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I. Sportkoncepció szükségessége, célok, feladatok
Szentes Város Önkormányzata középtávú sportkoncepció formájában legutóbb 2004-ben fogalmazta
meg sporttal kapcsolatos céljait, feladatait, így időszerű, hogy számba vegyük az elmúlt négy év
eredményeit, illetve kijelöljük a város sportéletének jövőképét és célrendszerét.
A sportkoncepció mostani újragondolását, kiegészítését nem csak az eltelt idő, hanem a magyar
sportéletben a közelmúltban végbement változások is indokolják. Ezek közül talán a legfontosabb a
széleskörű egyetértéssel elfogadott 65/2007. (VI.27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiájáról, amely teljesen új megközelítéssel fogalmaz meg jövőképet, célrendszert, s ezen
belül irányokat, prioritásokat az egyetemes magyar sportra vonatkozóan.
Már a korábbi koncepció is figyelembe vette azokat a dokumentumokat, - mint az Európai Sport Charta
- amelyek a sporttal kapcsolatos európai értékrendet közvetítik. E szerint az állam feladata az, hogy
állampolgárainak életminőségét, egészség állapotát segítse.
Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó – nem csak pénzügyi –
támogatása révén érhető el. E témakörben folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a
sport, életünk elidegeníthetetlen tevékenysége, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, mert
átfogó eszközként, a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására hatékony megoldásokat
kínál. Ahogy a mindenkori kormányzatnak, úgy az önkormányzatoknak, a gazdaság szereplőinek,
irányítóinak, résztvevőinek sem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket.
Jelen sportkoncepció megalkotásával az önkormányzat, a nemzetközi, az országos és a helyi
társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok várható hatásaira építve – természetesen
figyelembe véve a jogszabályok által előírt önkormányzati kötelezettségeket –felvázolja a város
sportéletének jövőképét és célrendszerét, illetve a fejlesztés irányait.
A változtatás indokai:
1. Jogszabályváltozások
2. Életmódválság, az emberek gyenge egészségügyi állapota
3. Sport feladatok ellátásának szervezeti változásai
4. Alkalmazkodás az egészség- és sportturizmus kihívásaihoz
5. Alapelvek, feladatok, célok meghatározásának hiánya

II. Az önkormányzat feladatai a helyi sportélet szervezésében
Szentes városában sokszínű, gazdag sportélet folyik. Cél a sportolási feltételek biztosítása, az ehhez
szükséges források minél hatékonyabb felhasználása, a sportkoncepcióban kiemelt területek megfelelő
színvonalú támogatása.
Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét az Alkotmányban rögzített alapjogokon túl alapvetően két
törvény, a sportról szóló 2004. évi I. tv. (továbbiakban: Sporttörvény), valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) szabályozza. A települési önkormányzatok
feladatainak felsorolása között megtaláljuk a sport támogatását, valamint az egészséges életmód
közösségi feltételeinek elősegítését, azonban ezek megvalósításának mértéke és mikéntje – az
önkormányzatiság elveinek megfelelően - teljesen az önkormányzat döntésétől függ. A Sporttörvény az
Önkormányzati törvénnyel összhangban határozza meg az önkormányzatok feladat- és hatásköreit. A
települési önkormányzat feladatai között írja elő a helyi sporttevékenység támogatását, de ennek
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formáit taxatíva nem sorolja fel. A törvény döntési szabadságot ad az önkormányzatoknak, a sport
támogatásának egyéb lehetséges eszközeit már nem részletezi. Összességében mind az
önkormányzati törvénynek, mind a Sporttörvénynek célja, hogy az önkormányzat a teherbíró
képességének és a helyi igényeknek megfelelően lássa el a feladatait.
A Sporttörvény értelmében minden állampolgárt megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem
(megelőzés és rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A
testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában.
Szentes város számára a sport területén három kitörési pont mutatkozik:


A gyógy-idegenforgalom mellett a sport-idegenforgalom által nyújtott lehetőségek kihasználása.



A minőségi és az élsportra épülő utánpótlás nevelés, a diáksport tudatos fejlesztése.



A szabadidő sport minél szélesebb körben való elterjesztése.

Feladatok között első helyen a sportolás magas szintű infrastrukturális alapjainak megteremtése
áll. Ez az alapfeltétele a minőségi, hosszú távú és minden réteget kielégítő sportkoncepció
kialakításának.
- Olyan sportlétesítmények kellenek, melyek maximálisan biztonságosak, az öltözők kulturáltak,
sportolás utáni, vagy közbeni (gyermekmegőrző, játszó helyiségek), kikapcsolódást szolgáló helyiségek
állnak rendelkezésre, ahol a családok együtt, vagy külön-külön, de egészséges, tartalmas módon
töltik el szabadidejüket.
- Olyan sportépítmények kellenek, melyekre válogatott, illetve egyéb minőségi sport-eseményeket,
edzőtáborokat lehet szervezni, melyek sport-idegenforgalmi hasznából az egész város profitálhat.
A sport-idegenforgalom a gyógy-idegenforgalom mellett segíti a város fejlődését, hasznot hoz, és a
város lakóinak egészségi állapotát, közérzetét is kedvezően befolyásolja.
Mindezek alapján fő cél:
o a meglévő sport infrastruktúra fejlesztése,
o megfelelő

sport-szakmai

háttér

biztosítása,

kialakítása,

képzése,

személyiségformálása,
o lehetőségekhez mérten a finanszírozási feltételek megteremtése,
o az ifjúság erkölcsi nevelése, személyiségformálása,
o a szórakozás és szórakoztatás,
o a sportturizmus fejlődésének elősegítése.
A sport világának átalakulása napjainkban is zajlik. Tudatos intézkedések előkészítésében, döntések
meghozatalában hiba lenne figyelmen kívül hagyni néhány objektivitást, melyek önkéntelenül
fogalmazódnak meg:
- a magyar sport versenysport központú, mert a kevés támogatás is állami szinten koncentrálódik,
- a világban egyre jobban erősödő tendencia az egészségorientáció. Fokozott hangsúlyt kap a jó
egészségi állapot megőrzése, a fizikai fittség iránti igény kibontakozódása. Mindezek mellett azonban
teljesen egyértelmű, hogy a financiális háttér határozza meg, hogy a koncepcióba megfogalmazottak
megvalósulhatnak közép, illetve hosszú távon.
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Helyzetelemzés
Szentes városában a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők száma magas. A
rendellenességek kialakulását nagymértékben befolyásolja a helytelen táplálkozás, a káros
szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog) elterjedése, a stressz és nem utolsó sorban az, hogy a
lakosság nagyobbik hányada mozgásszegény életmódot folytat, s részben ennek eredményeként
rendkívül rossz az egészségi állapota. A rendszeres testedzésre különösen nagy figyelmet kellene
fordítani, hiszen ennek élettani hatásai rendkívül jók, ennél fogva ezek nagy szerepet játszanak a
betegségek megelőzésében. A helyzet megváltoztatása érdekében a helyi önkormányzat a
sportkoncepcióban megfogalmazott jövőképet úgy alakítja ki, hogy a város – nemzeti sportvárosi
státuszának megőrzése mellett az emberek jóval szélesebb körét bevonva – remények szerint
belátható időn belül sportoló várossá is váljon. Szentes megítélése a sporttársadalomban is kedvező
és elismert, a szűkebb környezet véleménye szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, az
iskolai testnevelés, a szabadidősport, valamint a versenysport és az utánpótlás-nevelés.

III. Óvodai, iskolai testnevelés
Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes intézményi
rendszerben végzett testneveléssel. Szentes város az óvodai és iskolai testnevelés területén
ellátandó feladatait a „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia” e területen megfogalmazott elveit figyelembe
véve az alábbiak szerint határozza meg:
- Gyermekeik, tanulóik harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testmozgással és sporttal
biztosítható. Ez a feladat időben sem előbbre nem hozható, sem későbbre nem halasztható, más
tevékenységgel nem helyettesíthető.
A/ Az óvodai nevelés alapfeladata az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése
Kiemelt nevelési cél:
- az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi
fejlődésének elősegítése, egészséges életmód, a gondozás, testápolás, az egészségmegőrzés
szokásainak kialakítása. Rendelet írja elő, hogy az óvodákban kötelező a tornaszoba megléte, az előírt
felszerelésekkel. Amennyiben ez nincs meg minden óvodában, úgy a hozzáférést kell biztosítani. Az
óvodák és általános iskolák feltételeinek megteremtése, ill. javítása céljából pályázatot adott be az
önkormányzat, ami az intézmények fejlesztését hivatott biztosítani. Az óvodák többsége szabadtéri
játékokkal rendelkezik, így a tavasztól őszig tartó időszakban megoldhatók a szabadtéri foglalkozások.
Az intézmények eszközellátottsága mind a mennyiségi, mind a minőségi jellemzők tekintetében javuló
tendenciát mutat. Az óvodák egyre korszerűbb és biztonságosabb játék-, és sportszerekkel bővítik
eszköztárukat. Jövőbeni feladat:
- Az eszközök pótlása, folyamatos korszerűsítése,
- Törekedni kell az óvodás korosztályok sporttevékenységének fejlesztésére az intézményi kereteken
belül és azon kívül egyaránt. A gyerekek egészséges és sportos életmódra történő tudatos nevelése
érdekében évente szükséges e korosztály számára kiemelt sportesemények szervezése (Óvodától az
Olimpiáig Úszóverseny, Challange Day, sorversenyek stb.). Fontos kiemelni az óvodai úszást, mely a
nagycsoportos gyermekek úszás oktatását foglalja magába, ami városi szinten nem teljes
lefedettséggel működik.
B/ Az iskolai testnevelés tekintetében a mai közoktatás előnybe helyezi az egészséges életmód
kialakítását, a testnevelés tartalmi megújítását, a rendszeres testedzés szokásrendszerének
megalapozását, az alapvető fizikai képességek és mozgásképességek fejlesztését, a sportolás
megkedveltetését. A megfelelő mennyiségű- és minőségű testmozgás, testedzés, versenyzés 18 éves
korig életszükséglet és a fejlődés feltétele. Az iskolai testnevelés és a gyógytestnevelés törvény
szerinti alapvető személyi és tárgyi feltételei Szentes városában biztosítottak.
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A 1993. évi LXXIX. törvény 52.§ (10) bekezdése alapján kötelező biztosítani a mindennapi testmozgást
az általános iskola 1-4. évfolyamán. Ehhez kapcsolódóan az 5-8. évfolyamokon is el kell érni a
mindennapos testmozgás megvalósítását.
Az alapfokú intézmények vezetőinek kiemelt feladata kell, hogy legyen az iskolai sporttevékenység
pályázati úton történő fejlesztése (tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása, sporteszközök
beszerzése, iskolai sportlétesítmények fejlesztése).
C/ Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés során betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradott tanulók,
tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos
javaslatára az iskolaorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (mellkasi,
gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori
hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küzdő, a testi képességekben visszamaradó, azaz
a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, megszüntetése a testnevelés (torna,
úszás, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek és a
későbbiekben a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. A helyi önkormányzat feladata az érintett
tanulókkal kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése. Szentesen a gyógytestneveléshez
kapcsolódó feladatokat az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el. A gyógytestnevelésben
résztvevő tanulók száma évről-évre egyre jobban növekszik, így ezen ellátás biztosítása hosszú távon
is fontos és kiemelkedő jelentőséggel bír.
Célok:
- Az úszásoktatás kiterjesztése minden óvodai nagycsoportra.
- A kötelező tanórai testnevelési órák számának lehetőség szerinti emelése (mindennapos testnevelés
5-8. évfolyamokon is) és ehhez a feltételrendszer biztosítása.
- Gyógytestnevelés teljes körűvé tétele.
Kiemelt feladatok az iskolai testnevelésben és sportban:
 Azok a pedagógus továbbképzések és szakmai napok kerüljenek előtérbe, amelyek sportági és
legújabb edzéselméleti ismereteket közvetítenek.
 Ösztönözzék a pedagógus továbbképzési keretből a testnevelő tanárokat sportoktatói, edzői,
szakedzői képesítés megszerzésére (intézményeknek feltételt kell biztosítani).
 A testnevelő tanárok-edzők erkölcsi, anyagi elismerése (sportolói ünnepség).
 A tárgyi feltételek lehetőségeken belüli folyamatos, a kor követelményeinek megfelelő
fejlesztése.
 Gyógytestnevelésben érintett tanulók ellátásának folyamatos biztosítása, együttműködés az
orvos- testnevelő tanár-szakszolgálat között.

IV. Diáksport
A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan,
versenyszerűen, meghatározott szabályok szerint. A város diáksportja stabil, jól szervezett. A
versenyprogramokat a Városi Diáksport Bizottság (továbbiakban: VDSB) koordinálja. A bizottságon
belül alsófokú és középfokú tagozat működik. A város a mindenkori költségvetésben meghatározott
sporttámogatási keretösszegen belül a Gyermek– és Ifjúsági Sportbizottság (továbbiakban: GYISB) által
meghatározott összeggel segíti a diáksportot. A városi versenyek lebonyolításához biztosítottak a
feltételek. A magasabb szintű megyei, területi és országos versenyeken való részvétel a VDSB
támogatási keret terhére, valamint pályázati pénzek bevonásával biztosított. Szentes város az oktatási
intézményeikben diáksportkörök, valamint diáksport egyesületek működnek, partnerként segítve a
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VDSB munkáját, gazdagítva a tanórán kívüli testnevelési és sporttevékenységet, működtetik a
közoktatásban tanuló fiatalok sportfoglalkozási és versenyrendszerét. A diáksport munkáját
eredményesen segíti a testnevelői munkaközösség. A város példamutató módon szervezi meg a
városkörnyéki települések versenyeit is és helyet ad megyei döntők lebonyolításához is. Fontos szerepe
van a kistérségi társulások intézményeiben tanulókkal kialakított diáksport rendezvényeknek (Nagytőke,
Eperjes, Szegvár, Derekegyháza, Nagymágocs, Fábiánsebestyén és Árpádhalom).
Célok:
-

-

A városban élő ifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a
rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának
növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése.
A városban törekedni kell arra, hogy az intézményekben dolgozó testnevelő tanárok a
testnevelés órák tananyagának oktatása, valamint a szabadidős és diákolimpiai versenyekre
történő felkészítés mellett segítsék az egyesületek utánpótlás nevelő tevékenységét, a
diákok egyesületekbe történő irányításával.
Az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek tevékenységében továbbra is lehetőséget kell
biztosítani a sportágak széleskörű választhatóságára, valamint a tehetséges, versenysportra
kiválasztott tanulók mellett valamennyi sportolni - mozogni vágyó fiatal foglalkoztatására.
A sportkoncepció keretein belül biztosítani kell a diáksport anyagi feltételeit.

Kiemelt feladatok a diáksport területén:
Munkakapcsolat jellegű kontaktus kialakítása oktatási intézmények testnevelő tanárai és a
sportegyesületek edzői között az utánpótlás nevelés komplex feladatának megoldása
érdekében.
 Kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó diáksportolók munkájának elismerése (Sportolói
ünnepség).
 Szentes város diáksportjában hosszú évek óta kiemelten magas szintű tevékenységet végző
szakemberek országos és megyei kitüntetésre történő felterjesztése.
 Támogatni kell a diáksport tagozatvezetők munkáját.


V. Utánpótlás nevelés
Az utánpótlás nevelés - elsősorban a kiválasztás és a tehetséggondozás, mint folyamat - alappillére az
iskola. Tehát az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, és kiegészíti
egymást.
Az utánpótlás nevelés lényege kettős. Az egyik - és ez ismert inkább a köztudatban – a versenysport
utánpótlás bázisának biztosítása. A másik a szervezett keretek között végzett rendszeres, céltudatos
tevékenység, mely leginkább mozgástanításra, képességfejlesztésre és akarati-erkölcsi tulajdonságok
kialakítására, fejlesztésére irányul. Az alanyokban egy, a testnevelés és sport szempontjából értékes
tudásanyag halmozódik fel, mely adott esetben mobilizálható.
Eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az
egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint a keretet a tehetséges
sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül azonban az utánpótlás nevelés sokkal fontosabb
feladatának kell tekinteni az abban résztvevő fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai
állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását
kibontakoztatásának megalapozását. Az önkormányzat ezért fontos feladatának tekinti a
sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás nevelés támogatását, ami a GYISB döntése alapján a
kiemelt sportágak - a vízilabda, úszás, labdarúgás, táncsport, cselgáncs és a karate - támogatásában
nyilvánul meg. A város sportéletét jellemzi, hogy a legtöbb sportegyesületben az utánpótlás nevelés
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céljára juttatott önkormányzati támogatás és az egyesület saját erőforrásai együttesen sem tudják
biztosítani a szakterület fejlődését, legfeljebb szinten tartását.
Célok:
- A fiatalkorúak részére szervezett sporttevékenység legfőbb célja, hogy egészséges nemzedékek
nőjenek fel a jelenleginél lényegesen edzettebb állapotban és éljenek egészségesebb, tartalmasabb,
teljesebb életet.
- Magas szintű sportteljesítmény megalapozása és ezen tudásanyag kamatoztatása az élsportban.
Kiemelt feladatok az utánpótlás területén:
 A sport valamennyi területen tudatosítani szükséges, hogy az utánpótlást nevelő szakemberek
munkája a jövő nemzedékek fizikai, pszichikai és erkölcsi fejlesztésére irányul, ezért ezek a
szakemberek kiemelt megbecsülést érdemelnek.
 A támogatási rendszerben az eddigieknél nagyobb mértékben kell figyelembe venni az
utánpótlás nevelés eredményességét.
 Az önkormányzat alapvető feladatának tartja, hogy az iskolai, és a diáksport versenyrendszer
szélesítésével minél több fiatalt vonjon a versenyszerű sport keretei közé. A szentesi sportolók
hazai és nemzetközi sikerei jó hírét keltik a városnak.
A fentieket figyelembe véve az utánpótlás nevelés támogatását kiemelten kell kezelni:
azon egyesületek kapjanak kiemelt támogatást, amelyek a kiváló oktató és
nevelőmunka eredményeként példamutatóan működő műhelyeket alakítottak ki,
 a mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyermekek, versenyzők létszáma és
eredményessége határozza meg, valamint az a tény is, hogy kapcsolódik-e valamely
városi egyesület, szakosztály felnőtt csapatához és mennyiben erősíti annak szakmai
munkáját,
 azon versenyzők kapjanak kiemelt támogatást, akik országos bajnokságon, nemzetközi
versenyeken eredményeket érnek el, illetve Európa bajnokságon, világbajnokságon,
olimpián részt vesznek,
 a kiemelt sportágakban szereplő egyesületek, szakosztályok az önkormányzattól kapott
támogatás ellenében kötelesek a támogatást nyújtó önkormányzatot, mint támogatót
feltüntetni a versenyeken,
 az iskolák kapjanak megfelelő visszaigazolást az egyesületektől az utánpótláskorú
versenyzők számáról és ismerjék el azoknak az eredményeit (Sportünnepségen legyen
felsorolva, hogy egyesület versenyzője melyik iskola tanulója).


VI. Szabadidősport
A szabadidősport fogalma jelen értelmezésben azonos az egészségmegőrzés, egészségvédelem, az
egészséges, mozgás-gazdag életmód kialakítása céljából végzett sporttevékenységgel, mely az aktív
pihenést, felfrissülést, felüdülést, örömélményt jelent az egyén számára. A szabadidősport tehát nem
eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészséges életmód megőrzésért, illetve az egészség
helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység.
Tapasztalat, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult új életstílus legfontosabb jellemzője a
mozgásszegénység. Egyre kevesebb a fizikai aktivitás, más oldalról az emberek többsége egyre
kevesebb szabadidővel rendelkezik. Ehhez járul még a városunkra is jellemző szemléletmód: a
lakosság egy részénél az egészségmegőrzés, ennek eszközeként a sportolás az értékrendben nem a
megfelelő helyen áll. Ez tükröződik a rendszeresen és öntevékenyen sportolók viszonylag alacsony
számában is. A város szabadidősportja az elmúlt években szervezettebbé vált. Az 1993-ban alakult
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Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetségnek alapító tagja Szentes Város Önkormányzata. 1993 óta
a megyei szövetség elnökségében delegált tagja van a városnak, így aktív részese a megyei programok
kialakításának és lebonyolításának.
Több szabadidősport tevékenységre szakosodott egyesület működik a városban: Szabadidős Sportklub,
Delfin Egészségmegőrző Sportclub, Szentesi Vasutas SC., és a KONTAVILL Szabadidősport
Egyesület. Az egyesületek szervezésében több városi amatőr bajnokság kerül megrendezésre
(kispályás labdarúgás, asztalitenisz, teke, teremlabdarúgó városi bajnokság). Több kiemelt országos és
megyei szabadidősport rendezvénynek hagyományosan résztvevője a város (a Kihívás Napja,
Országos Női Sportnap, Világ Gyalogló Nap, megyei Amatőr Kupák). Szentes több szabadidősportos
rendezvénye vált közkedveltté: Aerobic Nap, Megyei Amatőr Sportnap, Országos Pedagógus
Úszóverseny, Nemzetközi Szenior Úszóverseny, Óvodától az Olimpiáig Úszóverseny, Európai Amatőr
Vízilabdacsapatok Fesztiválja, HUNGERIT Kupa Városi Teremlabdarúgó Bajnokság. Örvendetesen
szaporodtak a munkahelyi sportnapok is, amelyek egy kezdődő szemléletváltás bizonyítékai.
Közkedveltek a nők körében az aerobic foglalkozások, melyeket több helyszínen és rendszeres
formában szerveznek.
Célok:
- A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése.
- A sportolás iránti igény felkeltése és magas színvonalon tartása.
- A rendszeres testmozgás és rendezvényeken való részvétel hozzáférhetőségének biztosítása.
Kiemelt feladatok a szabadidősportban:
 Mindenki számára továbbra is biztosítani kell, hogy a testnevelés- és sport adjon lehetőséget a
szabadidő célszerű, hasznos eltöltéséhez.
 Az igényekhez kell alakítani az alkalomszerű és rendszeres sportolási feltételek megteremtését.
Szabadidősport keretében a városban több helyen kosárlabda-palánkot kell elhelyezni.
 Olyan programokat kell ajánlani, ahol a több generációs családok, fiatalok, nők azonos
feltételek mellett sportolhatnak, regenerálódhatnak.

VII. Versenysport
Versenysporton az országos sportági szakszövetségek versenyrendszerébe foglalt, versenynaptár és
szakmai program alapján végzett, rendszeres tevékenységet értjük. Versenyszerűen sportoló az a
természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy
versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos. Hivatásos sportoló az a
versenyző, aki sportszervezettel áll jogviszonyban, jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen folytat
sporttevékenységet. Hivatásos sportolót direktbe az önkormányzat nem támogat. Minden más
versenyző amatőr sportolónak számít. Az amatőr sportoló vagy sportegyesület tagja, vagy
sportvállalkozásban sportszerződés alapján végez tevékenységet.
Szentes város a sportolóin keresztül vált ismertté a hazai és a nemzetközi sportéletben is. A kiemelkedő
sporteseményeken, nemzetközi versenyeken elért eredménye a médiában sokszor megjelennek.
Országos hírű elismeréseket tudhat magáénak a város vízilabda sportága. Az egyre nehezedő
körülmények ellenére Szentesen a versenyszerűen sportolók amatőr sportegyesületi tagokként
sportolnak. A tehetségeket felnevelő szakosztályok a felnőtt korba kerülő sportolókat - egy-két kivételtől
eltekintve - a megfelelő körülmények, illetve az önkormányzat által nyújtott támogatáson túl, más
szponzori támogatás hiánya miatt nem tudják a városban tartani.

9

Jelentősek a város egyesületei (Szentesi Kinizsi SZITE, Szentesi Vízilabda Klub, Szentesi Tenisz Klub,
Szentes Városi Úszóclub, Szilver TSE, Szentesi Vasutas SC, Oyama Dojo SE, Szentesi Futsal SC,
Szentesi Kosárlabda Klub, Szentesi Pollák DSE) a különböző sportágak eredményei alapján kialakult
nemzetközi kapcsolatai: vízilabda, labdarúgás, karate, táncsport. A város több nemzetközi verseny
színhelye volt az elmúlt időszakban (KICKBOKSZ Európa Bajnokság, Nemzetközi tornák).
A sportrendezvényeken hétről-hétre több ezren hódolnak kedvenc időtöltésüknek, szórakoznak és
kikapcsolódnak, ezért nem túlzás kijelenteni, hogy a versenysportnak közérzet alakító hatása is van.
Megnőtt az igény a szakértő közvélemény részéről a település rangjához méltó sportesemények iránt. A
versenysport minőségét, feltételeit egyre erősebben a gazdasági tényezők határozzák meg. Az
egyesületek anyagi lehetőségei és eredményességük szoros összefüggésben állnak. Az
önkormányzatnak nem lehet célja, hogy teljes egészében felvállalja sportágak vagy szakosztályok
finanszírozását. Az élsportban, valamint a profi sportban a vállalkozói tőke bevonásával gazdasági
formában működő sportszervezeteknél a minőségi munkát, az utánpótlás-nevelést és az e téren elért
eredményeket lehet és érdemes elismerni. Az, hogy az elmúlt években egyre nehezebb anyagi
helyzetbe kerülő egyesületeknek a gondok ellenére sem csökkent az eredményessége, elsősorban a
hagyományokon nyugvó országosan is elismert utánpótlás-nevelő tevékenységüknek köszönhető.
Cél és kiemelt feladat:
- Az iskolai testnevelés és diáksport - mint a versenysport utánpótlásának építőeleme - terén cél a
gyermekek jó fizikai erőnlétének mindennapos testmozgáson keresztüli elérése, a testmozgás
megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása.
- A versenysport terén cél az élsportban már elért eredményességi szint fenntartása, illetve az
eredmények javítása.
- A versenysport utánpótlás bázisának biztosítása érdekében szükséges az utánpótlás-nevelés
tehetséggondozása.

VIII. Fogyatékkal élők sportja
Kiindulási alap, hogy a lakosság egy része sajnos valamilyen formában és mértékben fogyatékkal él. A
fogyatékosok sportfoglalkoztatása több célt valósíthat meg. Egyrészt egészségmegőrző, egészségfok
növelő szerepe, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő és az életminőséget
javító funkciója van.
Célok:
- A fogyatékkal élők elszigetelődésének megelőzése érdekében a sportlétesítményeket mindenki
számára használhatóvá és megközelíthetővé kell tenni (akadálymentesítés).
- A városi diák, szabadidő és versenysport események szervezése alkalmával törekedni kell a
fogyatékkal élő lakosok integrált versenyzési lehetőségeinek megteremtésére.
- Biztosítani kell a különböző fogyatékossággal élő személyek számára a fogyatékosságuknak
megfelelő sportolási lehetőséget.

IX. Sportfinanszírozás
Az Önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során arra törekszik, hogy megőrizze Szentes
sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését.
Meghatározza a sportfeladatok ellátásának támogatási formáit és így lehetőséget biztosít Szentes város
polgárainak a sporthoz való jogaik gyakorlásához. Az önkormányzat elsődlegesen támogatója nem
pedig fenntartója a sportegyesületeknek.
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Az önkormányzat pénzbeli támogatásának elosztása:
Alap: a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében a működési költségvetés meghatározott
tételekkel korrigált összege.
Ajánlás az összeg elosztásának alapelveire:
A mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási összegből:
– 80 % a versenysport,
– 5 % városi rendezvények,
– 5 % a szabadidősport,
– 10 % a diáksport.
A versenysport támogatására fordítható 80% az I. kategóriában 75%, II. kategóriában 15%, III.
kategóriában 10%-a.
Az önkormányzat a MOISB javaslatát figyelembe véve meghatározza azokat a kiemelt sportágakat,
melyeket kiemelten kíván támogatni:
I. kategóriában (75%): a vízilabda, a tánc, az úszás és a karate,
II. kategóriában (15%): a cselgáncs, a kosárlabda, a kézilabda, a labdarúgás, az atlétika,
III. kategóriában (10%): a tenisz, a teke, a birkózás sportágak tartoznak.
- A látványsportágban (vízilabda, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda) érintett sportegyesületek a
kategóriákon belük meghatározott keretösszegből a Művelődési és Sportbizottság mérlegelése
alapján kaphatnak támogatást.
- Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kiemelt sportágak (vízilabda, úszás, tánc,
karate) vonatkozásában elvárásként fogalmazza meg, hogy a sportszervezetek minimum akkora
szponzori vagy egyéb bevétellel rendelkezzenek, amekkora összegű a számukra biztosított
önkormányzati támogatás.
- Működési támogatás tekintetében sportáganként csak egy egyesületet támogat a MOISB. A
támogatás meghatározásánál figyelembe veszi az utánpótlás, a fizető tagok számát, a szövetség által
leigazolt versenyzők számát és az elért eredményeket.
- Az egyesületek támogatott létesítményhasználatot létesítményenként és egyesületenként veszik
igénybe, melynek végleges meghatározása, a költségvetési kereteken belüli arányok módosítása a
MOISB lehetősége. A Sportközpont létesítményeinél tervezett támogatás az adott évi egyesületi
igények alapján a MOISB által meghatározott támogatási %-kal kerül megállapításra. Az uszodai
medencebérlet támogatásának megtervezése szintén a fenti elvek alapján történik.
- Új egyesület az alakulásától számított 1 évig nem kaphat önkormányzati támogatást. Ez alól kivételt
jelenthet az egyes sportágakon belüli profilbővítés.

X. Sportkapcsolatok
Különös figyelmet kell fordítani a testvérvárosokkal kiépített kapcsolatokra, ahol a sportáganként,
iskolánként kialakuló együttműködéseket a lehetőségek szerint támogatnia kell az önkormányzatnak.
A város nemzetközi kapcsolatai a sportban több formában valósulnak meg. A testvérvárosi kapcsolatok
legkönnyebben a sport területén valósultak meg és váltak rendszeressé az adottságoknak megfelelően.
A városnak jelenleg 8 testvérvárosa van: Bácskatopolya, Buňol, Markröningen, Dumbrovita (Új
Szentes), Sankt Augustin, Askhelon, Karina és Skierniewice.
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XI. A sajtó szerepéről, elismerések
Hatékony sportdiplomácia, városi tájékoztatás, a jó értelemben vett propaganda elképzelhetetlen a
médiával való együttműködés nélkül. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a diáksportot, a
tömeg és szabadidősport versenyeket népszerűsítse a média. Ez segíthet a sportoló fiatalok és
idősebbek „élményszerzésében”, valamint a keveset mozgó emberek megmozdításában is.
Lehetővé kell tenni azt is, hogy a sajtó a lehető legszélesebb módon számolhasson be a városnak, a
megyének és az országnak Szentes városában rendezett sporteseményekről.
A városi marketingfeladatokat végzőknek napi kapcsolatban kell állniuk a sportélet vezetőivel. A
kiadványokban, az internetes honlapokon, az intézményekben és egyéb nyilvános helyeken megfelelő
módon kell ismertetni a sportolási lehetőségeket a város polgárai és az ide érkező vendégek számára.
A városról szóló honlap sporthírekkel való ellátására kiemelt figyelmet kell fordítani.
Szükség van azoknak a sportolóknak és edzőknek az elismerésére, akik sokat tesznek Szentes város
sportjáért, népszerűsítik, elősegítik annak fejlődését, hatékony sportolói, edzői, sportvezetői
tevékenységet folytatnak, példaképpé válhattak a fiatalabb nemzedékek előtt. Az ő munkájuk iránti
tiszteletet fejezze ki továbbra is az önkormányzat által minden év februárjában megrendezésre kerülő
Sportolói Ünnepség. A Sportolói Ünnepség két vonalon történjen: szabadidősport-tömegsport és
élsport. Ezen a rendezvényen kerül sor az előző év legjobb eredményt elért sportolóinak az
elismerésére és életműdíj kiadására.

XII. Sportlétesítmények
Szentes városában a jelenlegi színvonalú versenysporthoz, diáksporthoz, szabadidősporthoz megfelelő
minőségű és mennyiségű sportlétesítmények (ld. 1. számú melléklet) állnak rendelkezésre. A város
sportlétesítményeinek döntő többsége önkormányzati tulajdonban van. Az oktatási intézmények
sportlétesítmény-helyzete és azok műszaki állapota átlagosnak mondható. Az egyesületek által
igénybevett létesítmények a Sportközpontnál koncentrálódnak. Állapotuk igen változatos képet mutat,
hasonlóan az eszközfelszereltségük is. A legégetőbb problémát a kiszolgáló helyiségek műszaki
állapota jelenti, melyen pályázati pénzek bevonásával és sportegyesületi összefogással lehet
változtatni.
- Az oktatási intézmények saját tornateremmel rendelkeznek, melyek állapota eltérő, felszereltségük
fejlesztésre szorul. A szabadtéri létesítmények fejlesztését pályázati lehetőségek kihasználásával kell
biztosítani.
- A dr. Papp László Városi Sportcsarnokban változatos programok és edzések szolgálják a sportolni és
kikapcsolódni vágyók igényeit. Többek között az alábbi sportolási lehetőségek közül lehet választani:
asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, futsal, ökölvívás edzése és mérkőzései. Az amatőr sport területén:
aerobik, kosárlabda, teremlabdarúgás, asztaltenisz foglalkozások és különböző rendezvények
megrendezésére van lehetőség.
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A sportkoncepció összegzése
Az önkormányzat sportfeladatai ellátásának biztosítása érdekében sportkoncepciót alkot, melyet
évenként felülvizsgál. Ebben meghatározza a sportfeladatok ellátásának támogatási formáit és így
lehetőséget biztosít Szentes város polgárainak a sporthoz való jogaik gyakorlására.
I. A sportkoncepcióban az alábbi témakörök szakmai célkitűzéseit fogalmazza meg:
1. óvodai, iskolai sport, diáksport
2.

utánpótlás-nevelés

3.

szabadidősport

4.

versenysport

5.

fogyatékkal élők sportja

6.

sportfinanszírozás

7.

sportkapcsolatok

8.

sajtó szerepe, elismerések

9.

sportlétesítmények

II. Az önkormányzat a helyi sport céljainak megvalósítása során hangsúlyos feladatának tekinti
az alábbiakat:
a) A tanulóifjúság iskolarendszerű- és rendszeren kívüli sportolási, testedzési feltételeinek
megteremtését, támogatását, mely feladat megvalósításának színterei:
– az iskolai sportszakkörök,
– diáksportkörök,
– városi szintű diáksport versenyek,
– az egyéb diáksport versenyek.
b) A település polgárai számára a szabadidősport, a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és családok
sportjának, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának
segítése, melynek módozatai:
– az egészséges életmód kialakítása, valamint a fenti célok érdekében rendszeres sportolási
lehetőségek megszervezése,
– az önkormányzat éves költségvetéséből meghatározott feltételek mellett anyagi segítséget nyújt
a rendszeres sportoláshoz.
c) A település területén működő sportegyesületek sportszakmai munkájának segítése, támogatása,
melynek módozatai:
– városi, megyei, országos, illetve nemzetközi sportversenyek szervezésének segítése,
– önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes, illetve támogatott használatának
biztosítása a lehetőségeken belül,
– az önkormányzat éves költségvetéséből támogatás biztosítása sportszervezetek számára, az
érvényes sportkoncepció alapelvei szerint.
d) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények sportszakmai igények alapján történő
működtetése, karbantartása, a település alkalmassá tétele a szabadidő kulturált eltöltésére.
e) Az önkormányzat saját anyagi forrásának, valamint állami (pályázati) pénzeszközök bevonásának
segítségével a meglévő sportlétesítmények fejlesztése.

13

f) Közreműködés a sportszakember képzésben a Csongrád Megyei Sporthivatal együttműködésével,
valamint közreműködés az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben.
g) Adottságainak megfelelően részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, a város nemzetközi
sportkapcsolatainak kialakításában.
h) Együttműködés a helyi, megyei és országos sportirányító szervekkel az önkormányzat
sporttörvényből adódó feladatának ellátása érdekében, a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
való együttműködés, munkájuk segítése, a város sportkoncepciójának hatékony megvalósítása
érdekében.
i)

A város kulturális programjába és hagyományaiba illő sportrendezvények szervezése.

j)

Lehetőségeihez mérten közreműködik a sportegészségügy területén a sportorvosi ellátás
biztosításában.

III.
1.) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok megvalósításában résztvevő önkormányzat tulajdonában
lévő sportlétesítményeket működtető intézményeket, ellátandó sportfeladataik arányában
támogatásban részesíti.
2.) Szentes város sportját meghatározó sportkoncepció megvalósítása érdekében az önkormányzat a
mindenkori éves működési költségvetéséből sporttámogatást biztosít az alábbiak szerint:
a) A város élsportjában és utánpótlás nevelésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportszervezetek
számára a Képviselő-testülettől átruházott feladatként a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
döntésének megfelelően szakmai munkájuk és működőképességük érdekében anyagi támogatást
biztosít. Az önkormányzat megállapodást köt az érintett sportszervezetekkel, melyben az ellátandó
feladat arányában meghatározza a szakmai elvárásokat.
b) Az a) pont hatálya alá nem tartozó diáksport szervezetek számára sporttámogatást biztosít a
sporttámogatási keretösszegből. A sporttámogatások sportszakmai célú felhasználását a
Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.
c) Az önkormányzat támogatja a város területén megrendezésre kerülő rendezvényeket.
3.) Az önkormányzat a város versenysportja érdekében a tulajdonában és működtetésében lévő
sportlétesítmények vonatkozásában kedvezményes használatot biztosít a sportszervezetek
számára.
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XIII. Mellékletek
Sportlétesítmények

Úszómedence

Lőtér

1
1

20x10
40x20

2
–

1
1

4
–

–

–
–

12
–

2
–

2
–

1
–

–
–

3
–

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–

12X24
18x9,4
24x12
31x18
31x18
15x8
20x10
20x10
22x10
24x12
18x9,4
20x10
18x9,4
18x9,4
12x8
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–

1
1
1
1
1
–
–
–
–
1
–
1
1
1
1
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1

1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Ugróhely

Dobóhely

Futópálya

Kézilabda p.
salakos

Kézilabda p.
bitumenes

Labdarúgópálya

Tornaszoba
Konditerem

Teniszpálya

Méret
(méterben)

Tornaterem
Sportközpont
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok Volt Gróf Széchenyi I. Ált. Isk.
Deák F. Ált. Isk.
Damjanich J. Tagisk.
Klauzál G. Ált. Isk.
Koszta J. Ált. Isk.
Petőfi S. Ált. Isk.
Szent E. Kat. Ált. Isk.
Kiss B. Ref. Ált. Isk.
Rigó A. Ált. Isk.
Bartha J. Kert. Szakképző Isk.
Boros S. Szakközépisk.
Horváth M. Gimnázium
Pollák A. M. Szakközépisk
Zsoldos F. Középisk.
Szentesi Vasutas SC.
KONTAVILL

Szabadtéri létesítmény

Fedett sportlétesítmény

Teniszpálya

Intézmény neve

1. sz. melléklet

SPORTEGYESÜLETEK NEVE ÉS SZAKOSZTÁLYAI

2. sz. melléklet

Sportegyesület neve
ACROCAP SZKSE
Árpád Lovas Egyesület
Bertók SC
B.G.M. Autósport Szentes
Bolero Táncsport és Mozgásművészeti Egyesület
Életjel KKSE
Four Diamond SE
Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület
Honvéd Rákóczi SE
HSZATÁK –Junior FC
Kelet Lányai Hastánc Egyesület
Klauzál DSE
KONTAVILL Szabadidős Egyesület
Oyama Dojo SE
St. Jupát SE.
Szabadidős SK
Szent László Lovas SK
Szentes-U16 Híres Postagalamb és Röpcsoport
Szentesi Aerobik Szabadidős SK
Szentesi Delfin Egészségmegőrző SC
Szentesi Farkasok Utánpótlás SE
Szentesi Futsal Sport Club
Szentesi Kinizsi SZITE
Szentesi Kosárlabda Klub
Szentesi Lábtenisz Szabadidős SK
Szentesi Öregfiúk Vízilabda Egyesülete
Szentesi Pollák DSE
Szentesi Repülőklub
Szentesi Spartacus SK
Szentesi Tekézők Egyesülete
Szentesi Tenisz Klub
Szentesi Vasutas SC
Szentesi Vasutas
Tekézők Egyesülete
Szentes Városi Úszóclub
Szentesi Vízilabda Klub
SZILVER TSE
Tisza Szabadidős SC
Zöldág MSE

Szakosztályok
torna, capoeira-acrobatika
lovas sport
férfi vízilabda
autósport
társastánc
szabadidősport
triatlon, quadriatlon
sporthorgászat
tömegsport, labdarúgás, íjászat, airsoft, horgászat
labdarúgás (gyermek)
hastánc
atlétika, birkózás, cselgáncs, labdarúgás
természetjárás, labdarúgás, tömegsport, horgászat
karate
triatlon, kajak-kenu, vízitúra, kajakpóló, quadriatlon,
duatlon, kerékpár
női kézilabda, lövészet, íjászat, fúvócső, testépítő,
természetjáró, karate, kispályás labdarúgás, táncsport
lovas torna, díjlovaglás, gyermeklovaglás
aerobik
úszás
labdarúgás
női futsal
férfi/női kézilabda, asztalitenisz, férfi/női tenisz, női
kispályás labdarúgás, férfi nagypályás labdarúgás,
ökölvívó-kickbox, lovas, természetjárás
kosárlabda
lábtenisz
vízilabda
cselgáncs, szabadidősport
vitorlázó repülés, modellezés, sárkányrepülés
sakk, természetjárás, motorcsónak, tánc
teke, torna
női tenisz
rögbi, vívás, teremlabdarúgás, természetjárás,
szabadidősport
teke
úszás
férfi/női vízilabda
táncsport
szabadidősport
néptánc

DIÁKSPORT egyesületek, és – sportkörök

3. melléklet

Diáksport egyesület neve
Deák-Damjanich DSE
Klauzál DSE
Koszta DSK
Petőfi DSE
Kossuth DSE
Szent Erzsébet DSE
Boros DSK
Bartha DSK
HMG DSK
Zsoldos DSK
Pollák A. DSK
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