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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Aranycsapat név a minden idők legjobb magyar labdarúgó-válogatottjának tartott,
1950 és 1956 között játszó, és számtalan sikert elért csapatot takarja. Legendás
számadatok, máig megdöntetlen rekordok, a világ élvonalába tartozó játékosok,
mindenki által ismert eredmények övezik a magyar Aranycsapat kultuszát.
Klasszikus értelemben Aranycsapat alatt az angolok ellen a Wembley-ben győzelmet
arató csapatot értjük, de talán kevesen tudják, hogy a minden labdarúgást kedvelő által
ismert klasszikus összeállításban csupán négy alkalommal léptek pályára, és a
mérkőzések végére ez is megváltozott. Ebben a magyar labdarúgás aranykorát jelentő
csapatban még 14 olyan játékos játszott, akiknek fontos szerepe volt az 1952. évi nyári
olimpiai győzelemben és az 1954. évi világbajnokságon elért II. helyezésben.
Az Aranycsapatból utolsóként városunk díszpolgára, Buzánszky Jenő hunyt el, akinek
a labdarúgás iránti szeretete, az utánpótlásba vetett hite mindenki által ismert.
Úgy gondolom e világszerte ismert sportemberek emlékének őrzése, példaként állítása
közös felelősségünk, ezért javaslom egy olyan közösség létrehozását, ami a legendás
labdarúgók emlékét ápolja, példaként állítja a fiatalok elé.
Javaslom, hogy e közösségbe történő belépésre azokat a településeket, fővárosi
kerületeket kérjük fel, ahol az 1952. évi nyári olimpián és a 1954. évi
világbajnokságon a magyar labdarúgó-válogatott tagjai születtek, illetve
sportpályafutásuk szempontjából kiemelkedő szerepük volt, illetve életük végén éltek.
A nem magyarországi településeket dőlt betűvel jelöltük. Az ő esetükben javaslom,
hogy e közösség céljait támogatóként segítsék.
Javaslatom az alábbi személyekhez köthető, a játékosok neve melletti települések
felkérése a kezdeményezéshez történő csatlakozásra:
Név
Grosics Gyula
Buzánszky Jenő
Lóránt Gyula
Lantos Mihály
Bozsik József
Zakariás József
Budai II. László
Kocsis Sándor
Hidegkuti Nándor
Puskás Ferenc
Czibor Zoltán
Palotás Péter
Gellér Sándor

Születési hely
Dorog
Dombóvár
Kőszeg
Budapest
Kispest
Budafok
Rákospalota
Budapest
Budapest-Óbuda
Kispest
Kaposvár
Budapest
Vesszős

Pályafutás
állomása
Tatabánya
Dorog
Szombathely
Bp., MTK
Kispest
Bp., MTK
Bp., FTC
Bp., FTC
Bp., MTK
Bp., Honvéd
Bp., FTC
Bp., MTK
Püspökladány

Utolsó
lakóhelye
Budapest
Dorog
Szaloniki
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Barcelona
Budapest
Budapest
Győr
Budapest
Budapest

Börzsei János
Dalnoki Jenő
Kovács I. Imre
Szojka Ferenc
Csordás Lajos
Tóth II. József
Kárpáti Béla
Várhidi Pál
Budai László
Machos Ferenc
Tóth Mihály
Gulyás Géza

Budapest
Budapest
Budapest
Salgótarján
Budafok
Mersevát
Felsőgalla (Tatabánya)
Budapest
Rákospalota
Tatabánya
Bezdán
Budapest

Budapest
Bp., FTC
Bp., MTK
Salgótarján
Bp., Vasas
Bp., Csepel
Bp., Vasas
Bp., Dózsa
Bp., FTC
Budapest
Bp., Újpest
Bp., FTC

Budapest
Budapest
Budapest
Salgótarján
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Székesfehérvár

E közösséget az egyszerűen, természetes és jogi személyekkel egyaránt alapítható
szövetségi formában javaslom megalapítani.
A szövetség az egyesület különös formája, alapítására az egyesület létesítésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Fogalmát az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 4. § (3) bekezdése határozza meg, mely szerint „A szövetség olyan
egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja
egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet.”
Szövetség létesítéséhez alapszabály elfogadása szükséges. Az előterjesztésnek nem
célja – és jelen helyzetben nem is lehet célja – az alapszabály tartalmának pontos
meghatározása, hanem csak irányvonal kijelölése ahhoz, hogy az alapításhoz
szükséges tagság megszerzése érdekében tárgyalási alap álljon rendelkezésre.
Javaslom a szövetség elnevezésén (Aranycsapat Települések Szövetsége) kívül az
alapszabály néhány tartalmi elemét meghatározni:
1. A szövetség célja:
- az Aranycsapat tagjaihoz és kiemelt technikai segítőihez köthető emlékek,
hagyományok ápolása, népszerűsítése, fejlesztése;
- az Aranycsapat tagjainak születési helyéhez, aktív labdarúgó pályafutásához,
halála helyéhez köthető településekkel való kapcsolatépítés, az együttműködés
erősítése;
- labdarúgás iránt érdeklődő gyermekek, fiatalok, felnőttek részére az
Aranycsapathoz fűződő ismeretek terjesztése
2. A célok megvalósítása érdekében a szövetség feladatai:
- emlékhelyek felkutatása, létesítése;

-

-

az érintett települések közötti – az Aranycsapat tagjainak születési, vagy
halálozási évfordulójához köthető – vándor labdarúgó tornák kezdeményezése,
szervezése;
együttműködés minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és
gazdálkodó
szervezettel,
önkormányzatokkal,
más
egyesületekkel,
szövetségekkel, amelyek segítik a szövetség eredményes működését, és
céljainak megvalósítását.

3. A szövetség tagsága:
A szövetség tagjai elsődlegesen olyan települési önkormányzatok lennének, amelyek
köthetőek az Aranycsapat tagjaihoz születési hely, aktív labdarúgó pályafutás, vagy
halálozás helye alapján, és ehhez kapcsolódóan bármilyen emléket létrehoztak,
ápolnak, vagy terveznek létrehozni. Ezen kívül tag lehetne bármely labdarúgó
szövetség, akadémia, az Aranycsapat tagjához köthető alapítvány is.
4. A szövetség szervei:
- Közgyűlés
- Elnökség (elnök, alelnök, 3 elnökségi tag)
Az egyszerűbb működés érdekében a felügyelőbizottság mellőzését javaslom.
Határozati javaslat
az Aranycsapat Települések Szövetsége létrehozásának kezdeményezéséről és
abban a tagság vállalásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Aranycsapat Települések Szövetsége elnevezésű, a civil törvény
szerinti szövetség létrehozásáról egyeztetéseket kezdjen azon magyarországi
települések és fővárosi kerületek önkormányzataival, ahol az 1952. évi nyári olimpián
és a 1954. évi világbajnokságon résztvevő magyar labdarúgó válogatott tagjai
születtek, illetve sportpályafutásuk szempontjából kiemelkedő szerepük volt vagy
életük végéig éltek. A szövetség céljainak megvalósítását az Aranycsapat tagjaihoz
köthető határon túli települések támogatóként segíthetik.
Amennyiben az Aranycsapat Települések Szövetsége létrehozásának feltételei
fennállnak, a képviselő-testület egyetért azzal, hogy abban Dombóvár Város
Önkormányzata, mint alapító rendes tag részt vegyen, és felhatalmazza a polgármestert
az Önkormányzat nevében a megalapítással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére,
az alapszabály és a tagdíj mértékének elfogadására.
Határidő:

2016. június 15. – az egyeztetések megkezdésére
2016. szeptember 30. – a képviselő-testület tájékoztatása az egyeztetés
eredményéről, illetve a Szövetség létrehozásáról
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

