól, ezért azok „újrafogalmazása” és
a minőségi szakosztályi munka újraépítése az elvárás, saját utánpótlás bázison megteremteni
a Nemzeti Bajnokságban való szereplés lehetőségét.
Az önkormányzat a közigazgatási területén működő nem önkormányzati fenntartású
sportlétesítményeket, sportcélú civil szervezeteket és vállalkozásokat az általuk vállalt
sportfeladatok arányában,- a lakosság igényeit is figyelembe véve- támogatásban részesítheti.
5.5.3 A fejlesztés irányai és feladatai
 Tapolca Város Önkormányzata, a sporttevékenységekkel kapcsolatos feladatokról és
kötelezettségekről szóló 40/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 6. § (2)
bekezdése alapján: „Az önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében biztosítja a
városi szintű iskolai versenyrendszer működtetéséhez és az óvodai testneveléshez
szükséges
pénzeszközöket.
Az
éves
költségvetési
rendeletében
a
sportrendezvények/versenyek megvalósításában közreműködő, a diák,- szabadidő- és
versenysportban tevékenységet folytató sportszervezetek, civil szervezetek támogatására a
képviselő -testület által meghatározott és jóváhagyott összeget fordít.”
 Tapolca Város Önkormányzata nem képes vállalni a helyi verseny- és élsport teljes körű
fenntartását, de természetesen lehetőségeihez mérten támogatja a sportegyesületeket,
fokozott figyelemmel az utánpótlás-nevelésre.
 Az önkormányzat – a szabadidősport fontosságát elismerve – elősegíti és támogatja a
szabadidősport népszerűségével, szervezésével foglalkozó szakosztály megalakulását és
működését.
 Önkormányzatunk tiszteletben tartja a sportegyesületek önállóságát, ezért, mint fentebb is
jeleztük, nem szabhatja meg célkitűzéseiket, nem marasztalhatja el azokat a
sporteredmények elmaradásáért, de természetesen az elért sikerek elismerését továbbra is
fontos feladatának tekinti.
 Önkormányzatunk, a sport valamely területén kimagasló eredményt elért sportolókat,
szakembereket, sportvezetőket, a képviselő-testület által adományozott „szakmai
kitüntetéssel”, valamint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt „elismerő címek”
odaítélésével kívánja elismerni. (1. sz. mell.)
 Rangos hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezésére benyújtott pályázatokat
támogatja.
 Az Önkormányzat érdekelt a sport, ill. versenyturizmus fejlesztésében, előnyeinek
helyben történő kiaknázásában.
5.6. Utánpótlás-nevelés
5.6.1 Helyzetelemzés
Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlásnevelés, amely
biztosítja a sportban az egymás után következő generációk közötti folytonosságot, valamint
keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához.
Ezen kívül az utánpótlás-nevelés fontos feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő
fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a
sporttevékenység során fejleszthető pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását.
A város sportegyesületei, szakosztályai törekednek az utánpótlás-nevelésre, az esetenként
bekövetkező „hanyatlás” általában annak a következménye, hogy a sportegyesület,
szakosztály nem tud az „utánpótlás-nevelő” szakemberek megfelelő mértékű anyagi
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megbecsüléséről gondoskodni, a fiatalság fogékonysága a rendszeres sporttevékenység iránt
csökkent.
A legtöbb sportegyesületben az utánpótlás-nevelés céljára juttatott önkormányzati támogatás
és az egyesület saját erőforrásai együttesen sem tudják biztosítani a szakterület fejlődését,
legjobb esetben is csak annak szinten tartását szolgálják
Az egyesületeknek arra kell törekedni, hogy a rendelkezésükre álló önkormányzati támogatást
elsődlegesen az utánpótlás nevelés céljaira fordítsák. Saját - önkormányzattal egyeztetett szakmai koncepciójukban megfogalmazott céljaik szerint felhasználva e forrásokat, az
utánpótlás-nevelés eredményességében előbbre kell lépniük.
5.6.2 A fejlesztés irányai és feladatai
 A sport valamennyi szférájában tudatosítani szükséges, hogy az utánpótlás-nevelő
szakemberek munkája a jövő nemzedékek fizikai, pszichikai és erkölcsi fejlesztésére
irányul, ezért ezek a szakemberek kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek.
 A támogatási rendszerhez az eddigieknél nagyobb mértékben kell figyelembe venni az
utánpótlás-nevelés eredményességét, annak szakmai színvonalát, az e téren végzett
kiemelkedő szakmai munkát.
5.7. Versenyek rendezése
Az önkormányzat alapvető feladatának tartja, hogy az iskolai, és a diáksport versenyrendszer
szélesítésével minél több fiatalt vonjon be a versenyszerű sport keretei közé, ezért segíti a
tanórán kívüli sport és testnevelési foglalkozásokat, támogatja az iskolai sportkörök és a
diásport- egyesületek létrehozását, működését, valamint lehetőséget biztosít a Diákolimpia
városi versenyrendszerének működtetésére.
Tapolcán folyamatosan zajlanak a diáksport különböző sportági, korosztályos versenyei, az
állami sportágfejlesztési programok eseményei (Sport XXI. program), továbbá a Magyar
Labdarúgó Szövetség – Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet labdarúgó utánpótlás-nevelési
programjának keretében megrendezésre kerülő sportprogramok is.
Tapolca város, valamint egyesületei, szakosztályai számára rendkívül fontos ezekben a
programokban való részvétel, hiszen segítségükkel megalapozható az utánpótlás-nevelés
fejlődése, ezzel közvetetten a felnőtt, valamint a szabadidősport fejlődése is.
A városnak a versenysport minőségi utánpótlásának nevelését is támogatnia kell, elkülönítve
azt a szabadidős sporttevékenységtől. Az egyesületeknek, szakosztályoknak világos,
támogatható fejlesztési stratégiával, és célmeghatározással kell rendelkezniük ahhoz, hogy
hosszútávon biztosítani lehessen a minőségi munkát.
Az utánpótlás-nevelés területén az iskolai tornatermek, sportpályák használatát biztosítani
szükséges. Fokozott figyelmet kell fordítani az utánpótlás-nevelés céljára biztosított
önkormányzati támogatás célirányos felhasználásának ellenőrzésére.
A hagyományoknak megfelelően, a következő kiemelt versenyek megrendezését vállalja a
város:
Nemzetközi versenyek:
 Dr. Papp Pál – Csermák József Nemzetközi Kalapácsvető Emlékverseny
 Tapolca Kupa - Ünnepi Meghívásos Öregfiú Labdarúgó Torna
 Ács János Emlékverseny – nemzetközi egyéni nyílt sakkverseny
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Utánpótlás versenyek:
 Oviolimpia
 Nyuszi Kupa- meghívásos gyermek teremlabdarúgó torna
 Csobánc Kupa- gyermek egyéni sakkverseny
 Csarnok utánpótlás kosárlabda torna
 Tollaslabda utánpótlás verseny
 Szöcske Gála – fedett pályás gyermek atlétikai verseny
 Mikulás Kupa- meghívásos gyermek teremlabdarúgó torna
 Streetball bajnokság
 diákolimpiai versenyek
Labdarúgó tornák:
 Újévi Kupa – férfi teremlabdarúgó torna
 Csarnok Kupa – női teremlabdarúgó torna
 Focifarsang – meghívásos teremlabdarúgó torna
 Grundfoci Kupa
 Aranykapu Kupa- öregfiú, felnőtt teremlabdarúgó torna
Emléktornák:
 Magyar Mihály Emléktorna – labdarúgó torna
Futóversenyek
 Tapolca Félmaraton Futóverseny
 Tapolca- Sümeg futóverseny a testvérvárosok világnapja alkalmából
 FÖLDön futók gyermekfutóverseny
 Tapolcai jótékonysági Futás
 Szilveszteri Családi Futóverseny
Egyéb sportági versenyek:
 Asztalitenisz bajnokság
 Tollaslabda bajnokság
 Strandröplabda verseny
 Sakk Gála
 CONSTRUCT Balaton Kupa - Nemzetközi Egyéni Rapid Sakkverseny
 Street workout verseny
 Sportfesztivál- egyesületek, szakosztályok meghívásos, barátságos vetélkedője
 Extrém sportszakosztály regionális versenyei
A jövőben hagyományteremtés szándékával rendezendő versenyek:
 Regionális labdarúgó utánpótlás torna
 Kosárlabda utánpótlás torna
5.8. Szabadidősport
5.8.1 Helyzetelemzés
A lakosság, és ezen belül az ifjúság rossz egészségi-, edzettségi állapotának alapvető oka a
mozgásszegény életmód. Magyarországon születő gyermekek várható életkora a
rendelkezésünkre álló statisztikai adatok alapján a legrövidebbek közé tartozik Európában.
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Ennek egyik oka a tanulók/gyermekek egyoldalú (főként szellemi) terhelése, ami a még
mindig magas napi tanóraszámokkal párosul. A fejlett testkultúra, mozgásban gazdag
életmód, azokban az országokban alakult ki, ahol a lakosság magas életszínvonalának megléte
következtében a gazdasági feltételek hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek több időt és pénzt
fordítsanak szabadidejük sportolással való eltöltésére.
E feltételek Magyarországon is fejlődést mutatnak, így várható, hogy egyre többen
kapcsolódnak be a városban működő szabadidős létesítmények és programok rendszerébe.
A rekreációs sportok nagymértékben hozzájárulnak a társadalom munkaképességének
megőrzéséhez, illetve újratermeléséhez, így fontos annak támogatása.
A szabadidősport rendelkezik gazdasági haszonnal is, ha figyelembe vesszük azt, hogy a
szabadidősport fejlődése újabb és újabb vállalkozások beindítását eredményezheti.
Tapolca város sport és szabadidős létesítményekkel való ellátottsága jónak mondható, amit a
jelentős állami és önkormányzati forrásból elkészült városi strand csak tovább javít. A strand
újjáépítése nem csak helyi társadalmi igényként és elvárásként fogalmazódott meg, hanem a
körzetközponti funkció erősítése, az iskolai/óvodai úszásoktatás megszervezése, valamint
településünk turisztikai vonzerejének növelése is indokolta.
A város meglévő természeti erőforrásai –a rendelkezésre álló termálvíz kihasználhatósága is a
fejlesztés szükségességét támasztotta alá.
A sport iránt elkötelezett emberek, valamint a városi strandot nagy örömmel használatba vevő
lakosok részéről már régóta jogos igényként jelentkezik egy olyan uszoda (fedett), amely nem
csak a mindenki által elérhető szabadidősportok körét bővíthetné, hanem új, versenyszerű
sportágak (úszósport, vízilabda stb.) kialakulását is elősegíthetné.
A lakosság körében továbbra is növekvő érdeklődés mutatkozik a testedzés egyes divatos
formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt, melyet további rekreációs szolgáltatásokkal
szükséges kibővíteni.
A szabadidő hasznos eltöltésének fontosságára már gyerekkortól kezdve nagy hangsúlyt
fektetünk. A dolgozó szülők gyermekeinek szünidei elhelyezésére nagy igény mutatkozik,
ebből kifolyólag nyári táborokat is szervezünk. Mindezeket tematikusan, ügyelve a szabadidő
minőségi eltöltésére, párosítva a sport-, illetve az egészséges életmód fókuszba helyezésével
és népszerűsítésével teszünk. A Sport- és szabadidős szünidei táborban - túl a
közösségépítésen, illetve közösségi élményeken – nagy hangsúlyt fektetünk a sportra (úszás,
labdajátékok, gyermektorna), valamint a játékos, szabadban eltöltött hasznos órákra. A
Focitábor tematikusan, szakképzett futball oktatóval zajlik, kiegészítve úszással, szabadtéri
mozgással, valamint egy kis szórakozással is.
Szakképzett vezetővel zajlik a Csermák József Rendezvénycsarnokban, heti két alkalommal
(a nyári időszakot kivéve) a női kondicionáló torna is, mely olyan edzéssorozatot kínál,
melyet fiatal kortól egészen idős korig látogatnak az érdeklődők.
A szabadidő egészségtudatosan való eltöltésére, mindenki számára hozzáférhető
szaunahasználat biztosított heti két alkalommal (a nyári időszakot kivéve) szintén a
rendezvénycsarnokban.
Az egészséges és sportközpontú életmódot népszerűsíteni hivatott, ingyenes Egészség-és
Aerobiknap alkalmával célunk a nevében is jelzett – sokszor újdonságként megjelenőmozgásformák, illetve egészséges életmóddal kapcsolatos szűrések, tanácsadások, legújabb,
akár alternatív tendenciák hozzáférhetővé tétele a lakosság számára.
Tapolcán 2013. nyarától a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretében működik
az Egészségfejlesztési Iroda, mely munkájával az egészségmegőrzést, a prevenciót szolgálja.
Az iroda heti rendszerességgel szervez különböző mozgásprogramokat, melyeket,
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regisztrálást követően, a résztvevők térítésmentesen használhatnak. A programok
összeállításánál figyelembe veszik a felmerülő igényeket is, de számos új mozgásformát is
beiktattak a „repertoárjukba”. Mozgásprogramjaik között megtalálható a kondicionáló torna,
aerob torna, zumba, jóga, gyógytorna, valamint a pilates is. A mozgásprogramokon kívül
szűrésekkel, klubfoglalkozásokkal (Diabétesz, Szívklub, stb,), szakmai tanácsadásokkal
(dietetikus, tüdőgyógyász, védőnő, stb.) várnak mindenkit.
Az EFI Iroda a Városi Moziban (Tapolca, Fő tér 1.) fogadja az érdeklődőket.
5.8.2 A fejlesztés irányai és feladatai
 A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe
állítása szemléletváltozást igényel.
 A városnak ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, önfenntartó szerveződések, a
magántőkére épülő sportszolgáltatások elterjedését.
 Az önkormányzatnak lehetőségei szerint fejleszteni kell (pályázati lehetőségek igénybe
vételével is) az atlétika és egyéb alapozó jellegű sportágak, valamint a szabadidősport
feltételrendszerét, az „önkormányzati ciklus” végére meg kell oldani – a térségi szerepet
is betöltő – atlétika futópálya korszerűsítését.
 Támogatni szükséges a nagy tömegeket mozgósító szabadidősport rendezvényeket, és
ezen rendezvények népszerűsítését, szabadidős sportlétesítmények létrehozását.
(sportpark)
 A városi strand mellett olyan, lehetőleg fedett uszoda létesítése, amely tovább bővíthetné
Tapolcán és vonzáskörzetében az iskolai úszásoktatás lehetőségeit, valamint a
versenysportok körét. Amennyiben lehetőség nyílik arra, hogy pályázat útján központi
forrásból vagy magántőkéből, egy befektető révén - akár sportcentrum formájában is uszoda épüljön Tapolcán, akkor a városnak, lehetőségei szerint támogatnia szükséges a
beruházást. (tervek elkészítése, költségvetés tervezése).
 Fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságos játszóterek karbantartására, felújítására.
 Kihasználva Tapolca város földrajzi, geológiai adottságait ösztönözni kell az amatőr
barlangász, barlang búvár képzést.
 Segíteni kell a sportrepülés, ejtőernyő, sárkányrepülő, egyéb extrém sportok
megerősödését, kiteljesedését Tapolcán.
5.9. Sportlétesítmények Tapolcán
5.9.1 Helyzetelemzés
A városban lévő sportlétesítmények legnagyobb része (Csermák József Rendezvénycsarnok,
Városi Sport- és Szabadidő Centrum, Honvéd pálya, Diszel Sportpálya) az önkormányzat
tulajdonát képezik, amelyek üzemeltetője a Tapolca Kft. (100 %-os önkormányzati tulajdon).
Az önkormányzat sportlétesítményeinek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A nevelési, oktatási intézmények létesítmény-ellátottsága nem minden esetben kielégítő. A
legtöbb intézményben nem található megfelelő színvonalú tornaterem, mely nehezíti a
köznevelési törvényben előírt iskolai sportfeladatok ellátását is.
Problémát jelent az is, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével több osztálynak, egy
időpontban kell testnevelési órát tartani.
A város jelenleg nem rendelkezik saját uszodával, azonban meg kell keresni annak a
lehetőségét, hogy a 2016. nyarán elkészült Városi strand területén a kötelező úszásoktatás
biztosítható legyen.
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Városi kerékpárút:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005-ben határozott arról, hogy
kerékpárutat épít Tapolca és Diszel településrész között. 2007 szeptemberében megépült a
kerékpárút I. üteme 1,2 km hosszban közel 30 millió Ft-os beruházásban.
2008. szeptemberében elkészült a Tapolcát Diszellel összekötő kerékpárút II. üteme. Az
egységessé vált kerékpárút hossza közel 3 km, mely mintegy 80 millió forint összköltséggel,
80 %-os állami támogatással valósult meg. A kerékpárút a két településrész ”kerékpáros”
kapcsolatának biztosítása mellett elősegíti az új Városi Köztemető megközelítését, valamint a
diszeli városrész lakóinak bejutását a központba. Ezen kívül a sétálóknak, kocogóknak is
biztonságos közlekedést nyújt. 2010. szeptemberében a kerékpárút belterületi szakasza is
elkészült, valamint megvalósult a Dobó lakótelep bekapcsolása a városi kerékpárútba. 2015ben a belvárosban több szakaszon a kerékpárutat kerékpársáv váltotta fel.
Kerékpáros-barát Települések Országos Szövetsége 2010. november 4-i ülésén, az elnökség
egyhangú támogatásával, felvette Tapolca Várost a tagjai közé. A szervezet hivatalos
bejegyzése kapcsán lehetőség nyílik Tapolca számára a KETOSZ hivatalos alapító tagjává is
válni.
További tervek, fejlesztési elképzelések:
 kerékpártárolók számának bővítése az intézményeknél és a köztereken,
 kerékpáros közlekedés oktatása az általános iskolákban,
 kerékpáros rendezvények szervezése,
 Tapolcát a környékbeli településekkel összekötő kerékpárutak kiépítése, létrehozása,
 TOP-pályázatokra alapozva városon belül növelni kívánjuk a kerékpáros
útszakaszokat,
 Balatoni Bringakörútba történő „becsatlakozás” Raposka - Hegymagas - Szigliget
településekkel közösen.
A város nagy hangsúlyt fektet a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére: egyrészt, mint
alternatív, környezettudatos közlekedési formára, másrészt, mint olyan sportágra, mely
hozzájárul a közösség- fejlesztéséhez, valamint az egészség megőrzéséhez. Ezen törekvését
országos programokhoz való csatlakozással kívánja tovább népszerűsíteni. Az Európai
Mobilitási Hét, Tegyünk a Földünkért rendezvénysorozatba összpontosítva szervezzük a
„Gördülj velünk!” – kerékpáros ügyességi versenyt, „Családi kerékpártúrát”, „Bringás
reggelit”, „Kerékpáros Szépségversenyt” - öltözz össze kerékpároddal!, „Autómentes
Napot”, a „Kerékpáros közlekedésbiztonsági foglalkozást” - óvodásoknak, valamint a
„Városvédő Hős pontok”- ajándék a kerékpárral érkezőknek programokat.
VI. A sport önkormányzati támogatásának rendszere
Az Önkormányzat nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem támogatója. A
támogatás mértékénél figyelembe szükséges vennie más, nem helyi önkormányzati
finanszírozási rendszereket (állami sportágfejlesztési programok /ÖTM-NUPI - Sport XXI.
program/, országos szakszövetségek, pályázati lehetőségek, MOB stb.), továbbá azt hogy az
egyes sportszervezetek közül melyeknek van lehetőségük üzleti alapon is támogatáshoz jutni
(szponzorálás, gazdasági tevékenység).
6.1. A sport önkormányzati támogatásának alapelvei és formái
A sport támogatásának rendszere e Sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre,
feladatokra épül.
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Kizárólag az a sportegyesület/szakosztály részesülhet támogatásban, amely ezen
önkormányzati sportkoncepció időtartamára vonatkozóan 2016. december 31-ig elkészíti és a
képviselő-testület Humán Bizottságával jóváhagyatja saját helyi sportágfejlesztési programját,
valamint az alábbi feltételeknek a megadott határidőkre maradéktalanul eleget tesz:
a) minden év január 15-éig a teljes évre vonatkozó elszámolást készít az igénybe vett
önkormányzati sporttámogatásról.
b) minden év január 15-éig az önkormányzat részére megküldi a sportszervezet
szakosztályonkénti taglétszámáról, a tagok korosztályonkénti megoszlásáról, az előző évi
eredményekről szóló nyilvántartást, amelyben az előbbieken túl feltünteti a heti
edzésszámot és azok helyszíneit, DSK-k esetében a sportkörben, és azok
szakosztályaiban aktívan, és rendszeresen sportolók számát, eredményeit, a
foglalkoztatott edzők nevét, sportszakmai végzettségüket,
c) nincs köztartozása,
d) új (átalakult) sportegyesület, szakosztály estén, minimum két éves eredményes működés
és a; b; c pontoknak való megfelelés,
e) a „d” pontban foglalttól a sportbizottság, az érintett sportszervezet írásos kérésére, külön
elbírálás alapján eltérhet,
f) Amennyiben a támogatott sportegyesület, illetve a szakosztály nem tesz eleget a leírt
elszámolási kötelezettségnek elesik a következő évi Önkormányzati sporttámogatástól,
g) a sportegyesületek, illetve azok szakosztályai az önkormányzat által biztosított
sporttámogatás önkormányzattal egyeztetett részét utánpótlás-nevelésre fordítsák.
A sporttevékenység támogatásánál figyelembe veendő szempontok:
o Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetéséből adódó lehetőségek.
o A sportszervezet tagdíjat rendszeresen fizető taglétszáma, nyilvántartott, igazolt
sportolóinak száma.
o A sportszervezet éves költségvetése, ezen belül a tagdíjbevétel mértéke.
o A sportszervezet által használt létesítmények helyzete és fenntartási költsége a
költségvetésben, különös figyelemmel az önkormányzati tulajdonra.
o A szabadidő- és diáksport feltételeinek biztosítása.
o A sportszervezet nemzetközi versenyekkel összefüggő kötelezettségei.
o A hazai és nemzetközi eredményesség, és rendezvények látogatottsága.
o Sportkoncepcióban kiemelt sportágak.
o A sport egyes területeinek eltérő költségvonzata.
o Az adott sport eredményessége.
A sporttámogatások felosztásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán
Bizottsága jogosult dönteni a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és
kötelezettségekről szóló 40/2012. (XII.17.) rendeletében szabályozott módon.
Az önkormányzat kétféle módon nyújt támogatást a városi sporttevékenységekhez:
 Közvetlen (pénzügyi) támogatás
o működési támogatás (versenysport, utánpótlás-nevelés, diáksport, szabadidősport)
o rendezvénytámogatás (hazai, és nemzetközi sportrendezvények - sportszervezés)
 Közvetett (természetbeni) támogatás:
o Sportinfrastruktúra fenntartása, fejlesztése, felújítása.
o A sportlétesítmények használatának térítéses, kedvezményes vagy térítésmentes
biztosítása.
o Sportversenyekre történő utaztatás támogatása, pl. jármű biztosításával.

22

Tapolca Város Önkormányzata a közigazgatási területén működő nem önkormányzati
fenntartású sportlétesítményeket, sportcélú civil szervezeteket és vállalkozásokat, az általuk
vállalt sportfeladatok arányában, - a lakosság igényét is figyelembe véve - támogatásban
részesítheti.
Az óvodai sport és a gyógytestnevelés támogatása az adott intézmény költségvetésén
keresztül valósul meg.
6.1.1 Versenysport, illetve az utánpótlás-nevelés támogatásának elvei
 A versenysport támogatásán belül - a Sportkoncepcióban rögzített célkitűzések
megvalósítása érdekében - kiemelt jelentőséget kell biztosítani az utánpótlás-nevelés
finanszírozásának.
 Az önkormányzati támogatás a sportegyesületekre, illetve szakosztályokra bontva nem
lehet több a sportegyesület, szakosztály éves költségvetésének 75 %- nál.
Az elbírálás szempontjai:
 A sportegyesület/szakosztály sportágfejlesztési programjának szakmai színvonala,
illeszkedése az önkormányzat sportkoncepciójához, a sportprogram mellé rendelt
finanszírozási terv megvalósíthatósága (mint a támogatás meghatározásának egyik elve),
 foglalkoztatott sportolók létszáma,
 foglalkoztatott sportolók korosztálya,
 szakemberek képesítése,
 eredményesség.
Csapatsportágak esetében, az adott költségvetési évben elért eredmények alapján figyelembe
kell venni a különböző osztályokban való szereplést: ha évközben a csapat alacsonyabb
osztályba kerül, a támogatást ennek figyelembe vételével csökkenten kell, ha magasabb
osztályba kerül a támogatást növelni szükséges.
Szükséges az egységes elbírálás a különböző sportágak tekintetében is, pl. a megyei NB II.
osztályban szereplő csapatok esetében, a megyei csapatok nem kaphatnak több támogatást,
mint az NB II. –ben szereplők.
6.1.2 A szabadidősport támogatásának elvei
A támogatás elbírálásának főbb alapelvei:
 a sportolók száma,
 a sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége.
A városi sportrendezvények lebonyolításához az Önkormányzat az előkészített kalkulációk
alapján nyújt támogatást. Alapfeltétel, hogy a rendezvénynek szerepelnie kell az éves városi
versenynaptárban.
A támogatás elbírálásának szempontjai:
o a rendező egyesület/szakosztály sportágfejlesztési programja, illeszkedése a
sportkoncepcióhoz,
o a rendezvény valós „sport- tartalma”,
o a rendezvény nézettsége, turisztikai vonzereje.
6.2 Az önkormányzati sportlétesítmények használata
Tapolca Város Önkormányzata a tulajdonában és fenntartásában lévő sportlétesítmények
használatát a jogi személyiséggel rendelkező városi sportszervezetek, illetve iskolai
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sportkörök számára biztosítja. Egyéb igény esetén egyedi elbírálás alapján történik a terem
vagy sportpálya bérbeadása vagy térítésmentes biztosítása.
VII. Tapolca Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása
7.1. Tapolca Kft.
A város sportszervezési feladatait a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Tapolca Kft.
látja el. A szakmai hátteret a Kft. felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalója
biztosítja.
A Kft. ügyvezetőjének szervezési, koordinálási feladatai különösen:
 Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő, vagy üzemeltetésére átadott
sportlétesítmények rendeltetésszerű és gazdaságos működtetése, azok külső és belső
rendjének biztosítása, a munka és tűzvédelmi, egészségügyi óvórendszabályok betartása
és betartatása.
 Véleményezi a sportlétesítmények építésének, fenntartásának, fejlesztésének tervezetét,
valamint a sporttevékenységek támogatására irányuló kérelmeket.
 Népszerűsíti a rendszeres testmozgást és sportolást.
 Felel a sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények szervezéséért és
lebonyolításáért.
 Sportági szakszövetségek, sportegyesületek, iskolai sportkörök működésének,
programjuk megvalósításának segítése.
 Részt vesz az önkormányzati sporttámogatások elosztásában, a városi sportolói
jutalmazások odaítélésének előkészítésében.
 Közreműködik a nyári sport-, és szabadidős táborok, szervezésében és lebonyolításában.
 Kapcsolatot tart a városi sportegyesületekkel, a Körzeti-, Megyei Labdarúgó
Szövetséggel és a megyei sportéletet koordináló Veszprém Megyei Önkormányzattal,
egyéb sportszakmai szervezetekkel, társszervekkel.
 Részt vesz hirdetési, propaganda és reklámszervezési tevékenységek lebonyolításában.
 Tájékoztatja a sajtót, rádiót, a TV-t és az egyéb hírközlő szerveket a helyi
sporteseményekről, sportprogramokról, a sporttal és testneveléssel összefüggő
valamennyi hírről és tervekről.
A Kft. a sportszervezőjének feladatai:
 Részt vesz az önkormányzat sportpolitikai célkitűzéseinek kialakításában, illetve
végrehajtásában és városi sportkoncepció elkészítésében és megvalósításában.
 Gondoskodik az esedékes teljes versenynaptár előkészítéséről.
 Közreműködik
a
versenynaptárnak
megfelelő
versenyek
szervezésében,
lebonyolításában, illetve szükség szerint operatívan is részt vesz a pályák
előkészítésében, játékvezetők biztosításában.
 Közreműködik a helyi és ifjúsági diáksport fejlesztésében.
 Ellátja a diáksportkörök, azokon belül a sport-, és játékcsoportok szakmai felügyeletét,
összehangolja a sportági felelősök tevékenységét.
 Szakmai segítséget nyújt a városi diáksport bizottság által szervezett, rendezett alapfokú,
összevont, felmenő rendszerű diáksport versenyek lebonyolításához.
 Összeállítja a városi sportprogram éves tervét, gondoskodik az esetenkénti (alkalmi)
tömegsport rendezvények kiírásáról, szervezéséről lebonyolításáról.
 Szakmai, pénzügyi elemzéseket, beszámolókat készít, segíti az Önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladatinak végrehajtását.
 Támogatja és segíti az iskolák és egyesületek kapcsolatának kialakítását és működését.
24

 Kapcsolatot tart a városi sportegyesületekkel, szakosztályokkal, diáksport bizottsággal,
nevelési, oktatási intézmények vezetőivel, testnevelő tanáraival, a helyi és regionális
médiával, valamint Tapolca járás településeivel.
 Elvégzi a kötelezően előírt statisztikai adatgyűjtéseket és adatszolgáltatásokat.
7.2. Az önkormányzat sportszakmai munkáját elősegítő társadalmi szervezetek
 Diáksport Bizottság(ok)
 Összehangolják a városban és a járásban működő diáksport szervezetek
szakmai munkáját,
 Javaslatokkal élnek a városi és járási diákolimpia bajnokságok és egyéb
diáksport-rendezvények versenynaptárának összeállítására, kiírására, azok
szervezésére és lebonyolítására.
 Sportegyesületek elnökei
 Köznevelési intézmények vezetői
7.3. Tapolca város sporthoz kötődő kapcsolatrendszere
A Képviselő-testület sportügyekben illetékes bizottsága együttműködik az országos, megyei,
városi, országos sportszervezetekkel.
A Tapolca Kft. sportszervezőjének közreműködésével kapcsolatot tart a sportban érdekelt
társadalmi, gazdasági szervezetekkel, a városi, körzeti és megyei diáksport bizottságokkal.
A már meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatok mellett folyamatosan, a lehetőségek
függvényében szükséges kialakítani Tapolca „testvérvárosaival” a tervszerű
sportkapcsolatokat.
VIII. Önkormányzati sportlétesítmények felújítási tervei a 2016-2020. évekre
8.1. Honvéd pálya öltözőjének felújítása
Tapolca város Dobó városrészében az 1960-1965 közötti években felépített egykori
honvédségi sportöltöző és sporttelep 2006-ban került önkormányzati tulajdonba. A
létesítmény általános állapota nem megfelelő: közművei elavultak, fűtési és használati
melegvíz szolgáltató rendszerei nem működnek. A nyílászárók rosszak, a belső burkolatok
hiányosak, elavultak. Az épület jelen állapotában nem használható, teljes felújításra szorul.
A felújítás során a meglévő egyszintes, „lapostetős” öltözőépület homlokzata hőszigetelő
vakolatot kap, megtörténik a nyílászárók cseréje, megújulnak az öltözők és a
mellékhelyiségek, alternatív energiaforrások révén korszerűsödik a fűtési és melegvíz ellátó
rendszer, projektarányos akadálymentesítés valósul meg.
Az épület a szolgáltatásaival alkalmassá válik a közvetlenül szomszédságában lévő általános
iskola sportrendezvényei fogadására, sportolási lehetőséget biztosít a környező lakótelep lakói
számára, helyszíne lehet a fogyatékkal élők sportjának, versenyeinek.
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata
pályázati támogatás

8.2. Városi strandberuházás befejezése, tanuszodával való bővítése
Tapolca város korszerűtlen, életveszélyes, kis alapterületen elhelyezkedő, ugyanakkor nagy
anyagi ráfordítást igénylő strandját 2007-ben be kellett zárni. Közel 10 év kellett ahhoz, hogy
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2016. augusztusában ismét megnyissa kapuit és szolgálja a tapolcai lakosok rekreációját,
szabad idejük hasznos eltöltését. A már korszerűen újjáépített strandon az óvodák és iskolák
tömbösített testnevelés órák keretében úszás órákat tarthatnak, a nyári szünetben
úszótanfolyamok szervezésére is lehetőség nyílik.
A város jövőben megvalósítandó tervei között szerepel egy tanuszoda létesítése is a strand
területén. (pályázati források igénybevételével)
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata
pályázati támogatás

8.3. Városi Sporttelep épületének felújítása
Az 1971-ben épített öltöző épülete az ezredforduló első éveiben részben felújításra került.
Közműrendszerei, belső burkolatai teljes egészében megújultak, közműellátottsága, teljes
fűtése és használati melegvíz ellátó rendszere földgázzal biztosított. Az épület külső
homlokzata, tetőfelülete hőszigetelése nem megfelelő, nyílászárói a hőszigetelési mutatók
alapján elavultnak tekinthetők.
A tervezett felújítás során a kétszintes épület felületei hőszigetelő burkolást kapnának,
hőszigetelt ablakok és ajtók kerülnének beépítésre. A napenergia hasznosításával használati
melegvíz ellátás és a fűtésrendszer kerülne korszerűsítésre. Az épület környezete, tájolása és
fekvése miatt kiválóan alkalmas az alternatív energia hatékony felhasználására.
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata
pályázati támogatás

8.4. A Városi Sporttelepen atlétikai pálya és világítási rendszer felújítása
Az 1971-ben épített sporttelep a járás egyetlen hitelesíthető, salak burkolatú atlétika
futópályával rendelkező szabadtéri sportpályája. A hat futópálya egykor rétegezett salakos
burkolata mára egyenetlenné vált, a legfelső, úgynevezett „champion” és finom salakréteg
jelentős része eltűnt, felkeményedett, helyenként, az alatta lévő durvább salak és a dolomitkő
réteg is a felszínre került. A futópálya széleit az építés során szegélykövekkel zárták le,
amelyek oldal és függőleges irányokban egyaránt egyenetlenné váltak, esztétikailag
kifogásolhatók, balesetveszélyesek. A futópálya körüli csapadékvíz csatornarendszer a lejtési
viszonyok romlása, a rendszer földbe épített elvezető elemeinek meghibásodása miatt eredeti
funkcióját nem képes betölteni, felújítása indokolt.
A felújítás után a salakburkolatban és kiegészítő elemeiben megújuló atlétikai pálya újra
alkalmassá válhat eredeti funkciójának betöltésére. Biztosítja a használók részére az
élettanilag kedvező sportolás lehetőségét (a rétegezett pálya rugalmassága kíméli az
ízületeket, mozgásszerveket).
Az atlétikai pálya biztonságos versenyzési és felkészülési lehetőséget jelent a diáksport
egyesületek, az általános és középiskolák diákjai (tanórán vagy tanórán kívül egyaránt),
szabadidő sportszakosztályai, valamint a fogyatékkal élők számára, a szervezett regionális és
országos atlétika versenyekhez, biztosítja a rendszeres mozgás lehetőségét a város és a járás
lakói részére.
A meglévő világítás korszerűsítésével alkalmasabb feltételeket lehet teremteni az esti
sportrendezvényekhez, a verseny- és szabadidősporthoz, a munkaidőn túli használathoz.
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata
pályázati támogatás
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8.5. A Csermák József Rendezvénycsarnok használati melegvíz ellátási és fűtésrendszerének
korszerűsítése
A korszerűsítés során a napenergia hasznosításával a használati melegvíz ellátási és a
fűtésrendszer kerülne korszerűsítésre. Az épület tájolása és fekvése miatt kiválóan alkalmas
az alternatív energia hatékony felhasználására, amellyel jelentős nagyságú működési költség
kerülhet megtakarításra.
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata
pályázati támogatás (KEOP)

8.6. A Széchenyi István Baptista Középiskola sportlétesítményeinek felújítása
Az iskola építésével együtt létesültek a döntően iskolai testnevelés céljait szolgáló szabadtéri
sportpályák, a 20x30 méteres kosárlabda, a 40x20 méteres, bitumenes burkolattal ellátott
kézilabda pályák és a burkolt felületek mellett közvetlenül megépített labdafogó kerítések.
Ekkor épült a kézilabda pálya mellett egy betonozott álló helyekkel kialakított lelátó is.
A folyamatos és rendszeres használat valamint az alkalmazott technológia élettartama miatt
mára a sportpálya felületek töredezetté és egyenetlenekké váltak, felületük romlása miatt
egyre inkább alkalmatlanok a biztonságos sportolásra, a testnevelés órák és versenyek
kiszolgálására. A pályákat körbefogó drótfonatú, 4 méter magas kerítések funkciójukat csak
részben teljesítik, szakadozottá, töredezetté váltak, ilyen módon, a használat során közvetlen
baleseti veszélyforrást jelentenek. A lelátó felületei, szintjei, lépcsői töredezettek,
repedezettek, az ott bejutó csapadékvíz előidézte, majd fokozta a részbeni süllyedéseket.
A szükségszerű felújítás részeként a sportcélra használt felületek korszerű műfűvel való
burkolása, a lelátó betonozott felületeinek bontása, majd újra betonozása szükséges. A
sportpályákon - az egyenetlenségek megszüntetését követően - a legújabb fejlesztésű műfű
burkolat alkalmazását tervezzük, mivel a tizenéves korosztályú diákok élettanilag még fejlődő
korban vannak, ízületeik sérülékenyek. A mai kornak megfelelő rugalmas műfű a durva
felületű, kemény bitumen burkolaton végzett mozgások káros hatását érezhetően csökkenti. A
drótfonatú kerítések helyett UV-álló, műanyag labdafogó hálók kerülnek felszerelésre. A
sportpályák funkciója változatlan marad, kihasználtságuk a korszerűsítés miatt várhatóan
növekszik.
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata,
Fenntartói hozzájárulás,
pályázati támogatás

8.7. Szabadtéri sportpályák felújítása
Tapolca, Kazinczy tér, 3437/ 89 hrsz., 3437/96 hrsz.
Tapolca, Billege u., 1875/4 hrsz.
A szabadtéri sportpályák felgyűrődött, egyenetlenné vált felületeit újra kell aszfaltozni, a
labdafogó hálók drótfonatait javítani, cserélni indokolt.
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata
pályázati támogatás
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8.8. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények sportlétesítményeinek felújítása
A folyamatos és rendszeres használat miatt az intézményi sportpályák töredezetté és
egyenetlenekké váltak. Felületük romlása miatt egyre inkább alkalmatlanok a biztonságos
sportolásra, a testnevelés órák és versenyek lebonyolítására. A pályákat körbefogó drótfonatú
kerítések funkciójukat csak részben teljesítik, szakadozottá, töredezetté váltak, a használat
során közvetlen balesetveszély forrásai lehetnek.
A pályák új aszfaltburkolattal történő ellátása, a drótfonatok cseréje indokolt.
A tornatermek és tornaszobák burkolata vegyes, parketta és műanyagpadló. Cseréjük,
javításuk, csiszolásuk, lakkozásuk a folyamatos használat miatt elengedhetetlen.
Forrás:

Tapolca Város Önkormányzata, pályázati támogatás
fenntartó (használó), vagyonkezelői hozzájárulás

8.9. További fejlesztési célok és feladatok a város sportlétesítményeire, valamint sportéletére
vonatkozóan:








megújuló energia hasznosítása a sportlétesítményekben,
városrészenként több sportág gyakorlására alkalmas, zárt kispályák létesítése,
a meglévő sportpályák kiszolgáló helyiségeinek (pl.öltözők, mosdók) korszerűsítése
uszoda létesítése,
téli sportok gyakorlására, a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas jégpálya
kialakítása,
atlétikai versenyek rendezésére alkalmas, városi sportpályák továbbfejlesztése
(futókör, távolugrás feltételinek megteremtése, javítása, korszerű anyagok
felhasználásával
fedett lelátók kiépítése, elöregedett lelátószékek cseréje

A felújítási programtervezet a rendelkezésre álló forrásoktó (lehetőségektől) függ, fontossági
sorrendet nem tartalmaz.
Záró rendelkezések
A Sportkoncepciót Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 1.
napjával……………………… sz. képviselő testületi határozatával jóváhagyta.

A sportkoncepció elválaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet: Tapolca Város Önkormányzata sportteljesítmény elismerési és jutalmazási
rendszere
2. sz. melléklet: Tapolca városban működő köznevelési intézmények
3. sz. melléklet: Tapolcai sportlétesítmények

Tapolca, 2016. szeptember 23.
Dobó Zoltán
polgármester
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1. számú melléklet

Tapolca Város Önkormányzata sportteljesítmény elismerési és jutalmazási rendszere
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elismerő címek és helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati
rendeletében, a szakmai kitüntetésekről, a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és
kötelezettségekről szóló 40/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében pedig a sportolói és
edzői elismerő címek odaítéléséről rendelkezik.
Az elismerő címek esetében a Tapolcán működő sportegyesületek, szakosztályok, edzők,
köznevelési intézmények javaslatai alapján, átruházott hatáskörben a Humán Bizottság, a
szakmai kitüntetésekről pedig a Képviselő-testület dönt.

1. Szakmai kitüntetés:
„Tapolcai Testnevelés és Sport Kitüntetés”
A város azoknak a személyeknek, közösségeknek, vagy csapatoknak adományozza e
kitüntetést, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi
sportteljesítményért példaként állíthatók a város közössége elé.
2. Sportolói és edzői elismerő címek:
„Tapolca Város Kiváló Sportolója” (évszám) cím odaítélése
- felnőtt: (20 év feletti vagy felnőtt eredményei alapján)
- utánpótlás (20 év alatti)
2.1 Iskolai-, és diáksport kategória:
Összesen: 8 fő, sportáganként max. 2 fő
Kiemelkedő eredményt elért sportoló kiválasztása (teljes sportági vertikum, fiú/lány):
testnevelők, foglalkozásvezetők véleményezése alapján (előnyben részesülnek a diákolimpiai
alapsportágak: JSP, atlétika, torna, úszás, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, röplabda,
kosárlabda)
2.2 Élsport – utánpótlás kategória:
Összesen: 6 fő, sportáganként max. 2 fő
Kiemelkedő eredményt elért sportoló kiválasztása (teljes sportági vertikum, fiú/lány) – edzők
véleményezése alapján
2.3 Élsport – felnőtt kategória:
Összesen: 3 fő versenyző
Kiemelkedő eredményt elért sportoló kiválasztása (teljes sportági vertikum, férfi/nő) – edzők
véleményezése alapján
2.4 Élsport – szenior kategória:
Összesen: 2 fő versenyző
Kiemelkedő eredményt elért sportoló kiválasztása (teljes sportági vertikum, férfi/nő) – edzők
véleményezése alapján
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3. Edzők, testnevelők elismerése
„Tapolca Város Kiváló Edzője” (évszám) cím odaítélése
3.1 Iskolai és diáksport kategóriában:
Összesen: 1 fő testnevelő
Kiemelkedő eredményt elért testnevelő kiválasztása (teljes sportági vertikum, férfi/nő) - DSB
elnök és az oktatási intézmények javaslatai alapján
3.2 Élsport, utánpótlás és felnőtt kategóriában: Összesen: 2 fő edző
Kiemelkedő eredményt elért edző kiválasztása (teljes sportági vertikum, férfi/nő) - a
szakosztályvezetők, edzők szavazatai alapján
4. Legjobb sportolói cím:

1 fő sportoló

„Tapolca Város legjobb sportolója” (évszám) cím odaítélése (abszolút kategória)
A felhívásban azokat a versenyzőket javasoljuk jelölni, akik az egyéni sportágakban a Világ
és Európa versenyeken I-XII., valamint az Országos döntőkben I-VI. helyezéseket értek el, ill.
a Megyei Bajnokság I-III. helyezettjei voltak.
A javaslattevő az eredmények mellett röviden írja le az érintett verseny – különösen
világversenyek esetén – alapvető jelentőségét, általános vagy sportági versenyrendszerben
képviselt súlyát.

5. ,,Hoppá” kategória díj
Ebben a kategóriában olyan sportolókra lehet javaslatokat tenni, akiknek személyét, illetve
sportágát a média kevésbé propagálja, de teljesítményeik, eredményeik kimagaslóak az adott
területen. A beérkezett javaslatokat a sportért felelős alpolgármester, a Humán Bizottság
elnöke, valamint a sportszervező bírálja el. A díjazottak száma: 5 fő.

Díjak átadása:
Tapolca város az előző évi legjobb sportoló, kiváló sportoló és kiváló edző címeket a Tapolca
Kft. szervezésében, a Városi Rendezvénycsarnokban megrendezett Sportgálán (Sport díj
átadó ünnepség és Sport bál egyben, időpontja minden év február hó harmadik hétvégéje) adja
át.
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2. számú melléklet
Tapolca városban működő köznevelési intézmények
ÓVODÁK
Intézmény neve

Tapolcai Kertvárosi Óvoda (székhelyintézmény)

Cím
Fenntartó és működtető

8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.

Tagintézmény:

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye

Cím

8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Tagintézmény

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye

Cím

8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Tagintézmény

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye

Cím

8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Intézmény neve

Szent Erzsébet Óvoda

Cím

8300 Tapolca, Templom domb

Fenntartó

Szeretet Leányai Társulata

Tapolca Város Önkormányzata

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁK

Intézmény neve

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
(székhelyintézmény)

Cím
Fenntartó

8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Működtető

Tapolca Város Önkormányzata
Tapolcai Bárdos Általános Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye

Tagintézménye
Cím
Tagintézménye

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Cím

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

Intézmény neve

Szász Márton Általános Iskola

Cím

8300 Tapolca Iskola u. 5.

Fenntartó

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Működtető

Tapolca Város Önkormányzata

Intézmény neve

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

Cím

8300 Tapolca, Templom domb 6.

Fenntartó

Veszprémi Érsekség
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Intézmény neve
Cím
Fenntartó
Működtető

Batsányi János Gimnázium és Kollégium
8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolca Város Önkormányzata

Intézmény neve

Széchenyi István Baptista Középiskola

Cím

8300 Tapolca, Móricz Zs. u 8.

Fenntartó

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

Intézmény neve

Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Cím
Fenntartó és Működtető

Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében
eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Intézmény neve

Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Cím

8300 Tapolca, Deák F. u. 16.

Fenntartó

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Működtető

Tapolca Város Önkormányzata

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Intézmény neve

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tapolcai Tagintézménye

Cím

Tapolca, Ady Endre u. 22. fsz.

Fenntartó

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
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3. számú melléklet
Tapolcai sportlétesítmények
1. Önkormányzati sportlétesítmények
Sportlétesítmény neve:

Csermák József Rendezvénycsarnok
Küzdőtér: 22x44 m
Felfestés: kézilabda, röplabda, tenisz, kosárlabda
Ülőhely: 1008 db
Állóhely: 500 fő a lelátókon
Székek: 350 db
Burkolat: parketta
Eredményjelző: van, elektromos
Maximális színpadméret: 80 m² (2x1 m-es elemekből, hozzá
kapcsolódó függönyözéssel)
Öltöző:
4
db
15-20
fő,
3
db
4-6
fő
Parkolóhelyek száma: 6 busz, 156 személygépkocsi
Egyéb:
Szauna, Tárgyaló, VIP terem
Vezetékmentes internet elérhetőség a csarnok területén
Saját hangrendszer (felszerelt hangfalak, erősítők, keverő, cd és
dvd lejátszók)
2 db vezetékes mikrofon, 2 db mobil mikrofon és 2 db
mikroport
Optikai kábel a tv közvetítések számára (jellemzői: 34Mbit/s-os
optikai kodekkel és egy videó kodekkel kétirányú (oda-vissza)
SDI vagy PAL rendszerű videójel és kétirányú 4db v. 6db
hangcsatorna
átvitele
lehetséges.
Az
összeköttetés
megrendelését az adott TV társaság a Magyar Telekom Rt
műsorhang osztályától rendelheti meg!)
Orvosi szoba
Mennyezeti felfüggesztési pontok elektromos csigaemelőkhöz
(3 tonna összteherbírás)
Szerelőállvány (11méterig) bérelhető
Mobilpalánk2x5m-es kapuk
Kézilabda kapuk
Röplabdaháló, acél vázszerkezettel, kitámasztott és
feszítőelemekkel
Teniszháló, acél vázszerkezettel, kitámasztott és
feszítőelemekkel
Asztalitenisz asztal+háló
Rendezvényi tér padlóburkolatának védelmét szolgáló elasztikus
védőburkolat (968 m2)
Vetítővászon
Labdafogó védőhálók függesztett kialakítással
Térelhatároló függöny
Bérelhető projektor + dvd lejátszó
Büfékiszolgálás

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
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Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltető:

Tapolca Kft.

Használói:

Tapolca Városi Sportegyesület szakosztályai: kézilabda
szakosztályok (női, férfi), tenisz szakosztály; Tapolcai
Sportakadémia SE, Spinning Club Tapolca, szabadidős
sporttevékenységek, kistérségi társulások sporteseményei,
oktatási – nevelési intézmények testnevelés tanórái, városi
rendezvények, edzőtáborok

Sportlétesítmény területe:

2142 m2

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 1500 fő
Sportlétesítmény neve:

Örökzöld Sportsziget műfüves pálya

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolca Kft.

Használói:

TIAC VSE, Batsányi János Gimnázium és Kollégium
testnevelés tanóra keretei között, lakosság, baráti társaságok

Sportlétesítmény területe:

20×40 m-es játékterű, műfüves futsal pálya
8x18 m-es játékterű lábtenisz pálya

Sportlétesítmény neve:

„Bárdos” műfüves pálya

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Bárdos Lajos utca 1-5.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata, MLSZ
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolca Kft.

Használói:

Tapolcai
Bárdos
Lajos
Általános
Iskola Székhely
Intézményének tanulói testnevelés tanóra keretei között,
lakosság, baráti társaságok

Sportlétesítmény területe:

20×40 m-es játékterű műfüves pálya
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Sportlétesítmény neve:

Kazinczy téri Sportpálya

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 13-15, hrsz: 3442

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolca Kft.

Használói:

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményének tanulói tanóra keretei között, városi
rendezvények, lakosság, baráti társaságok

Sportlétesítmény területe:

n.a

Sportlétesítmény neve:

Honvéd Sportpálya
(1 füves labdarúgópálya, 400 m-es salakos futópálya, kavicsos
teniszpálya)

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Keszthelyi út, hrsz: 1896

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata,
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolca Kft.

Használója:

Tapolcai Honvéd Sportegyesület, Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Batsányi János Magyar Angol Két tanítási
Nyelvű Tagintézménye testnevelés tanórái, diáksport és városi
rendezvények

Sportlétesítmény területe:

29008 m2

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 1300 fő
Sportlétesítmény neve:

Városi- Sport és Szabadidő Centrum
(3 füves labdarúgópálya – 1 center, 2 edző, 1 salakos
labdarúgópálya, 1 betonos extrém sportpálya, 4 salakos
teniszpálya, 2 betonos teniszpálya, 2 homokos strandröplabda
pálya, 400 m –es salakos atlétika pálya)

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Sümegi u. 40.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolca Kft.
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Használója:

TIAC VSE, Honvéd VSE, TVSE, Tapolcai Sportakadémia SE,
megyei, körzeti osztályú labdarúgó csapatok, diáksport és városi
rendezvények, oktatási – nevelési intézmények testnevelés
tanórái, szabadidős sportolók

Sportlétesítmény területe:

75341 m2

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 3000 fő
Sportlétesítmény neve:

Városi Sport- és Szabadidő Centrum tenisztelep

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Sümegi u. 40.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolcai Tömegsportért Alapítvány

Használói:

TVSE Tenisz szakosztály sportolói, lakosság

Sportlétesítmény területe:

75341 m2

Sportlétesítmény neve:

Városi Sport-és Szabadidő Centrum Bauxit SkatePark
Extrém Sportpálya

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Sümegi u. 40.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolca Kft.

Használói:

TVSE Extrém Szakosztály, lakosság

Sportlétesítmény területe:

n.a

Sportlétesítmény neve:

Városi Sport- és Szabadidő Centrum Tapolcai Szabadtéri
Kondipark

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Sümegi u. 40.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Üzemeltetője:

Tapolca Kft.

Használói:

lakosság

Sportlétesítmény területe:

10x20 m
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2. Nem önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények

Sportlétesítmény neve:

Sportház

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Sümegi út 38.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Mol-nari Fallabda Sportegyesület
8300 Tapolca, Sümegi út 38.
Használója:

Tapolca város és a környező települések sportolni vágyó lakói

Sportlétesítmény neve:

Teke Klub

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Kossuth u. 12.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Peszleg Gyula
8300 Tapolca, Vajda J. u. 3.
Üzemeltetője:

Tapolca Városi Sportegyesület Teke szakosztálya

Használója:

Tapolca Városi Sportegyesület Teke szakosztály versenyei,
rendezvényei, lakosság

Sportlétesítmény neve:

Dirt pálya

Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, hrsz.: 1930/1

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Rockwool Hungary Kft. (8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.)
Üzemeltetője:

Tapolca Városi Sportegyesület Extrém Sport Szakosztály

Használója:

Tapolca város és a környező települések sportolni vágyó lakói

3. A köznevelési intézményekben található sportlétesítmények
Intézmény neve:

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye

Sportlétesítmény megnevezése, területe:
tornaterem 655 m2
konditerem 17 m2
Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:
tornaterem, a konditerem és a kézilabdapálya lelátóval nem
rendelkezik, a pálya szélén elhelyezett tornapadokon helyet
foglaló nézők száma: 50 + 50 fő.
Honvéd pálya –az iskolai szabadtéri sport eseményeihez
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Sportlétesítmény megnevezése, területe:
bitumenes kézilabdapálya: 40x20= 800 m2
Sportlétesítmény címe:

800 Tapolca, Stadion u. 16.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Intézmény neve:

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (székhely)

Sportlétesítmény megnevezése, területe:
tornaterem: 28 x 16 m
műfüves pálya: 42 x 22m
Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:
tornaterem, és a műfüves pálya lelátóval nem rendelkezik
Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Bárdos L u. 1-5.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata, MLSZ
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Intézmény neve:

Tapolcai Bárdos Lajos
Ferenc Tagintézménye

Általános

Iskola

Kazinczy

Sportlétesítmény megnevezése, területe:
tornaterem: 28 x 16 m
aszfaltos kézilabda pálya: 40 x 20 m
aszfaltos kosárlabda pálya: 40 x 20 m
Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:
tornaterem, a kosárlabda pálya és a kézilabdapálya nem
rendelkezik lelátóval
Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Megjegyzés:

a tornaterem padozata 2016-ban TAO támogatással felújítva

Intézmény neve:

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

Sportlétesítmény megnevezése, területe:
tornaterem 10 x 20 m=200 m²
műfüves sportpálya 58 x 23 m
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Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Intézmény neve:

Széchenyi István Baptista Középiskola

Sportlétesítmény területe:

tornaterem 280 m²
Szabadtéri nem szabványos bitumenes pályák (kézilabdapálya,
kosárlabdapálya) rendelkezésre állnak.

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:
A tornateremben lelátó nincs.
Sportlétesítmény címe:

8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 9.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
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