
Iktatószám: SZ/338/5/2009 
 

ELİTERJESZTÉS 
Pécel Város Sportkoncepciójának tárgyában 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Szükséges egy Sportkoncepció megfogalmazása, mely a szigorú gazdasági körülmények 
ellenére újrafogalmazza a jövı nemzedék egészségvédelmének, sporttal történı kiemelt 
személyiségfejlesztésének fontosságát. Az elıterjesztéshez mellékelt „PÉCELI SPORT 
HELYZETE” elnevezéső terjedelmes anyag alapján szükséges a város sportkoncepciójának 
kialakítása, amelyet már az elızı évben elkezdtünk, de sajnos eddig még nem jutott el a végsı 
stádiumába. A sportkoncepció elfogadása azért is idıszerő, mert az Önkormányzat 2009. 
április 24-i hatásnappal pályázatot kíván benyújtani a város önkormányzatának tulajdonában 
lévı sportlétesítmények felújításának támogatására – a pályázat benyújtásának feltétele a 
sportélet önkormányzati szintő szabályozása. 

A koncepció kidolgozása során figyelembe kellett venni az önkormányzat jelenlegi 
teherbíróképeségét, a város sport iránti igényeinek minél szélesebb körő kielégítésére 
törekvést, a létesítményekkel történı feltételek számba vételét, a jövıben egymásra épülı 
sportcsoportok és szervezetek kínálatát. 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
Határozati javaslat 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt 
sportkoncepciót és az annak megvalósítását segítı 2009. évi ütemtervet elfogadja. 

Határid ı: 2009. április 24. 
Felelıs: polgármester 
 
Pécel, 2008. április 15. 

 Dolhai András 
Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Elnök 
A döntéshez egyszerő többség szükséges. 
 
Határozat melléklete: 1. Pécel Város Önkormányzatának Sportkoncepciója.  
   2. Ütemezett feladatterv 
 
Az elıterjesztést készítette: Gera Zoltán oktatási referens 
 
 
Az elıterjesztést szakmai szempontból 
ellenırizte: 

Rimóczi Imre 
Igazgatási és Okmányiroda vezetı 

 
 
Az elıterjesztéssel szemben 
törvényességi észrevételt nem teszek: 

 
Dr. Csizmadia Julianna jegyzı 

 

P é c e l  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  P o l g á r m e s t e r e  
Oktatási és Kulturális Bizottsága 

2119 Pécel, Kossuth tér 1.   Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 
e-mail: hivatal@pecel.hu 
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A PÉCELI SPORT HELYZETE 
 
A korábbi évek jó tapasztalataira és a megnövekedett igényre való tekintettel ismét 
meghirdetjük a Péceli Sportnapok rendezvénysorozatot. Ez a rendezvénysorozat nem tudja, de 
nem is akarja pótolni a sportolni, mozogni vágyók régóta hangoztatott hiányérzetét a város 
sportéletével kapcsolatban. Mégis kötelességünknek érezzük, hogy a gyermekek, a lakosság 
és a versenyszerően sportolni akarók véleménye meghallgatásra találjon. 
 
Szükséges egy Sportkoncepció megfogalmazása, mely dacolva a szigorú gazdasági 
körülmények adta sokfajta hiánygazdálkodásban megedzıdött gondolkodásunkba visszavezeti 
a jövı nemzedék egészségvédelmének, sporttal történı kiemelt személyiségfejlesztésének 
fontosságát. 
 
Felvetések: 
 
Miért nem fontos a városban a sport? 
Miért aprózzák el tudásukat, energiájukat a sportot szeretı, sporttal foglalkozni akaró péceli 
polgárok? 
Hol lehet ma Pécelen szabadon sportolni, milyen létesítmények szolgálják a város egészséges 
sportolni vágyó, adójukat ide fizetı polgárokat? 
Mi lesz a gyermekekkel, hol sportolhatnak ingyen és milyen lehetıségeik vannak a térítéssel 
igénybe vehetı szolgáltatások elérésére? 
Miért nincs városi sportnap? 
 
Elöljáróban idézünk a 2004. évi I. számú Sporttörvénybıl (a félkövéren szedett sorok 
vonatkoznak Pécelre): 
 

A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai  
55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára -:  
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról,  
b) az a) pontban foglalt célkitőzéseivel összhangban együttmőködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,  
c) fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket,  
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit.  
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak 
szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök mőködéséhez szükséges feltételeket.  
(3) A megyei (fıvárosi) önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési 
feladatai körében:  
a) segíti a területén tevékenykedı sportszövetségek mőködésének alapvetı feltételeit,  
b) közremőködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,  
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 
sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos 
helyzető társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,  
d) adottságainak megfelelıen részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,  
e) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggı területi feladatokat,  
f) közremőködik a sport népszerősítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,  
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g) közremőködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.  
(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak megfelelıen - 
ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.  
(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési 
törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek.  
(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelıen a sporttal 
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükbıl a sportra 
fordítandó összeget.  
 
A Sportkerekasztal létrehozásával el kell indítani a Pécel Város Önkormányzata 
területén élık sportéletének, egészséges életvezetésének szervezeti kereteit, meg kell 
határozni a felelısségi szinteket, felelısöket és határidıket. 
 
Tényfeltárásra és igényfelmérésre van szükség, hogy a valós és fel nem tárt igényekhez 
lehessen a mai és a késıbb kialakítandó feltételrendszert igazítani. 
 
Kiindulópont a 2009. évi önkormányzati költségvetés, mely az alábbi normatív 
támogatási összegeket tatalmazza (forrás – a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. Törvény): 
 

•  Települési sport feladatok – 7 279 000 Ft. 
•  Diáksport feladatok – 575 000 Ft. 

 
A Sportkoncepsió elkészítéséhez szolgáló fıbb témakörök, felvetések: 
 

•  Gyermeksport, diáksport 
•  Péceli Diáksportegyesület létrehozásában rejlı lehetıségek (Montovay Zsuzsa, 

Rajcsinecz Gedeon) 
•  Lakossági sport, szabadidısport helyzete, lehetıségei 
•  A versenysport helyzete Pécelen (Szalontai László, Dolhai András) 
•  Utánpótlásnevelés helyzete (Szalontai László, Dolhai András) 
•  Létesítményhelyzet Pécelen – nyitott sportlétesítmények (Gera Zoltán) 
•  Forrásbıvítés, humán erıforrások, pályázati lehetıségek 

 
1. Gyermeksport, diáksport 
 
2008. késı ıszén levéllel kerestük meg a XVII. Kerületi önkormányzatot, hogy a korábbi jó 
gyakorlatot intézményesítve tegye lehetıvé a péceli diáksportolók bekapcsolódását a XVII. 
Kerületi sportversenyek rendszerébe. Kitérı, majd elutasító válasz után magunknak kell a 
szervezett versenyeztetés rendszerét felépíteni, csak magunkra – jó felfogott érdekünk is ez – 
számíthatunk. 
Javasoljuk, hogy a városban ıszi – téli – tavaszi idıszakra terjedıen induljon egy komplex 
versenyrendszer, mely az alábbi korcsoportokat és sportágakat foglalja magába: 
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Pécel Városi Diákolimpia – Versenykiírás-tervezet, 2009. tavasz 
 

Korcsoport (csapatverseny) Id ıszak 
Sportág 1-2. 

oszt. 
3-4. 

oszt. 
5-6. 

oszt. 
7-8. 

oszt. ıszi téli tavaszi 
Kispályás labdarúgás - fiú IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN   IGEN 
Kispályás labdarúgás - 
lány     

FELSİ 
TAGOZATOS IGEN   IGEN 

Kosárlabda - fiú     IGEN IGEN   IGEN   
Kosárlabda - lány     IGEN IGEN   IGEN   
Kézilabda - fiú     IGEN IGEN IGEN   IGEN 
Kézilabda - lány     IGEN IGEN IGEN   IGEN 
Váltóverseny - csapat IGEN IGEN       IGEN   
Asztalitenisz - egyéni, fiú     IGEN IGEN   IGEN   
Asztalitenisz - egyéni, lány     IGEN IGEN   IGEN   
Tollaslabda - egyéni, fiú     IGEN IGEN   IGEN   
Tollaslabda - egyéni, lány     IGEN IGEN   IGEN   
Tájékozódási futás - 
egyéni     IGEN IGEN       
"FUT A PÉCEL" IGEN IGEN IGEN IGEN     IGEN 
Atlétika - Háromtusa 
csapat   IGEN         IGEN 
Atlétika - Négytusa csapat     IGEN       IGEN 
Atlétika - Öttusa csapat       IGEN     IGEN 
Mezei futás - 
csapat+egyéni IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN     
 
2009. tavaszán az alábbi sportversenyek kerülnek megrendezésre: 
 
Óvodás Olimpia (Makk Marci Olimpia)  2009. április 4. 10 óra – Szemere Iskola 
 
Városi Szkander Verseny   2009. május 8. 14 óra – Petıfi Iskola 
 
Városi Kosárlabda Kupa (5-8. évfolyam) 2009. május 8. 14 óra – Petıfi Iskola 
 
Teremtájfutás    2009. május 11. 14-16 óráig – Szemere Iskola 
Ennek a sportágnak a lényege, hogy kis területen, minél gyorsabban kell pontokat megtalálni 
és begyőjteni. Felnıtteket is várunk egy izgalmas versenyre! 
 
Floorball Kupa     2009. május 13. 14-16 óráig – Szemere Iskola 
Más néven: terem hoki. Rendezvény: május 13-án, 14.00-16.00-ig, a Szemere Pál Ált. Isk. 
tornatermében 
 
Park tájfutás     2009. május 14. 14 órától – Szemere Iskola 
Egy kicsit nagyobb területen tedd próbára magad! 
A Szemere Pál Ált. Iskola udvarában, udvari tájfutást próbálhat ki felnıtt és gyermek 
egyaránt14.00-tól 
 
Erdei csillagtájfutás    2009. május 19. 15 órától – Mill. Emlékmő 
Cél: minél több pontot begyőjteni az erdıben, amik egy kicsit el vannak rejtve! A legjobbak 
jutalomban részesülnek! 
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A versenyek megrendezését a városban mőködı három általános iskola vállalja el – az 
infrastrukturális feltételektıl függıen önkormányzati támogatással. 
 
Városi Sportnap – 2009. május 16. (szombat) 
 
Az egész napos rendezvényben szerepelne közös zenés bemelegítés, „Fut a Pécel” – 
városvédı futóverseny, kispályás focitorna kicsiknek és nagyoknak (elızetes nevezés után 
kuparendszerben), kézilabda mérkızések, Képviselık – Polgármesteri Hivatal – Pedagógusok 
kispályás focimérkızés, Sakk villámtorna, Kosárlabda büntetıdobó verseny – kosárlabda 
kupa kicsiknek és nagyoknak (elızetes nevezés után kuparendszerben). 
 
Kötelezı úszásoktatás helyzete – lehetıségei 
 
A péceli iskolák 4. évfolyamos tanulói 1991/92-es tanévtıl kezdıdıen minden esztendıben 
részt vettek a „Kötelezı úszásoktatás”-ban. Ez 12 x 60 perces vagy 8 x 90 perces órákból áll. 
Ez 1 tanulóra lebontva 10 500 Ft-os költséget jelent. A 2008/2009-es tanévben a két általános 
iskolában, a 4. évfolyam létszámait tekintve a következıképpen alakul: 
 

Iskola 
4. 

évfolyam  
létszám 

Költség/f ı 
(10 500 Ft) 

Petıfi 51 535 500 
Szemere 61 640 500 
Összesen:  112 1 176 000 

 
A 209/2010-es tanévben a jelenlegi 3. évfolyamok létszáma alapján a következı költségekre 
lehet számítani: 
 

Iskola 
3. 

évfolyam  
létszám 

Költség/f ı 
(10 500 Ft) 

Petıfi 61 640 500 
Szemere 54 567 000 
Összesen:  115 1 207 500 

 
Javasoljuk, hogy a mindenkori városi költségvetés tervezése során vegyék figyelembe a 4. 
évfolyamosok úszásoktatásának támogatását. A támogatási összeg megállapításánál a tárgyévi 
októberi statisztikai adatszolgáltatásban szereplı 4. évfolyamos tanulók száma a mérvadó. 
 
2. Péceli Diáksportegyesület létrehozásában rejlı lehetıségek 
 
A jelenlegi iskolai sportköri órák és a különféle plusz sportolási lehetıségek száma 
korlátozott aszerint, hogy az adott intézményben a testnevelı tanár affinitása, teherbíró 
képessége mekkora vagy az intézményvezetı / nevelıtestület sport iránti elkötelezettsége 
milyen fokú. Egyértelmően megállapítható, hogy a gyermekek tömegesen keresnek Pécelen 
kívül sportolási, egészségmegırzı tevékenységeket, vesznek részt szakosztályi munkában. 
 
A Péceli Diáksportegyesület a helyi Péceli Spartacus Sportegyesület támogatásával 
koncentrált lehetıséget biztosíthat a gyermekek sportágak szerinti fejlesztéséhez, a 
tehetséggondozás és a sportéletutak mielıbbi felkutatásához.  
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Az iskolai tömegsportórák és sportkörök funkciójukat tekintve igen széles körő igényt kell, 
hogy kielégítsenek. Egyrészt a sportolni egyesületi szinten nem akaró, de a sportágakat 
szeretı tanulók egészségnevelését, másrészt a kevéske versenylehetıséget kihasználva – vagy 
saját maguk megteremtve – a sportágak versenyrendszerében történı eredményes szereplésre 
való felkészítést. Sajnos többlet óraszám nincs. 
 
A sportági képzéshez értı testnevelı tanárok a városi szinten létrejövı Diáksport Egyesület 
szakosztályaiban edzik a sportolni vágyó gyerekeket, s ezzel a sportfoglalkozásokra 
intézményenként szétszórt órakereteket a kínálat és a kereslet függvényében lehetne elosztani. 
Így az egyik kolléga a kézilabdát, kosárlabdát, a másik kolléga az atlétikát, tájfutást, 
röplabdát, de sorolni lehet tovább azoknak a sportágaknak a nevét, amelyekkel a gyerekek az 
iskola testnevelés 8 éve alatt találkoznak. A 8 év alatt igazán csak az a gyermek ismerhette 
meg jobban egy-egy sportág szépségét, aki valamilyen szervezett formában, szakemberek 
segítségével tanulta meg az alapokat, kihangsúlyozva a tehetséggondozás és a tehetséges 
utánpótlás magasabb szintre történı terelgetését. 
 
A Péceli Diáksport Egyesület a gyermek, serdülı korcsoportokban a mőködı Péceli Spartacus 
Sportegyesület „nevelıegyesülete” is lehetne. 
 
3. Lakossági sport helyzete, lehetıségei 
 
Városi szinten nincs olyan koordináló szervezet, testület, amely a lakosság egészségmegırzı 
és sportolási igényei kielégítésének feladatát ellátná. Az Oktatási és Kulturális Bizottság, 
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak közéleti tevékenységét leszámítva a 
város lakosságának sport és egészség iránti véleményét a civil szféra részérıl nem artikulálja 
senki a döntési szintek felé. 
 
Javaslataink: „Nyitott sportpálya – Nyitott tornate rem” 
 
A városban mőködı 4 oktatási intézmény sportolásra alkalmas infrastruktúráját úgy kellene a 
közösség számára elérhetıvé tenni, hogy a létesítményhasználók és a létesítmény gazdái – az 
önkormányzat – közösen viseljék e felelısséget. 
 
Négy intézmény (Fáy Szakközépiskola, Ráday Pál Gimnázium, Szemere Pál Általános 
Iskola és Petıfi Sándor Általános Iskola) „vetésforgó-szerően” nyitva tartaná a 
szabadtéri sportpályáját és a tornatermét szombatonként 9 és 13 óra között 2 felügyelı 
testnevelı tanár irányításával. A testnevelık vagy az adott intézmény pedagógusai felelısek 
azért, hogy az odaérkezı sportolni vágyók a „fair play” betartásával, szabadon szervezett 
keretek között sportolhassanak az adott intézmény kínálta lehetıségek (kispályás foci, 
kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, stb.) figyelembe vételével. A nyitvatartási idıszak a 
szorgalmi idıszakra vonatkozik, tehát az iskolai szünetekre nem, illetve az idıjárást 
figyelembe véve novembertıl február végéig csak a tornateremre korlátozódhat. 
 
A város testnevelıi vállalnák, hogy egy un. „Etikai kódex”- et készítenek a használók részére. 
Az ügyeletet ellátó pedagógusok, intézményi dolgozók részére a mindenkori, Pécelen aktuális 
pedagógus átlagóradíj szerinti díjazásban részesülnek.  
Ez történetesen hétvégenként (szombatonként) 4 óra bruttó 1500 Ft-os átlagóradíjat 
figyelembe véve 6 000 Ft-os kiadást jelentene 1 fıre. Két személy esetén a duplája, 37 héttel 
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számolva 444 000 Ft. Az ügyeleti összeg biztosítására pályázati forrás, szponzoráció vagy 
költségvetésben elkülönített összeg állna rendelkezésre.  
 
A létesítmények rendeltetés szerő használatának biztosítására segítı ügyeletet kérünk a 
városban mőködı Polgárırség szintén ez idıszakra ügyeletbe beosztott képviselıjétıl 
 
4. Péceli Spartacus SE – a versenysport és utánpótlásnevelés helyzete Pécelen 

(Szalontai László –kézilabda, Dolhai András – labdarúgás) 
 
Labdarúgás helyzete Pécelen 
 
Városunk sportéletének (labdarúgásának) fellendülését már nem csak a sportpályára, hanem a 
tornaterembe látogatók is láthatják, és természetesen a www.pecel-sport.hu honlapra 
látogatók. 
 
A Péceli Spartacus SE esetében bajnoki táblázatok is szemléltetik a jelen idıszak változásait, 
hiszen a felnıtt csapat mellet az U19, U16, U13 és az U11-es csapatok is a megyei 
bajnokságban szerepelnek (kiemelkedı eredményekkel). Az U9-U7-es korosztályok csapatai 
még nem szerepelnek bajnokságban, de hétvégenként többcsapatos kispályás kupákon 
vesznek részt Szabó Csaba vezetésével és szép eredményeket érnek el. Az óvodákban is 
elkezdıdtek az edzések, oktatások, de ezek sem tartoznak a teljes mértékben kontrolált 
foglalkozások, programok közé. 
 
Mint a város teljes sport életében itt is szükség van a megfelelı kontroláltságra, 
szervezettségre és a szakmai felügyeletre. 
 
A megfelelıen kialakított „Városi” sportolási lehetıségek, és az ehhez kapcsolódó szakmai 
felügyelet mellett azok a rossz folyamatok, amelyek több évvel ezelıtt elindultak, 
visszafordíthatóak és elınyére, illetve büszkeségére válhatnak városunknak. 
 A 2008-as évet a sportegyesület életében sikeresnek lehet nevezni, mert az elmúlt évek során 
- biztosan állíthatom -, hogy nem szerepelt ennyi sportoló és ilyen jó eredményekkel. 2009 
még sikeresebb lehet, fıleg ha a „Péceli” sportolók többsége Pécelen fog sportolni. 
Nagy lépésnek értékelem azt is, hogy tagjaink közremőködésének segítségével már több 
egyesülettel (amelyek között NB csapatok is vannak) kötöttünk különféle megállapodásokat, 
amelyek a sportolóink jövıjére is jelentıs kihatással lehetnek, de errıl folyamatos 
tájékoztatást fogunk nyújtani a honlapon is.  
 
Az elindított kezdeményezések rendszeressé tételével további sikereket érhetünk el. A városi 
rendezvények szervezésével a város lakói, mind sportoló, mind szurkoló oldalról bevonhatók 
a város sport életébe. A városi kommunikáció sajnos a sportra is igaz és itt komoly falakba 
lehet ütközni, de ezen nagyon könnyen lehet változtatni. 
 
A sportoláshoz szükséges tárgyi feltételek csak kis mértékben adottak, ezekrıl ellehet 
mondani, hogy már cserére, újításra szorulnak. Az általános iskolásokat szerepeltetı 
korosztályos csapatokban sajnos nem minden iskola tanulói szerepelnek, mert valamiért más 
iskolákból nem járnak a sportegyesületbe, vagy más sportegyesületbe járnak a diákok. Ezt a 
folyamatot meg kell fordítani a megfelelı feltételek biztosítása mellett. Tettünk 
erıfeszítéseket ennek édekében, de érdekes falakba és még érdekesebb érdekekbe ütköztünk. 
Ezért lehet az is, hogy az egyesület mőködéséhez szükséges feltételeket csak az utolsó 
pillanatokban sikerül szinte minden esetben elıteremteni.  
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Nagyon örülünk annak, hogy vannak még támogatók (sportot szeretı vállalkozók, akik nem 
minden esetben helyiek) és segítséget nyújtók, most nem sorolom fel ıket, de a honlapon a 
teljesség igénye nélkül szerepeltetjük a támogatóinkat. 
 
Itt szeretném jelezni, hogy a nem csak a sportot szeretı „Péceli polgároknak” kell össze fogni 
és tenni az utánpótlásért. Ki kell alakítani azokat a sportolásra alkalmas helyeket, amelyeket 
még lehet használni, mert nagyon kevés ilyen hely maradt. 
 
A sportpálya területe is az elmúlt évek során sajnos csökkent, mert beépítették valakik az edzı 
pályát (amelynek törvényességét a mai napig senki nem vizsgálta), de ha már az történt, akkor 
mi, „Pécelen lakók” teremtsük meg a tömegsportolásra alkalmas területek használhatóságát, 
illetve nyújtsunk segítséget, teremtsük meg a lehetıséget az utánpótlás számára, hogy 
élhessenek és megismerhessék a testmozgás és az egészséges életmód lehetıségéhez vezetı 
egyik utat.  
    
Kézilabda helyzete Pécelen 
 
Örömteli tény amit megosztunk ebben az anyagban. 
 
2008. szeptember 1-én, a tanévnyitón hirdettük meg az iskolák részére a toborzót. Két héttel 
késıbb már tornaterembe vártuk a jelentkezıket. Tízenkét diák el is kezdte az edzéseket a 
Szemere iskola tornatermében. Ettıl kezdve egyre többen érdeklıdtek és jelentkeztek, hogy 
ık is szeretnének sportolni.  
 
Ugyan így a Petıfi iskolában is elindult az edzés. Egyre több és több kézilabdázni vágyó diák 
jelentkezett. December végén már 25 fı játékossal rendelkeztünk. Januárban bekapcsolódott a 
Fáy András Szakközépiskola is. 
 
Ekkor határoztuk el Dolhai  Andrással, a sportkör elnökével, érdemes városi szintre emelni és 
szakosztályt alapítani. Szöllısi Attila személyében meg is találtuk szakosztály vezetınket. 
Március elején tartott taggyőlésen a tagság megszavazta a szakosztály megalakulását. Így  
most már elkezdtük még intenzívebben az edzéseket. 
 
Mára már 30 fı-re gyarapodott játékosaink létszáma. Örömmel újságolom!  Egyre többen 
keresnek bennünket. Kezdik megszeretni ezt a sportágat. Horváth Tünde irányítja az ifiket, 
Szalontai László a felnıtteket. Beindult az idısebb korosztály részére is tömegsport szinten a 
kézilabdázás városunkban. Késıbbiek folyamán serdülı szinten az Iskolákban is szeretnénk 
beindítani a kézilabdát. 
 
5. A sportolásra alkalmas létesítmények a városban 
 
Csak az oktatási-nevelési intézmények területén találhatók olyan sportlétesítmények a Péceli 
Spartacus labdarúgó pályáján kívül, melyek alkalmasak a sportolásra, a szabadidı egészséges 
eltöltésére. 
 
6. Természetjárás 
Külön kellene szólnunk a természetjárásról, turisztikáról. A Gödöllıi Piros és a Zöld 
turistautak érintik a várost, ezért a természetjárást kedvelık számára elérhetıbbé kellene tenni 
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az útvonalakat, a jelzéseket „örökbe lehetne fogadni” (civil szervezetek). Már elindult egy 
kezdeményezés egy Tanösvény létesítésére Pécelen, a Locsodi forrás irányába tartva. 
 
7. Forrásbıvítés, humán erıforrások, pályázati lehetıségek 
 
A civil szervezettel, testnevelı tanárokkal, sportot szeretı és támogató péceli polgárokkal egy 
Sportkerekasztal létesülne, amely az Önkormányzat – mint a központi források igénylıje – 
Oktatási és Kulturális Bizottsága mellett mőködı szervezetként kísérné figyelemmel a város 
sportéletének helyzetét, a segítene megszerezhetı források felkutatásában és az eredményes 
pályázatok elkészítésében, a sport és turisztikai témájú elıterjesztések megfogalmazásában.. 
A „Sportkerekasztal” létrejötte után képviselıje meghívottként jogosult lenne részt venni a 
témakörhöz tartozó elıterjesztések megvitatásában. 
 
 
Pécel, 2009. április 16. 
 
 
 
Dolhai András    Szalontai László   Gera Zoltán 
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Pécel Város Önkormányzatának 
Sportkoncepciója 

 
Pécel Város Önkormányzata eleget téve 2004. évi I. törvény 55§ (1) a.) pontjában foglalt 
kötelezettségének a városi sportfeladatokat és fejlesztési célkitőzéseket az alábbi koncepció szerint 
határozza meg 2009-tıl 2013-ig terjedı idıszakra. 

 
I. ALAPELVEK  

1. A testnevelés és sport az egyetemes emberi és nemzeti kultúra része, a személyiség formálás 
és fejlesztés mással nem pótolható, alapvetı eszköze. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D.§-ában 
emberi alapjogként rögzíti a testi és lelki egészséghez való jogot.  
2. Pécel Város Önkormányzata lehetıségeinek határain belül mindent elkövet, hogy a város 
polgárai e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák. 
3. A testnevelés és a sport az Önkormányzat által közszolgáltatásként mőködtetett 
humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, közmővelıdés) 
egyenrangú eleme. 
4. Az Önkormányzat a saját szerepvállalásán túl ösztönzi és támogatja az önkéntes társadalmi 
szféra részvételét, továbbá ösztönzi és elısegíti a piaci szféra közremőködését a testnevelési és 
sportfeladatok megoldásában. 
5. Pécel Város Önkormányzata a koncepcióban vállalt feladatai finanszírozására a költségvetése 
fı összegében a Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényében sport és diáksport feladatokra 
igényelhetı állami támogatását fordítja.  
6. Az Önkormányzat a helyi sporttevékenységet a gyermek-és ifjúsági sport, az utánpótlás 
nevelés illetve tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításával támogatja. 

II. Fİ CÉLKIT ŐZÉSEK 

1. A lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra. 

2. Az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltése, az 
egészségmegırzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálás. 

3. A szabadidısport helyi feltételeinek javítása. 

4. Az Önkormányzat és más fenntartásban mőködı nevelési, oktatási intézményekben folyamatos 
biztosítása azoknak a feltételeknek, amelyek a gyerekek egészséges testi fejlıdését megalapozzák. 

5. Az óvodás olimpia és diákolimpia mőködtetése, fejlesztése. 

6. Az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése. 

7. Fogyatékosok sportjának támogatása, lehetıségeinek fejlesztése.  

A hátrányos helyzetőek, a fizikailag, vagy szellemileg fogyatékosok számára a sportlétesítmények 
használatának biztosítása. 

8. A városi létesítménystruktúrából hiányzó két alapvetı sportlétesítmény (uszoda és sportcsarnok) 
felépítése. 
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9. Az Önkormányzat gondoskodik az önkormányzati tulajdonú létesítmények fenntartásáról, 
mőködtetésérıl és fejlesztésérıl. 

10. Az Önkormányzat a testvérvárosi kapcsolatai mindenoldalú ápolásával elısegíti a tanulók, péceli 
ifjúság és lakosság sportkapcsolatainak kiépítését, ápolását. 

III. A TESTNEVELÉS ÉS SPORT EGYES RÉSZTERÜLETEIVEL KAPCSOLATOS CÉLOK 
FELADATOK  

1. Nevelési-oktatási intézmények 

- Ütemezett program szerint fel kell újítani illetve lehetıség szerint bıvíteni kell az intézmények 
sportlétesítményeit. 
- A sporteszközök állapotát, számát öt évente felül kell vizsgálni és pótolni a hiányosságokat.  
- A tartáshibák idıbeni kiszőrését és korrigálását segítı program már az óvodában kezdıdjék meg és a 
gyógytestnevelés a rászorultak számára biztosítva legyen. 
- A mindennapos testedzéshez, sporttevékenységhez szükséges tárgyi és óraszám feltételeinek 
biztosítása. 
- Általánossá kell tenni az óvodások és az alsó tagozatosok úszásoktatását. 

2. Sportlétesítmények 

2.1. Létesítmény fenntartás, mőködtetés 

A sportegyesületi használatba adott létesítmények fenntartásáról és mőködtetésérıl az Önkormányzat 
a sportegyesületeknek átadott pénzeszközökkel gondoskodik. 

2.2. Létesítmény felújítás 

A sportlétesítmények szükségessé vált, ütemezett felújítását az Önkormányzat felújítási feladatai 
között kell szerepeltetni. 

2.3. Létesítmény fejlesztés 

A városi sportlétesítmény struktúrából hiányzik két alapvetı létesítmény fajta: az uszoda és a 
sportcsarnok. 
- Az építéshez szükséges források felkutatása: pályázatok, piaci szereplık bevonása. 

2.4. Egyéb létesítmények 

A lakóterületeken található , sportcélra hasznosított vagy hasznosítható területek, létesítmények állagát 
fel kell mérni és a lakosság illetve civil szervezetek bevonásával gondoskodni kell felújításukról és 
további mőködtetésükrıl. 

3. A sport önkéntes, társadalmi szereplıi 

3.1. Sportegyesületek 

Az Önkormányzat támogatja a testnevelési és sportcéljaival összhangban tevékenykedı, ezen 
feladatok ellátásából részt vállaló sportegyesületek szakmai mőködését. 
A támogatás mértékénél figyelembe kell venni az egyesületben foglalkoztatottak számát, a 
versenyszakosztályok eredményességét, a sportág helyi népszerőségét. 
 



 3 

3.2. Nem helyi egyesületi sportolók 

Az Önkormányzat támogatja a nem feltétlenül városi egyesületben sportoló, de városi kötıdéső egyéni 
sportolókat, nemzetközi szintő eredmény reményében. 

4. A sport piaci szereplıi 

A sportlétesítmények számának és fajtáinak gyarapítása, a sportszolgáltatások körének bıvülése 
fontos eszköz a város vonzóbbá tételére. Az Önkormányzatnak a rendelkezésére álló eszközökkel kell 
segítenie a sportvállalkozások alakulását, illetve városi letelepedését. 

5. Kiemelkedı sportteljesítmények elismerése 

Az Önkormányzat a Pécel Sportjáért kitüntetéssel megteremti a hazai és a nemzetközi szinten 
kiemelkedı teljesítményt elért péceli kötıdéső sportolók, illetve a helyi sportért kiemelkedı munkát 
végzı aktivisták, vezetık, testnevelık erkölcsi és anyagi elismerésének feltételeit. Az elismerés éves 
gyakorisággal, ünnepélyes keretek között történik. 

6. Helyi média 

Az Önkormányzat által támogatott helyi médiumok rendszeresen foglalkozzanak a péceli sport 
eseményeivel, adjanak hírt az elért eredményekrıl, népszerősítsék a rendszeres testedzést. 

7. A koncepció gyakorlati megvalósítása 
 
- A koncepcióból adódó feladatok megvalósítása érdekében ütemezett feladattervet kell készítni, 
amely tartalmazza a feladatok elvégzésének határidejét és a felelısöket. 
- A koncepció gyakorlati megvalósítását évente át kell tekinteni az adott év költségvetésének sport 
célra megjelölt összegének függvényében. 
 
 
Pécel, 2009. április 23. 
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2009. évi ütemezett feladatterv 
 

Pécel Város Sportkoncepciójának megvalósítására 
 

Megalakul a Sportkerekasztal  
Felelıs:  Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. április 30. 

•  Készüljön Sportkoncepció Pécel Város sportéletének, és egészségmegırzésének 
feladatait tárgyalja felelısségi szintek szerint az ellátandó feladatokkal, 
felelısökkel és határidıkkel 
Felelıs:  Polgármester 
Határidı: 2009. április 23. 

•  Az egészségmegırzés szerves része a tanulók úszásoktatásának támogatása, ezért 
a mindenkori 4. évfolyamos gyermekek részére a fenntartó önkormányzat 
biztosítsa a támogatási összeget éves költségvetésben  
Felelıs:  Polgármester, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi Iroda 
Határidı:  minden év költségvetés elfogadásának idıpontja, elsı módosítás 2009. 
július 1. 
Készüljön egy „Sportinfo”, mely a város honlapján informálja a sportolni, 
mozogni vágyókat az aktuális lehetıségekrıl. A tájékoztatóban össze lehessen 
győjteni a kapott programokat, amelyeket remélhetıleg minden szervezet 
megküld 
Felelıs:  Polgármesteri Hivatal, informatikus 
Határidı: 2009. május 31. 

•  Megfelelı információs hirdetı eszközök létrehozása, felelevenítése, amely nem 
csak a sporttal kapcsolatos hirdetéseket, programokat tartalmazza: többek 
között városi közszolgálati tévémősor helyzete, használhatósága, más 
elektronikus eszközök, folyóiratok, plakátok igénybevétele 
Felelıs:  Minden érintett 
Határidı:  Azonnal 

•  A „Nyitott Sportpálya – Nyitott Tornaterem” lehet ıséget biztosító oktatási 
intézmények kapjanak plusz forrást az ügyeleti díjak kifizetésére 
Felelıs:  Polgármester, Pénzügyi Iroda, Intézmények, Oktatási és Kulturális 
Bizottság 
Határidı: 2009. szeptemberétıl 

•  A gyermekek sportág versenyrendszere épüljön be a Városi Tanulmányi 
Versenyek rendszerébe. A sportversenyeket ıszi – téli – tavaszi rendszerben, 
kupa-szerően bonyolítjuk le. 
Felelıs:  Oktatási és Kulturális Bizottság, Intézmények 
Határidı: 2009. szeptemberétıl 

•  Minden esztendıben Péceli Sportnapok elnevezéssel rendezvényt szervezünk, 
ahol korosztályonkénti bontásban tömegsportversenyeket, vetélkedıket tartunk. 
Felelıs:  Oktatási és Kulturális Bizottság, oktatási referens, Intézmények 
Határidı: 2009. május 16-tól évente 

•  Minden esztendıben megrendezzük a „FUT A PÉCEL” elnevezéső futóversenyt 
korosztályonkénti távokkal, természetes környezetben  
Felelıs: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Határidı: 2009. október 31. 

•  Támogatjuk és segítjük a városban mőködı Péceli Spartacus Sportegyesületet 
munkájában 
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Felelıs:  Oktatási és Kulturális Bizottság, Intézmények 
Határidı: 2009. május 16-tól évente 

•  Részt veszünk a Péceli Tanösvény létrehozásában, az ismertetı kiadvány 
elkészítésében 
Felelıs:  Oktatási és Kulturális Bizottság, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság, Pest megyei Természetbarát Szövetség, Sportkerekasztal 
Határidı: folyamatos 

•  Forrásteremtı és pályázatíró tevékenységgel gyarapítjuk a városi költségvetés 
sportfeladataira jutó összegét 
Felelıs:  Oktatási és Kulturális Bizottság, Péceli Spartacus Sportegyesület, 
Sportkerekasztal, Polgármesteri Hivatal 
Határidı: folyamatos 

•  Az Önkormányzat Képviselı testülete elfogadja a sporttevékenység részletes 
szabályiról szóló rendeletét 
Felelıs: Polgármester, Oktatási és Kulturális Bizottság, Polgármesteri Hivatal 
Határidı: 2009. november 30. 
 

 
 


