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Az önkormányzatok a sportlétesítmények fenntartásával és fejlesztésével látják el leginkább a sporthoz kötődő közfeladataikat
Zalaegerszegen a stadionrekonstrukciós program keretében megindult az új Városi Labdarúgó Stadion felépítése, de sajnos 2003. után a folyamat
megakadt, s a stadion 7 év után is torzóként figyelmeztet arra, hogy befejezése – mind az északi lelátó, mind a központi klubépület – sürgető
feladat, mielőtt a már elkészült rész is elavulttá válik, de ezt alátámasztja az esetleges nemzetközi mérkőzések alkalmával jelentkező negatív
városmarketing is.
A Városi Sportcsarnok megkezdett műszaki, biztonságtechnikai szempontból történő felújításának befejezése tovább már nem halasztható, a
villamossági rendszer korszerűsítését és életvédelmi szempontból a tűzvédelmi rendszer korszerűsítését lehetőség szerint minél előbb be kell
fejezni. Ezzel együtt a Sportcsarnok teljes rekonstrukciója a következő évek városi sportpolitikájának egyik prioritása kell legyen, mivel jelenlegi
állapotában már egyre kevésbé felel meg a nemzetközi sportesemények megrendezéséhez szükséges követelményeknek. Ma már a
sportcsarnokok, stadionok építésekor, felújításakor nagyon fontos szempont a létesítmény multifunkcionális jellege, vagyis egyéb szolgáltatások
biztosítása is, amikből a létesítmény fenntartását segítő bevétel termelhető.
A Jégcsarnok helyzete az elmúlt év bizonytalanságai után megoldódni látszik, a közönségkorcsolyázás új és nagyon értékes lehetőséggel jól
szolgálja a szabadidősportot, a közoktatási intézmények számára az Önkormányzat finanszírozásával biztosított jégidő az iskolai és a diáksport
terén jelent minőségi előrelépést, az utánpótlás-nevelés területén pedig Zalaegerszeg a jégkorong egyik hazai erősségévé vált az elmúlt néhány év
alatt, ezzel együtt élsportban gondolkozni egyelőre azért még irreális elképzelés.
A Városi Sportcentrum nagy értéke a város sportéletének, kihasználtsága szinte lefedi a teljes kapacitását, s mind a szabadidősportnak, mind a
versenysportnak fontos helyszíneként szolgálja Zalaegerszeg sportéletét. A létesítményt a zalaegerszegiek díjmentesen látogathatják, ami a
szabadidősport és az egészséges életmód kialakításában jelentős támogatás és segítség az Önkormányzat részéről a Város lakói számára.
A Városi Fedett Uszoda nagyon fontos bázisa az eredményes zalaegerszegi úszósportnak, s legalább ilyen fontos helyszíne a szabadidősportnak,
illetve az iskolai- és diáksportnak, ezek miatt is az Uszoda bővítési lehetőségét szintén napirenden kell tartani és megfelelő pályázati
finanszírozási konstrukció esetén meg kell valósítani.
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Az Alsóerdő sportpályái sajnos jelenlegi rossz állapotuk miatt nem tudják szolgálni a város polgárainak kulturált szabadidő eltöltését és
mozgásigényének kielégítését, az erre a területre készült szabadidő és rekreációs központ terveinek megvalósításával pályázati forrás hiányában
jelenleg nem lehet reális lehetőségként számolni, de a Sportkoncepció hatályának időtartama alatt ez is az egyik kiemelt feladata kell legyen az
Önkormányzat sportvezetésének az oktatási és a kulturális ágazattal közösen.
A Bozsik-program műfüves labdarúgópálya-építési programja keretében eddig három műfüves labdarúgópálya épült (Városi Stadion, Városi
Sportcentrum, Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola), s egy gumiborítású pálya a Kölcsey Gimnáziumban.
Az elkészült tervek alapján a kivitelezés fázisába ért a legújabb műfüves labdarúgó pálya építése a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépés Szakiskola, Sportiskola területén. Eredményes pályázat esetén új sportlétesítménnyel, műfüves sportpályával bővülne az intézmény, erősítve
ezzel a sportiskolai tevékenység célját, az utánpótlás nevelés színvonalas és eredményes munkáját.
Az iskolai tornatermek, tornaszobák, sportudvarok felújítása és a játszótér építési program elmúlt években történt fejlesztései szintén segítik a
gyermekek és tanulók egészséges életmódra történő nevelését, a mozgás megszerettetését. A peremkerületek létesítményhelyzete továbbra is
aránytalan: Andráshida, Botfa és Ságod településrészek önálló sportcentrumokkal rendelkeznek, Landorhegy az iskoláinak köszönhetően
sportpályákkal jól ellátott, ugyanakkor a Páterdombi városrésznek az egykori MOL-pálya helyén még nem épült meg a saját sportcentruma, a
Kertvárosi és Csácsbozsoki településrészek sportcentrumainak megépítése szintén a jövő feladata.
A Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola Pais Dezső Tagiskolája működésének a 2010-2011. tanévtől történő megszűnése
miatt az ott lévő Tanuszoda (és tornaterem) esetleg bizonytalanná váló működtetése erősen veszélyeztetné a gyermekek és tanulók vízhez
szoktatását, illetve úszás tanítását, ezért ennek működtetését – amíg más lehetőséggel ezt a funkciót nem lehet kiváltani – biztosítani kell.
Fontos szerepet töltenek be a testmozgási, testedzési lehetőségek városi biztosításában a vállalkozások által működtetett sportlétesítmények is
(XXL Fitness Központ, Venatus stb.).
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. december 14-i ülésén tárgyalta és 302/2006. sz. határozatával fogadta el az önkormányzati
tulajdonban lévő sportlétesítmények 2007-2009. évekre szóló felújítási és fejlesztési javaslatát, illetve ütemtervét. Az ebben foglaltak az említett
3 év költségvetéseinek függvényében kismértékben kerültek megvalósításra.
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Ennek ismeretében a korábbi ütemtervben meghatározott célok és feladatok jelentős része továbbra is aktuális, ezért javasolható a hivatkozott
létesítmény-felújítási ütemterv felülvizsgálata és aktualizálása a jelenlegi koncepció keretein belül és a várható lehetőségek figyelembe vételével.

A sportlétesítményeket érintő legfontosabb felújítási és beruházási feladatok megvalósíthatóságát az évenként rendelkezésre álló pénzügyi
lehetőségek, a pályázati lehetőségek, és a helyi sportpolitikai döntések fogják meghatározni. Az aktuális javaslatok fentiek alapján, valamint
balesetvédelmi, értékmegóvási, esztétikai szempontokat szem előtt tartva, a mindennapi üzemeltetői tapasztalatokat figyelembe véve a
következők:
Október 6. tér 16.:
o a Városi Labdarúgó Stadion zöldfelületének teljes felújítása (talajcsere, megfelelő rétegrend, drén csövezés, automata öntözés,
gyeptéglázás, esetleg játéktér fűtés)
o a központi (Déli lelátó alatt) épületének elkészítése
o az Ostoros Károly Csarnok világítási rendszerének teljes cseréje (balesetveszélyes), tetőszigetelésének javítása, É-i és D-i oldalfalának
külső és belső javítása
o Irodaház külső felújítása
o Stadion mögötti új füves edzőpályához kispadok beszerzése
o Stadion mögötti régi füves edzőpálya felújítása (egyenetlen lejtésviszonyok, kapuk előtere, füvesítés,esetleg drén csövezés
o Stadion mögötti pályákhoz illemhelyek biztosítása
Városi Sportcsarnok:
o villamossági rendszer teljes korszerűsítése
o tűzvédelmi rendszer korszerűsítése
4

Városi Sportcentrum:
o Tekecsarnokban 2 sávhoz tartozó Vilati mechanika Funk mechanikára való cseréje
o Alsó füves labdarúgó pályához (futópályán belüli) kispadok beszerzése
o A,B,C épületek szennyvízelvezető rendszerének módosítása (derítő kialakítása)
o Salakos labdarúgó pályán salak pótlása
o Salakos labdarúgó pályához öntözőrendszer kiépítése
o Lakosság részére pálya (pályák) kialakítása

Városi Fedett Uszoda:
o tanmedence építése a jelenlegi gépészeti rendszerhez csatlakoztatva

Munkácsy u. 12.:
o a Modellező Klubház teljes tetőszigetelésének felújítása
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Zalaegerszeg sportlétesítményei
sz.
1.

2.

Ingatlan neve
Helye
Október 6. tér 16.
Városi Labdarúgó Stadion
északi lelátója
és a kiszolgáló létesítmények
Ostoros
Károly Október 6. tér 16.
Munkacsarnok

3.

Zala-réti edzőpályák

4.

Városi Sportcentrum

5.

Sportpályák

Tulajdonos
Zalaegerszeg
MJV
Zalaegerszeg
MJV
Zalaegerszeg
MJV

Birkózó csarnok

Október 6. tér 16. 2 db füves és 1 db „A”
típusú műfüves labdarúgó
pálya villanyvilágítással
Vágóhíd u. 16.
13 db salakos teniszpálya,
labdarúgó pályák (2 db
füves, 1 db salakos
villanyvilágítással,
1 db „B” típusú műfüves
villanyvilágítással),
6 sávos tekecsarnok
Vágóhíd u. 16.

6.

Modellező Klub

Munkácsy u 12.

Zalaegerszeg
MJV

7.

„Irodaház”

Október 6. tér 19.

Zalaegerszeg
MJV

8.

Sportlőtér

Ebergényi u. 45.

Zalaegerszeg
MJV
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Zalaegerszeg
MJV

Zalaegerszeg
MJV

Üzemeltető
Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság
Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság
Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság
Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság

Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság
Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság
Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság
Városi
Sportlétesítmény
Gondnokság

Megjegyzés

Szakmai üzemeltető:
Területi Rádióklub
Zalaegerszeg
Szakmai üzemeltető:
Polgári Lövész Egylet

sz.
9.

Ingatlan neve
Buslakpusztai lőtér

Helye
0133/2 hrsz.

Sportpályák

Tulajdonos
Zalaegerszeg
MJV

10. Egykori futóvad lőtér

Ebergényi u. 47.

Zalaegerszeg
MJV

11. Roxy Sport Club

Novák M. u. 4.

Zalaegerszeg
MJV

12. Csácsi hegyi „rádióbázis”

20247 hrsz.

Zalaegerszeg
MJV

13. Sportcsarnok melletti terület

2897/3

14. Városi Sportcsarnok

Stadion u. 3.

Zalaegerszeg
MJV

15. Futófolyosó

Vágóhíd u. 16.

Zalaegerszeg
MJV

2 db salakos, 2 db
bitumenes teniszpálya,
2 db füves kisméretű
labdarúgó pálya

16. Városi Labdarúgó Stadion
Október 6. tér 16.
(az északi lelátó és a régi
Klubház nélkül)
17. Strandfürdő és Fedett Uszoda Mártírok u. 78.

Zalaegerszeg
MJV

Zalaegerszeg
MJV
Zalaegerszeg
MJV
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Üzemeltető
Megjegyzés
Városi
Szakmai üzemeltető:
Sportlétesítmény Polgári Lövész Egylet
(Göcsej Sportlövész
Gondnokság
Egyesület)
Városi
Sportlétesítmény Jelenleg
Gondnokság
sporthasználaton kívül.
Városi
Bérlő:
Sportlétesítmény Andráshida SC
Gondnokság
Városi
Szakmai üzemeltető:
Sportlétesítmény Területi Rádióklub
Zalaegerszeg
Gondnokság
Városi
A füves rész a
Sportlétesítmény vándorcirkuszok
ideiglenes helye is.
Gondnokság
Egerszegi
Sportcsarnok és
Stadion Kft.
Egerszegi
Sportcsarnok és
Stadion Kft.*
Egerszegi
Sportcsarnok és
Stadion Kft. *
Egerszegi
Sportcsarnok és
Stadion Kft.

Nagyterem, kisterem,
kondícionáló és
Súlyemelő terem.
Külön megállapodás
alapján a*VSG
üzemelteti.
Külön megállapodás
alapján a*VSG
üzemelteti.
Az Aquacity
üzemelletője.

