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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskeméten jelenleg három sportszervezet foglalkozik labdarúgó utánpótlás-neveléssel, melyek 

összesen több mint 1000 gyermeket foglalkoztatnak. A sportszervezetek közül a legtöbben a Kecskeméti 

Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola, illetve az általa működtetett Mercedes-Benz Gyár 

Labdarúgó Akadémia szervezeti keretei között sportolnak.  

 

Képzés megnevezése Csapatok száma Sportolók létszáma 

Grassroots csapatok 16 csapat 292 fő 

Akadémiai csapatok 10 csapat 184 fő 

Leány csapatok 2 csapat 30 fő 

Intézményi csoportok  310 fő 

Összesen 28 csapat 816 fő 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 13/2016. (II.18.) határozatában elfogadta 

Kecskemét Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepcióját, amely meghatározza a labdarúgó 

utánpótlás-nevelés terén elvégzendő feladatokat is. A koncepcióban foglaltak szerint meg kell tartani és 

lehetőség szerint tovább kell működtetni az utánpótlás-nevelés területén felépített rendszert, különös 

tekintettel a Mercedes-Benz Gyár Labdarúgó Akadémia keretei között zajló tehetségnevelő programra. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 215/2016. (X.27.) határozata alapján a 

labdarúgó utánpótlás-nevelés, az akadémiai képzés és a zavartalan szakmai munkához szükséges 

feltételek biztosítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti 

Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola között együttműködési megállapodás került aláírásra. A 

megállapodás 5.) pontjában foglaltak szerint az önkormányzat lehetősége szerint közreműködik a 

regionális utánpótlásközpont működéséhez szükséges létesítményháttér biztosításában. 

 

A labdarúgó utánpótlás-nevelés fejlesztése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelt céljai 

között szerepel a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztése, a sportolói 

életpálya bevezetése, valamint a sporttehetségek kiválasztása és pályafutásuk nyomon követése. A 

célkitűzések elérésének alapja, hogy az ország egész területén megfelelő minőségű regionális utánpótlás 

központok kerüljenek kialakításra, melyek egyforma képzési szisztéma mentén, hasonló színvonalon 

működnek. 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az ELN-45/2016. (06.16.) számú határozatában elfogadta a 

szövetség 2017-2020-as időszakra vonatkozó regionális utánpótlás-fejlesztési koncepcióját. 

 



Az elnökség által regionális utánpótlás-központi minősítésre kijelölt szervezetek között szerepel a 

Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola. A regionális utánpótlás-központ 

működéséhez szükséges infrastruktúra kialakítását a Magyar Labdarúgó Szövetség anyagilag is 

támogatja. 

 

A szövetség a regionális utánpótlás-központi minősítés véglegesítését több feltételhez köti. A határozat 

szerint az alábbi táblázatban meghatározott számú és méretű pályának, öltözőnek és kiegészítő 

helyiségeknek lehetőleg egy összefüggő területen kell elhelyezkednie. 

 

Nagyméretű 
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Nagyméretű 
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sportcsarnok 

Öltözők 
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2 db 
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 orvosi szoba 

 szociális 

helyiség 

 irodák 

 

A szövetség törekvése, hogy a sportszakmai képzés mellett a sportolók megfelelő színvonalú oktatására 

és elszállásolására is az utánpótlás központban vagy ahhoz a lehető legközelebbi helyszínen kerüljön sor. 

A határozatban foglaltak szerint a sportinfrastruktúra helyszínétől maximum 10 km-es távolságon belül 

egy kollégiumnak vagy egy olyan épületnek kell rendelkezésre állnia, amelyben minimum 30 fő egyidejű 

elszállásolása az ide vonatkozó jogszabályok előírásai szerint megoldható. 

 

Megvizsgálva a jelenleg rendelkezésre álló sportinfrastruktúrát, valamint a regionális központ 

elhelyezésére alkalmas, az MLSZ által támasztott követelményeknek megfelelő ingatlanokat, a volt Tó 

Hotel és környezete volt a legmegfelelőbb helyszín. 

 

Az évek óta üresen álló, több sikertelen értékesítési eljárást megért Tó Hotel kiváló lehetőséget nyújt a 

sportolók elhelyezésére és a szükséges kiszolgáló helyiségek kialakítására. 

 

A beruházás részeként megvalósításra kerülő nagyméretű füves labdarúgópályák a szabadidő központ 

többnyire kihasználatlan részén kerülnek kialakításra. A jelentősebb számú résztvevővel zajló 

programoknak helyet adó rendezvényterület mérete kis mértékben csökken, funkciója azonban továbbra 

is megmarad. A szabadidő központ beruházással nem érintett területe változatlanul a lakosság 

rendelkezésére áll a szabadidő eltöltése, a rekreációs tevékenység folytatása céljából. 

 

A regionális utánpótlás központ megépülése – az MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében 

eddig megvalósult műfüves labdarúgópályák mellett – további lehetőséget biztosít a mindennapos 

testnevelés foglalkozások lebonyolításához, a diákolimpiai és egyéb iskolai sportversenyek 

megrendezéséhez.  A kialakításra kerülő pályák lakosság általi, szervezett keretek között történő, 

szabadidősport célú igénybevétele szintén biztosításra kerül. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő Urat az interpellációban adott válasz elfogadására. Amennyiben ez nem 

történik meg, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdése alapján döntsön a határozat-tervezet szerint. 

 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 18. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 
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kapcsolatban 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

23.082-2/2017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:  

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja.   

  

  


