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I. Bevezetés 
I.1. A sportkoncepció szükségessége 
1. A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra 

fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet 

hatékony. A meghozott jelentős döntések következményei sokszor csupán esztendőkkel 

később jelentkeznek. Nem lehet egyik napról a másikra komoly sikereket felmutatni, csak 

az átgondolt, hosszabb távra szóló elképzelések, tervek s azok következetes megvalósítása, 

betartása hozhat eredményeket. 

A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, 

azok várható hatásaira építve – természetesen figyelembe véve a jogszabályok által előírt 

önkormányzati kötelezettségeket – szükséges meghatározni egy kiszámítható 

szerepvállalást a város sportéletében. 

A cél az, hogy Szentendre Város Önkormányzatának sportkoncepciója a következő négy 

évre szabályozza a legfontosabb tennivalókat, meghatározza a sportágazatban kötelezően 

és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztatást adjon résztvevőinek az önkormányzat 

szerepvállalásának irányairól és mértékéről. 

2. Az elmúlt tíz-tizenöt évben kezdődött, s napjainkban is jól érzékelhető változások, 

az állam szerepvállalásának csökkenése, az állami, tanácsi és szövetkezeti tulajdonú, 

úgynevezett báziscégek megszűnése, tőkeerős szponzorok hiánya és az anyagi gondok 

egyaránt éreztetik hatásukat a magyar sportéletben, így természetesen Szentendrén is. Ezek 

a változások komolyan megrendítették azokat az intézményeket, mechanizmusokat, 

amelyek a sportot sajátos közintézményként tartották fenn a korábbi évtizedekben. 

3. A rendszerváltozást követően megszűnt a sport kivételezett szerepe (a sportkörökre 

is vonatkoznak az adó- és vámszabályok, a sportvállalkozásokra a gazdasági törvény, 

kötelező a megfelelő járulékokat fizetni, stb.). S míg a magyar sportéletben a költségek 

rohamosan nőttek, a központi költségvetési támogatások egyre csökkentek. A területi-, 

helyi önkormányzatokra a városüzemeltetési, szociális, kulturális, oktatási alapfeladatok 

tömege zúdult, a sport pedig egyre inkább háttérbe szorult. A sport korábbi nagy 

„mecénásai” – állami vállalatok, szövetkezetek – jó része vagy tönkrement, vagy átalakult 

magántársasággá, így támogató tevékenysége általában megszűnt. Az új cégek, letelepedett 

„multik” kevés kivételtől eltekintve nem mutattak hajlandóságot a testkultúra 

szponzorálására. Mindennek következtében a magyar sport az elmúlt tizenöt évben 

rendkívül jelentős veszteségeket szenvedett. 

Az átalakulás azonban a mai napig sem zárult le, hiszen az Európai Unió-s 

csatlakozásunkkal újabb változásokra kell számítanunk. Átmeneti időszakát éli tehát ma is 

a sport. 

4. A sportkoncepció szükségességét indokolja az az ellentmondás is, hogy amíg a 

versenysport-élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, 

addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. A sport 

ma már médiajelenség, üzlet, eszköz, emellett kiváló kommunikációs lehetőség a lakosság 

felé, mindezzel pedig egy városnak élnie kell. Értékeinek önmagában túlmutatóan a 

társadalmi jólét növelésében és a testi-lelki betegségek, társadalmi konfliktusok 

megelőzésében, avagy kezelésében is meg kell jelenniük. 

 

 



 

I.2. A sportfeladatokat meghatározó jogszabályok és a 
jogszabályokból következő feladatok 
1./ Az 1996. évi LXIV. – sportról szóló – törvény lényegében az Országos 

Testnevelési és Sporthivatalról szóló 176/1992. (XII.30) Kormányrendelettel módosított 

169/1991. (XII.26.) Kormányrendelet és a sportigazgatóságokról szóló 18/1991. (XI.22.) 

Művelődési és Közoktatási Minisztériumi rendelet feladatait összegezte, ismételte meg, 

illetve egészítette ki. Az említett törvény a helyi Önkormányzatok feladatait külön 

paragrafusban határozta meg. 

A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény összhangban az 1994. évi LXIII. törvény 

módosításával jelentősen bővítette és gazdagította a megyei önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit. 

2./ A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény a kérdéskörben változásokat 

elsősorban az országos szerveződés és igazgatás szintjén hozott. Meghatározta az 

amatőr és a hivatásos sportoló jogállását, a sporttevékenységre vonatkozó általános 

előírásokat, a sportfegyelmi felelősséget, a sport szervezeti és versenyrendszerét, a 

sportági szakszövetségek feladatait, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti 

Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti 

Sportszövetségének jogállását és feladatát, a sportszövetségek gazdálkodásának előírásait, 

valamint az állam és a helyi Önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai. 

A 2000. évi törvény a megyei Önkormányzat feladatait a térségi feladatok között 

felsorolva lényegesen nem változtatta, nem csökkentette. A feladatok között maradt a 

területi versenyrendszerek kialakításának és működtetésének, a sportrendezvények 

szervezésének segítése, a szakszövetségek, területi szervek működésének segítése, a 

szakszövetségekkel való együttműködés a verseny-, illetve szabadidősport-naptár 

összeállításában, közreműködés a szakszövetségekkel a sportszakember–képzésben, 

továbbképzésben, az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. 

A törvény új feladatként megjelölt előírása a sportorvosi tevékenység támogatása s a 

hosszú távú fejlesztési céloknak megfelelően helyi sportkoncepció meghatározása és 

megvalósítása. Végül a korábbi feladatok közül elmaradt a sportszervezetek pénzügyi, 

gazdasági ellenőrzésének követelménye. 

3./ A Sportról szóló 2004. évi I. törvény némileg átalakítja a sport szervezeti 

kereteit, az országos sportszervezetek feladatköreit és hatásköreit, az állami támogatások 

pénzügyi rendszerét. A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között 

konkrétan nem említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt. 

A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten 

szükséges meghatározni. A versenysport eredményei pozitív hatásokat jelenthetnek 

Szentendre számára a városmarketing, városkép, társadalmi kapcsolatok területén, az 

országos és a nemzetközi versenyeken elért sikerek növelhetik a városban élő emberek 

azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzóhatást jelenthetnek a gyermek- és 

ifjúsági sport (az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés) és a szabadidősport 

számára. 

Az önkormányzat fenntartásában tevékenykedő nevelési-oktatási intézmények a 

használatukban lévő sportlétesítmények működtetésével, az iskolai sportkörök 

működésének biztosításával, a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a családok 

sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának 



segítésével, a szabadidősport lehetőségének – az intézmény szervezeti és működési 

 

szabályzatában meghatározott módon – biztosításával, a nemzeti és nemzetközi sport 

népszerűsítésével végzik sportfeladataikat. 

 

 

II. Alapelvek 
 
 
A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes kultúra 

része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének 

társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági szakszövetségek, 

sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik. Az iskolai testnevelés kötelező 

jelleggel a nevelési és oktatási intézmények feladata. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság 

erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez. 

A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: - az 

iskolai testnevelés és a diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is 

épülhetnek. Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre nevelés. 

Jelentős szerepet játszik a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely 

elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség 

kialakulásának folyamatában. A szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség 

megtartásának, és újratermelésének természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől 

függetlenül űzhető. A szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális, 

emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására. A verseny- és élsport a testnevelés és 

a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres 

testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias 

érzelmek és a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a 

nemzetek közti békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a 

sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is. 

Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos 

funkciója érvényesüljön: 

- az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés; 

- az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás; 

- a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése; 

- a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése; 

- a szórakozás és szórakoztatás; 

- a gazdasági vállalkozás; 

- a sport-turizmus elősegítése. 

 

 

II. 1. A sportpolitika általános alapelvei 
 
 
Az állam - a sporttörvényben leírtak alapján - aktív magatartásával elősegíti a polgárok 

sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati érvényesülését, támogatja a tisztességes játék (fair 

play) és az esélyegyenlőség eszményének jegyében kifejtett sporttevékenységet, 



sportolóinknak a kiemelkedő nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét, az olimpiai 

eszmét, valamint előmozdítja a mozgásgazdag életmód terjedését, a rendszeres testmozgás 

hagyománnyá válását. Az állam ösztönzi a sporttal kapcsolatos üzleti vállalkozásokat, 

elősegíti azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú 

átalakításához. Az állam további feladata a sportolással járó kockázatok csökkentése, a 

káros, önveszélyeztető tendenciák, a dopping- és drogfogyasztás korlátozása, a 

sportrendezvények biztonságáról való gondoskodás, valamint a sporttevékenység 

összeegyeztetése a környezetvédelemmel és a területfejlesztéssel. 

 

 

 

II. 2. Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei 
 
 
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához elsőként szükséges 

a helyi önkormányzatok sportra vonatkozó feladatait rögzíteni. 

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1). tartalmazza a települési 

önkormányzatok sport tevékenységének ellátására vonatkozó feladatát, hatáskörét. 

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 59.§. 

„(1). A települési önkormányzat kötelező feladata illetékességi területén a helyi 

sporttevékenység támogatása. 

(2) Ennek formái különösen: 

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció 

meghatározása és megvalósítása; 

b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való 

együttműködés; 

c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése; 

d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

60.§ (1) A települési önkormányzat az 59. §-ban meghatározott kötelező feladatai mellett 

illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon 

támogathatja: 

a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével; 

b) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új 

sportlétesítmények építésével; 

c) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével; 

d) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a 

tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítésével; 

e) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban; 

f) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítésével; 

g) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítésében közreműködéssel.” 

Szentendre Város Önkormányzatának alapelvei az alábbiak: 

(Az alapelvek mindegyike fontos, a felsorolás nem sorrendiséget jelent!) 

Szentendre Város Önkormányzata az elmúlt időszakban még a sportkoncepció szintjén sem 

foglalkozott az óvodai sport szükségességével. A városi sportkoncepció első alapelve az 

óvodai testnevelés feltételrendszerének és a megvalósításhoz szükséges szakmai 

erőforrásoknak a fejlesztése. 



A második alapelv az általános iskolai testnevelés minőségi fejlesztése, a diáksport 

szervezettebbé tétele és a térségi diáksport versenyrendszer fejlesztése. 

 

Harmadik alapelv az egyre nagyobb igénnyel jelentkező gyógytestnevelési rendszer 

kialakítása, esélyegyenlőség biztosítása. 

 

Negyedik alapelv a nagy jelentőséggel bíró minőségi él- és versenysport fejlesztése, a 

városi minőségi sporttal foglalkozó kiemelt sport egyesületének megalapítása. 
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Ötödik alapelv a szabadidősport irányításának, feltételrendszerének és szervezeti 

felépítésének megszervezése. 

 

Hatodik alapelv a város tulajdonában lévő sportlétesítményeknek, a mai gazdasági élet 

igényeinek megfelelő hasznosításának, fejlesztésének megvalósítása. A létesítmények 

funkciójának megtartása mellett szükséges az üzemeltetéshez és fejlesztéshez magántőke 

bevonása, az önkormányzati támogatás megtartása és a pályázati források mind szélesebb 

kihasználása mellett. 

 

Hetedik alapelv a szervezési feladatok intézményrendszerének megvalósítása. A 

Sporttörvényben és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített 

feladatok előkészítését és szervezését a Polgármesteri Hivatalon belül a Jegyzői Kabinet 

ifjúsági és sport ügyekkel foglalkozó oktatási referense végzi, aki együttműködik az 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság mellett működő Sportmunkacsoporttal. 

 

Nyolcadik alapelv Szentendre város sportéletének finanszírozásához szükséges gazdasági 

alapok megteremtése oly módon, hogy a finanszírozás megteremtse a sportélet hosszú távú 

fenntartását és fejlesztését. 

Szentendre Város Önkormányzatának az elmúlt időszak sportpolitikai elvei csak részben 

határozták meg helyesen a célkitűzéseit. Nem kívánta egyetlen terület fejlesztését sem 

megoldani – nagyon helyesen - a másik terület rovására, amely természetesen nem is 

lehetséges. 

 

 

 

III. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges 
fejlesztési módjai 
 
III.1. Óvodai testnevelés 
 
III.1.1. Helyzetelemzés 
 
A városban jelenleg az óvodai mindennapos testnevelés feltételrendszere nem biztosított. 

Az óvónők a foglalkoztató termeikben az ott lévő bútorok átcsoportosításával alakítanak ki 

helyet a testnevelési foglalkozások megtartására. A városban egy óvodai létesítmény van, 

amelynek tornaszobáját a város összes óvodája órarendszerű beosztással használja. Ezen 



kívül az óvónők az óvodákat és a környékükön lévő játszótereket használják, amelyek csak 

részben felelnek meg az Európai Uniós szabványoknak. 

Az óvodák erősen hiányosak a mozgásfejlesztéshez szükséges sporteszközök tekintetében. 

Néhány óvoda él azzal a lehetőséggel, hogy II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium tanuszodájában úszásoktatást vesz igénybe. 

 

III.1.2. A fejlesztés irányai és feladatai 
 
Figyelembe véve azt a tényt, hogy az óvodákban a külön tornaszobák létesítése csak 

jelenleg rendelkezésre nem álló ráfordítással lenne megoldható, az óvodák és azok 

környékén elhelyezkedő játszóterek fejlesztése szükséges oly módon, hogy az alkalmas 

legyen az óvodai testnevelési foglalkozások megtartására is. 

Az óvodai csoportoknál felszabaduló helyiségeket tornaszobává, vagy 

más mozgásos tevékenységek színhelyéül szolgáló szobákká kell átalakítani. 

A 2008-ban átadásra kerülő Uszoda- és Szabadidőközpont tanmedencéjének és az iskolai 

tanuszoda szinkronizált kihasználásában prioritást kell élveznie az óvodai úszásoktatás 

megvalósításának. 

Az óvodák eszközbeszerzésekor támogatni szükséges a sportcélú eszközök beszerzését. 

A tárgyi feltételek mellett fontos az óvónők képzésének fejlesztése a testneveléssel 

kapcsolatos továbbképzések területén is. 

 

 

III.2. Iskolai testnevelés, diáksport 
 
III.2.1. Helyzetelemzés 
 
Tanórai sporttevékenység 

 

A tanórai óraszámok az 1-8 évfolyamon a heti 3 testnevelési óra, - kivétel a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola és Gimnázium emelt szintű képzése – míg a középiskolák 

többségében az óraszám csökkenés miatt heti 2 testnevelési óra van. 

A tanulólétszámra az enyhe csökkenés a jellemző. A csökkenő tanulólétszámmal szemben 

emelkedik a könnyített vagy gyógytestnevelésre javasolt tanulók száma. Sajnos tény, hogy 

nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek is mozgásszegény életmódot folytatnak és 

csökken a sportolás, a mozgás iránti igény. 

Tanórán kívüli testnevelés és sport 

A tanórán kívüli sporttevékenységeknek a tömegsport foglalkozások, az intézményeinkben 

működő diáksport szervezetek adják a keretet. 

• Tömegsport foglalkozásokon szerveződnek a házibajnokságok. A részvétel 

fakultatív, de tény, hogy a tanulók többségét nem sikerül bevonni ebbe a 

tevékenységbe. 

• Diáksport körök, az oktatási intézményben működő, nem önálló jogi személyiségű 

sportszervezetek. Csoportjaiban sportágra szakosodva dogoznak, itt választódnak ki 

azok a tanulók, akik a diákolimpián képviselik az intézményt. 

• Diáksport-egyesületek, önálló jogi személyek, önálló gazdálkodással. 

Sportcsoportok mellett szakosztályokat is működtetnek, és sportszövetségi 



versenyrendszerbe kapcsolódnak be. 

 

Iskolai adatok 
s.sz. Intézmény 

Tanulói 

létszám Sportszervezet Sportcsoportok Sportlétesítmény 

1. 

Barcsay Jenő 

Általános Iskola 697 Vasgyúró DSE 

Kosárlabda 

Asztalitenisz 

Túra Tornaterem I. II. 

2. 

Ferences 

Gimnázium 470 Tornaterem 

3. 

Izbégi Általános 

Iskola 415 

Szentendre 

Izbég DSK Labdarúgás Tornacsarnok 

4. 

Móricz Zsigmond 

Gimnázium 512 

Móricz 

Zsigmond 

Gimnázium 

Szentendre ISK 

Labdarúgás, 

röplabda, 

kézilabda Tornacsarnok 

5. 

Petzelt Szakképző 

Iskola 547 ISK 

Röplabda, 

labdarúgás Tornaterem 

6. 

II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és 

Gimnázium 658 Farkasvár DSE 

Kézilabda, 

cselgáncs, 

labdarúgás, 

vízilabda 

Tornaterem, 

tanuszoda 

7. 

Református 

Gimnázium 386 Nincs 

Kültéri sportpálya 

(kézilabda) 

8. 

Szent András 

Általános Iskola 393 Nincs 

Tornacsarnok, 

tornaterem 



9. 

Templomdombi 

Általános Iskola 222 ISK Labdajáték Tornaterem 

10. Bárci G. Ált. Isk. 62 Nincs Sportudvar 

11. Agy Tanoda 93 nincs 

Sportudvar 

 

III.2.2. A fejlesztés irányai és feladatai 
 
A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport 

szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be, és 

érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében. Az iskolai testnevelésnek kiemelt 

szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kultúrált testmozgás és sport 

iránti igényt. A kerettantervek lehetővé teszik – más tárgyak óraszámának csökkentése 

nélkül - a testnevelési órák számának növelését a fenntartó önkormányzat által működtetett 

közoktatási intézményekben. Példaértékű lenne, ha a város iskoláiban legkevesebb 3 

testnevelési óra szerepelne a heti kötelező óraszámban ott, ahol ez pillanatnyilag nem így 

van. 

A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység 

fejlesztésével is növelni kell. A kötelező testnevelési órák száma nem éri el azt a mértéket, 

amellyel biztosítható lenne a tanulók fizikai képességeinek és mozgásműveltségének 

hatékony fejlesztése. Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszerveződésre épülő 

iskolai sportkörök révén kielégíthessék mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógus 

nyújtson segítséget. Az iskolákban működő sportkörök azonban lehetőséget kell, hogy 

nyújtsanak a minőségi, teljesítményorientált sporttevékenységhez is, amellyel a 

későbbiekben az élsport területén való eredményes részvételhez teremtik meg az alapokat 

tanítványaik számára. A városban működő iskolák változó eredményességgel szerepelnek 

évről-évre a kistérségi, megyei, valamint az országos felmenő rendszerű diákolimpiai 

versenyeken. Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen az 

alapot jelent a versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának 

megőrzése tekintetében is. Szükséges ezen túl a sport létesítményhálózatának, és 

eszközellátottságának korszerűsítése, fejlesztése, hozzáférhetőségének az eddigieknél 

fokozottabb biztosítása. 

Az önkormányzat feladatának kell, hogy tekintse a továbbiakban is a felmenő rendszerű 

versenyeztetés városi szintig történő támogatását, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni 

és csapatsportágakban kiemelkedő eredményt elérők, és felkészítőik elismerését és 

támogatását. 

Kiemelten támogatja a városi Diáksport Bizottság munkáját, amely hivatott irányítani a 

város diáksportéletét, ösztönözve a kistérségi együttműködésre is. 

 

III.2.3. Az iskolai testnevelés szerepe az utánpótlás nevelésben 
 
Az iskolai sportszervezetek a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsák a tanulók egyéni 

igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényükhöz a lehetőségeket. Fontos feladat, 

hogy az intézmények diáksportkörei létesítsenek kapcsolatot a város sportegyesületeivel, és 

lehetőleg olyan sportágak képzésével foglalkozzanak, melyeket tanulóink később városi 

sportegyesületekben tudnak űzni. 



Az iskolák, és az egyesületek kapcsolata alapot kell, hogy jelentsen a versenysport 

eredményességéhez. 

 

 

III.3. Gyógytestnevelés 
III.3.1. Helyzetelemzés 
 
A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen 

mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: 

lúdtalp, mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív 

labilitás. Kisiskolás korban még remény van arra, hogy a gyermekek természetes igényű 

mozgása, szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, 

megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja. 

Jelenleg a város közoktatási intézményeiben (alap- és középfok) nem megoldott a 

gyógytestnevelés kérdése. 

 

III.3.2. A fejlesztés irányai és feladatai 
 
A közoktatási törvény a megyei Önkormányzatok feladatkörében határozza meg a helyi 

gyógytestnevelés szervezését, feltételeinek biztosítását, ennek ellenére nem mehetünk el - 

tekintettel a nagyszámú érintettre - szó nélkül e terület mellett. Az alapfokú- és középfokú 

oktatási intézményekben felmért, és gyógytestnevelésre beutalt tanulók rendszeres ellátását 

meg kell oldani. Az előrelépés érdekében legfontosabb feladat az életkor és egészségi 

állapot alapján differenciált csoportok működésének biztosítása a gyerekek érdekében. 

 

 

III.4. Versenysport 
III.4.1. Helyzetelemzés 
 
 
Szentendrén működő sportegyesületek nagy részben kis létszámú baráti körök formájában, 

illetve tanfolyami rendszerek fenntartásával végzik tevékenységüket. Ezeknek a kis 

közösségeknek a megtartása fontos, jelentős részük az egyesületet működtetők megélhetési 

forrását is jelentik, de mindezek ellenére sok fiatal jut sportolási és mozgási lehetőséghez. 

Működésük elismerésre méltó, ez azonban nem képezheti a városi sportirányítás és 

fejlesztés feladatait. 

Ezen sportegyesületek nagy része önfinanszírozó és céljait tekintve inkább a 

szabadidősport tevékenységi körébe tartozik. 

Élsport szintű célokat kitűző sportegyesület csak néhány sportágban található Szentendrén, 

ez női, férfi kézilabda, lövészet, asztalitenisz és bizonyos küzdősportok esetében jelenthető 

ki. Ki kell emelni néhány olyan sportágat, amely kiemelkedő nemzetközi eredményekkel 

rendelkezik, mint például a baseball és a korfball, amelyeknek értékei nagyon fontosak 

lehetnek a város számára. 

A szentendrei sportegyesületek legfontosabb adatai az alábbi táblázatban láthatóak. (Azon 

egyesületek adatait tudtuk feldolgozni, amelyek a program kérdőívében visszajeleztek 

számunkra.) 
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A szentendrei sportkoncepció elkészítésében való közreműködés 1. 
Egyesület Szakosztályok, sportcsoportok 

Versenyzők 

száma 

Versenyzők 

száma 

Versenyzők 

száma 

Versenyzők 

száma 

Versenyzők 

száma 

Versenyzők 

száma 

Csapatsportágakban 

osztályba sorolás 

neve sportágak szerinti megnevezése - férfi - nő - ifjúsági fiú - ifjúsági lány - serdülő fiú - serdülő 

lány 

1. 

Bari Focisuli 

Egyesület labdarúgás 41 0 25 0 14 0 Megyei III. o 

2. Eurokapu SE. természetjáró, asztalitenisz 25 4 4 0 3 0 

NBIII., Megye A. 

csop, Megye B. csop. 

3. Farkasvár KDSE 

kézilabda, labdarúgás, cselgáncs, 

vízilabda 0 1 0 0 80 20 Bp. serdülő 

4. 

Honvéd Kossuth 

SE Úszás, búvárkodás, kosárlabda 20 10 25 10 0 0 Megyei IFI 

5. Honvéd Kinizsi SE 

Tájfutás, kosárlabda, labdarúgás, 

atlétika 45 0 0 0 0 36 

Megyei Kadett 

Kosárlabda 

6. 

Honvéd Kossuth 

Lövész Klub futócél, légpuska, légpisztoly 140 5 8 5 6 0 - 

7. Jáde Egyesület 

Wushu verseny és utánpótlás 

szakosztály Taiji, Tánc 0 0 0 2 3 0 - 

8. 

Magyar Profi Kick 

és Thai Boksz 

Szervezet 

Kick és thai boksz tömegsport, 

versenysport 20 6 12 3 11 0 - 

9. Párbaj Vívó Club Vívó szakosztály 0 0 5 0 13 2 - 

10. 

Piramis 



Sportegyesület 

Szentendre 

karate/atlétika/ovitorna/aerobik 

szakosztály 11 25 28 10 58 18 - 

11. 

Püspökmajori 

Laktótelepi Baráti 

Kör SE 

teremlabdarúgás, utánpótlás 

nevelés, Püspökmajori SE I-II. 30 0 15 0 15 0 - 

12. 

Szentendre 

Kézilabda Club kézilabda 15 0 18 0 30 0 NB I. B. 

14 
13. 

Szentendre Polgári 

Tenisz Club tenisz 8 12 12 16 0 0 OB I. 

14. 

Szentendrei 

Kosárlabda Sport 

Egyesület 

kosárlabda utánpótlás U10., 

U12.,U14 0 0 0 0 43 15 

Pest Megye 

Bajnokság, Kenguru 

Kupa 

15. 

Szentendrei Női 

Kézilabda Egylet kézilabda 0 32 0 17 0 19 NB II, OSB, BS 

16. 

Szentendrei 

Sakkiskola sakk 14 2 4 2 12 4 OB II., Megyei I.A. 

17. 

Turul Íjász- 

Lovasíjász Egylet Íjászat, lovasíjászat 14 4 0 0 0 0 - 

18. Vasgyúró DSE 

asztalitenisz, kosárlabda, aerobic, 

röplabda 0 0 0 0 46 35 kosárlabda megyei 

A szentendrei sportkoncepció elkészítésében való közreműködés 2. 
Egyesület Legmagasabb elért eredmény Edzések Az elmúlt év legjobb eredményei Egyesület éves 

neve helye költségvetése 

1. 

Bari Focisuli 

Egyesület 

2006. ifjúsági III. hely, öregfiúk III. hely, 

felnőtt V. hely Izbég, József u. 8. 

ifjúsági III. hely, öregfiúk III. hely, felnőtt 

V. hely 1.500.000.- Ft 

2. Eurokapu SE 2006. megyei tizek II., III. hely Izbégi tornacsarnok Megyei CSB. I. hely, NBIII. III. 

hely 1.800.000.- FT 

 



3. 

Farkasvár 

KDSE cselgáncs országos III. hely II. Rákóczi F. Ált. Isk. és Gimn. 

Adidas Országos bajnokság II. hely 

kézilabda 850.000.- Ft 

4. 

Honvéd Kinizsi 

SE Tájfutás Országos I-III. hely Kinizsi Iskola tornaterme - - 

5. 

Honvéd Kossuth 

SE Magyar Bajnokság MB II., Olimpiai helyezés Kinizsi Iskola tornaterme Felnőtt Megye A. IV. hely - 
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6. 

Honvéd Kossuth 

Lövész Klub VB II. hely, EB I. hely, MH Dózsa Gy. út 12-14. 

terep íjász VB. I. hely, futócél OB. II. hely, 

csapat I. hely, Helikon kupa I. hely egyéni 

és csapatban - 

7. Jáde Egyesület 2006. OB 1 helyek, Világ kupa 2. hely II. Rákóczi F. Ált. Isk. és Gimn. OB 1 helyek, 

Világ kupa 2. hely 200.000.- Ft 

8. 

Magyar Profi 

Kick és Thai 

Boksz Szervezet 2006. Országos Bajnokság II. oszt. I. hely Petzelt József Szki. Országos Bajnokság II. 

oszt. I. hely 2.000.000.- Ft 

9. 

Párbaj Vívó 

Club 2000. Pm. Diákolimpiai bajnokság I. hely nem indulnak 500.000.- Ft 

10. 

Piramis 

Sportegyesület 

Szentendre 

1999-2006 között számos versenyen I., II., III. 

helyezés egyéniben és csapatban is 

MH Szentendrei Kiképző 

Központ (Dózsa Gy. út 12-14.) 

Karate Stílus Eu. Bajnokság egyéni II. és 

III. hely, egyesületi rangsorban III.hely, 

futóverseny I/1, II/4, III/3. 3-4.000.000.- Ft 

11. 

Püspökmajori 

Laktótelepi 

Baráti Kör SE 

2006. Szentendre terem-labdarúgó bajnokság 

III-IV. Móricz Zs. Gimnázium 

Szentendre terem-labdarúgó bajnokság IIIIV. 

600.000.- Ft 

12. 

Szentendre 

Kézilabda Club 2006. IFI NB I. B Bajnok Móricz csarnok, Kerék u. 

IFI NB I. B Bajnok, serdülő Országos 



Elődöntő 10.000.000.- Ft 

13. 

Szentendre 

Polgári Tenisz 

Club 2005. Magyar Bajnokság I. Postás strand, Bp. Építők TC. OB. I. III. hely 8.700.000.- Ft 

14. 

Szentendrei 

Kosárlabda 

Sport Egyesület 2006. Pest Megye VIII. hely Szent András Ált. Isk. Pest Megye 8 hely 24 indulóból 

2.800.000.- Ft 

15. 

Szentendrei Női 

Kézilabda Egylet 2006. NB II. III. hely felnőtt, ifi II. hely - 

NB II III. hely felnőtt, ifi II. hely, Velence 

kupa, Madách-kupa, Meditop-kupa, 

Kisfalvi-kupa 8-8.500.000.- Ft 

16. 

Szentendrei 

Sakkiskola 2002. EB I., EB III., Diákolimpia csapat I. kistérségi településeken VB 43 - III. hely, VB 58 - 

magyar bajnok - 

17. 

Turul Íjász- 

Lovasíjász 

Egylet 2006. Lovasíjász Világverseny XI. hely 

Pomáz – Magyar Vár, Barcsay 

Ált. Isk. Lovasíjász Világverseny XI. hely 5-700.000.- Ft 

18. Vasgyúró DSE 2000. asztalitenisz megyei I. hely Kálvária út 18. tornaterem, aula 

Országos V. hely strandröplabda, Megyei 

II., III. hely kosárlabda fiú szakszövetségi 

ill. diákolimpia 600.000.- Ft 
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A Közoktatási és Közművelődési Iroda által nyilvántartott szentendrei egyesületek felsorolása: 

(A kapott információ 2006. december 1.-ei állapotot tükröz.) 

Egyesület neve Sportág 

Bari Focisuli SE labdarúgás 

Dunakanyar Gyermek Viziflotta Egyesület kajak-kenu 

Dunakanyar Szabadidő SE futás 

Eurokapu SE asztalitenisz 

Farkasvár DSE judo, úszás, vízilabda 

Hegyimazsolák kerékpár 

Hegyisport Szentendre Egyesület tájfutás 

HKL Sport Egyesület lövészet 

Hód Túraegylet természetjárás 

Honvéd Kossuth L. Sportegyesület férfi kosárlabda, úszás, búvárkodás 

Jáde Egyesület wushu 

Kinizsi Sportegyesület 

női kosárlabda 

Kitörés Vívóklub vívás 

Lovasíjász Hagyományőrző SE lovaglás, íjászat 



Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok 

Egyesülete 

asztalitenisz, csocsó, kosárlabda, 

labdarúgás 

Paradicsom Turisztikai Kulturális és Sport Klub kerékpár, lovaglás, tandemezés 

 

Párbaj Vívó Club vívás 

Piramis SE karate, atlétika, aerobic 

Presto Sport és Szabadidő Egyesület kajak-kenu, evezés 

Püspökmajor ltp Baráti kör labdarúgás 

Püspökmajor Sport Klub korfball 

RE-GYM Muay-Thai Muay-thai 

ShitoKai Magyarország karate 

Szalamandra Egyesület turisztika 

Szentendre Férfi Kézilabda Klub kézilabda 

Szentendre Sleepwalkers Baseball baseball 

Szentendrei Egészségfejlesztő és Küzdősport 

Egyesület 

karate 

Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK ugrókötél 

Szentendrei Korfball Klub korfball 

Szentendrei Kosárlabda SE kosárlabda 

Szentendrei Női Kézilabda Egylet kézilabda 

Szentendrei Sakkiskola sakk 

Sztei Polgári Tenisz Klub tenisz 

Turul Íjász és Lovasíjász Egyesület Íjászat, lovasíjászat 

Vasgyúró DSE kosárlabda 

 

 

III.4.2. A fejlesztés irányai és feladatai 
 
 
A versenysport területén támogatni kell a szentendrei egyesületek eredményességre való 

törekvéseit, de ez nem jelent önkormányzati kötelezettségvállalást egyetlen egyesület 

esetében sem. 

A minőségi és versenysport területén elengedhetetlenül fontos az a több évtizedre 

visszanyúló igény, mely szükségessé teszi egy, a város határait is túlívelő szentendrei 

sportegyesület létrehozását. A város nevével fémjelzett egyesület lenne hivatott a térségben 

meglévő, és működő sportágakra támaszkodva, kifejezetten az élsport és versenysport 

céljait szolgálni. Ennek a városi sportegyesületnek a feladata, hogy kiemelt szakosztályain 

keresztül elvégezze a szakmai munkát. A javasolt sportegyesület működési és 

finanszírozási kérdéseivel a finanszírozási alfejezetben foglalkozik a koncepció. 

Létre kell hozni a sportegyesületek vezetőiből, a város sportolóiból és sportvezetőkből 

álló, önkéntes alapon szerveződő civil szervezetet, a „Szentendrei Sportvezetők Körét”, 

melynek véleményezési lehetőséget kell adni a szakbizottság és a sportfeladatokat ellátó 

ifjusági- és sport ügyekkel foglalkozó oktatási referens munkájához, illetve ezen testület 



feladatkörébe kell utalni a különböző érdekegyeztetési feladatokat. 

Az Egészségügyi-, Szociális- és Sportbizottság, valamint a Jegyzői Kabinetben 

tevékenykedő ifjúsági- és sportért felelős közoktatási referens feladatkörében meg kell 

határozni, és egyben újjá kell éleszteni a nagy hagyományokkal rendelkező városi és 

térségi bajnokságok és sportesemények szervezését, ezek működtetéséhez szükséges 

költségvetési forrásokat hozzárendelni. 

Igény szerint a kezdeményezés kiterjeszthető az egész kistérségre. 

 

 

III.4.3. Utánpótlás-nevelés 
 
 
Jelenleg a városi sportélet tekintetében szervezett utánpótlás-nevelésről nem beszélhetünk. 

A városban működő oktatási intézményekben folyó testnevelés-órai, és diáksporttal 

foglalkozó nevelők a saját sportági szimpátiái szerint végzik feladatukat. 

Az iskolai testnevelésben és a diáksport-szervezetekben folyó sportági munka nincs 

szinkronban a városi egyesületekben folyó munkával. 

Az önkormányzat oktatáspolitikáján keresztül szükséges, hogy gyakoroljon hatást a saját 

intézményeiben folyó sportszakmai munkára, hogy az utánpótlási nevelési bázisa lehessen 

a város kiemelt sportegyesületének. 

A sportegyesület minden egyes szakosztályában biztosítani kell, hogy valamennyi 

korosztályban működtessék a sportági csapataikat. 

Középtávon indokolt egy városi sportiskola létrehozása a preferált sportágakra 

támaszkodva. 

 

 

III.5. Szabadidősport 
III.5.1. Helyzetelemzés 
 
 
A lakosság, és ezen belül az ifjúság egészségi-, edzettségi állapota rossz, melynek alapvető 

oka a mozgásszegény életmód. A Magyarországon születő gyermekek várható életkora a 

jelenlegi statisztikák alapján a legrövidebbek közt van Európában. Ennek egyik oka a tanulók 

egyoldalú (főként szellemi) túlterhelése, ami a még mindig magas napi tanóraszámokkal 

párosul. Igazán fejlett testkultúra azokban az országokban alakulhat ki, ahol a gazdasági 

feltételek hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság magas életszínvonalának megléte 

következtében több időt és pénzt fordítsanak szabadidejük sportolással való eltöltésére. Ezek 

a feltételek Magyarországon is egyre inkább fejlődő tendenciát mutatnak, így várható, hogy 

egyre többen kapcsolódnak be a városban működő szabadős létesítmények és programok 

rendszerébe. A rekreációs sportok nagymértékben hozzájárulnak a társadalom 

munkaképességének megőrzéséhez, illetve újratermeléséhez, így fontos annak támogatása. A 

szabadidősport tehát kétségtelenül rendelkezik gazdasági haszonnal főként, ha azt is 

figyelembe vesszük, hogy a szabadidősport fejlődése újabb és újabb vállalkozások beindítását 

idézi elő. 

A lakosság számára elsősorban a rekreációs centrumok (Pl. fitness, és kondicionáló termek), a 

szabadidősporttal is foglalkozó egyesületek, illetve klubok, valamint a heti rendszerességgel 



adott helyszíneken megtartott sportfoglalkozások állnak rendelkezésre. Elmondható, hogy a 

városban működő sportolási lehetőségek köre viszonylag tág. 

Előrelépést jelent, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb számban 

alakulnak önálló, esetenként önfenntartó egyesületek, amelyek alapját jelenthetik egy új, 

alulról építkező szabadidősport struktúrának. A lakosság egy szűkebb részében továbbra is 

fokozatosan növekvő fizetőképes érdeklődés nyilvánul meg a testedzés egyes divatos 

formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt. 

Az elmúlt időszakban, de különösen az elmúlt két-három évben az önkormányzat 

költségvetésében 2,5-3 millió forint állt rendelkezésre e feladat támogatására. Az amatőr 

kosárlabda, röplabda, kispályás focibajnokság körülbelül 700.000.- Ft-ba, az éjszakai 

sportbajnokság 600.000. Ft-ba, a Pest megyei utcai kosárlabda bajnokság 260.000.- Ft-ba, 

Kinizsi futás 200.000.- Ft-ba, a Sport Expo 160.000.- Ft-ba, a Mikulás túra, Oviolimpia, az 

alsó tagozatosok diáksport versenye és a Kihívás Napja kb. 230.000.- Ft-ba került. Ezek a 

rendezvények színvonalasak voltak, és sok szentendrei gyereket, és felnőttet mozgattak meg. 

 

 

 

III.5.2. A fejlesztés irányai és feladatai 
 
 
A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása 

szemléletváltozást igényel. A városnak ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, 

önfenntartó szerveződések, a magántőkére épülő sportszolgáltatások elterjedését. Lehetőség 

szerint támogatni kell a nagy tömegeket mozgósító szabadidősport rendezvényeket, és ezen 

rendezvények népszerűsítését. 

A szabadidősport egyre szélesebb körűvé válása ösztönzi új sportvállalkozások létrehozását, 

amely a város számára is bevételeket jelent, továbbá Szentendre turisztikai vonzerejét is 

növeli. Ebből következően fontos hogy a város sportpropagandája is megfelelő színvonalú 

legyen, ami nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport fejlődését is eredményezi, 

továbbá közvetetten újabb bevételi források kialakulásához vezet. 

Szentendre földrajzi adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző szabadidős 

sportok űzésére (kerékpározás, túrázás, gyaloglás, evezés, kajak, kenu), amely 

idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír. Ugyanakkor indokolt a téli sportok 

(sí, korcsolya) tárgyi feltételeinek biztosítása is. Nagy lehetőséget jelenthet a 2008-ban 

megvalósuló Szentendrei Uszoda- és Szabadidőközpont. 

 

 

IV. Sportlétesítmények 
 
 
IV.1. Az önkormányzati tulajdonú, sportegyesületi kezelésben lévő 
sportlétesítmények, intézmények, magánszemélyek 
sportlétesítményei 
 
 



 
 
Szentendre városában lévő sportlétesítmények három csoportba sorolhatók: 

a.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adott sportlétesítmény 

- Városi Csónakház 

• bérlő: Szentendre Városi Vízisport Egyesület (150/2006. (VI.13.) Kt. határozat 

alapján) 

• bérlet lejárta: 2016. október 31. 

• bérleti díj: nettó 484.600.- Ft / év (a teljes díj fizetési kötelezettség: 2009. június 

1. napjától áll fenn, addig kedvezménnyel csökkentett bérleti díjat: 314.990.- Ft) 

- Teniszpályák a Postás strandon 

• bérlő: Szentendre Polgári Tenisz Club (pályázat a 38/2001. (III.13.) Kt. 

határozat alapján) 

• bérlet lejárta: 2011. október 31. (eredeti szerződés: 2001. április 1. napjától 

2005. október 31. napjáig, módosítás 2003. május 16., 5 év hosszabbítás) 

• bérleti díj: 67.110.- Ft/hó 

- Teniszpályák a teátrumnál (Ady Endre u.) 

• bérlő: Deliberate Kft. 

• Per alatt 2004. óta, ügyirat: Dr. Lékó Lászlónál 

• Bérleti szerződést a 16/2004. (II.10.) Kt. határozat alapján az önkormányzat 

rendkívüli felmondással megszűntette. 

- Baseball 

• bérlő: Szentendre Sleepwalkers Baseball Club Sportegyesület (411/2005. 

(XI.15.) Kt. határozat alapján) 

• bérlet lejárata: határozatlan 

• bérleti díj: 25 Ft/m2/év, azaz 487.100.- Ft 

- Kőzúzó úti sportpálya 

Per alatt, első fokon az Önkormányzat megnyerte, de  eredménytelen a pályázat.  

- Izbégi sportpálya 

Sikertelen pályázat után. 

- MHSZ Székház sportcélú hasznosítása 

 

b.) Oktatási intézmények sportlétesítményei 

- Minden iskolánk rendelkezik tornateremmel (kivéve Református Gimnázium), 

melyek különböző méretűek. 

Versenyek szervezésére alkalmas: 

- Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnoka (teremsportok) 

- Izbégi tornacsarnok (asztalitenisz) 

- Kinizsi Pál Szakképző tornacsarnoka (kosár, röplabda) 

- Ferences Gimnázium (kosárlabda) 

- Uszoda: - Kinizsi Pál Szakképző 

- Tanuszoda: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

- Lőtér: nemzetközi szintű 

c.) Magántulajdonban lévő sportlétesítmények 

Sem az anyag készítői, sem a hivatali szervezet pontos információt nem tudott adni arról, 

hogy a városban milyen sportlétesítmények üzemelnek magán tulajdonban, mint például 



teniszpályák, fitness-termek, bowling-pálya, … stb. Ezek felmérése a sportfeladatok 

ellátása és értékelése szempontjából időszerű lenne. 

 

 

IV.2. A fejlesztés lehetőségei és feladatai 
 
A sportcélú ingatlanok hasznosítása kapcsán célszerű lenne akár a magán tőke bevonásával is 

ifjúsági- és sportcentrum létrehozása, melynek keretén belül a város nagy álma valósulhatna 

meg egy olyan rendezvénycsarnok megépítésével, amely a kulturális és egyéb rendezvények 

mellett (színházi előadások, koncertek, konferenciák) a régen álmodott sportcsarnok funkciót 

is biztosítani tudná. Ezen beruházási cél köré olyan kiegészítő szolgáltatásokat szükséges 

telepíteni, melyek biztosítják a megtérüléshez és az üzemeltetéshez szükséges anyagi 

forrásokat. Ilyenek lehetnek például: 60-80 férőhellyel rendelkező sporthotel, oktatási 

központ, sport rehabilitációs tevékenység, konferencia lehetőségek, vendéglátóipari 

létesítmények, sportcélú kiskereskedelmi egységek, lakossági és szabadidős lehetőségeket is 

kielégítő műfüves sportpályák, időszakosan üzemelő jégpályák… stb. 
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V. A sport támogatásának rendszere 
 
Az önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem csak 

támogatója. A támogatás mértékénél figyelembe veszi a más, nem helyi önkormányzati 

finanszírozási rendszereket (ISM, országos szakszövetségek, megyei önkormányzat, pályázati 

lehetőségek, MOB stb.), továbbá azt hogy az egyes sportszervezetek közül melyeknek van 

lehetőségük üzleti alapon is támogatáshoz, fenntartáshoz jutni (szponzorálás, gazdasági 

tevékenység). 

A sport támogatásának rendszere a Sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre, 

feladatokra épül. Csak azok a sportszervezetek, vagy intézmények részesülhetnek 

támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek: 

- Minden év végén december 15-ig az önkormányzat felé elszámolnak a részükre 

nyújtott önkormányzati sporttámogatással. 

- Minden év december 15-ig megküldik a sportszervezet szakosztályonkénti 

taglétszámáról, a tagok korosztályonkénti megoszlásáról, az eredményekről szóló 

nyilvántartást, amelyben az előbbieken túl fel kell tüntetni a heti edzésszámot és azok 

helyszíneit, ISK-k esetében – pluszban. 

- Minden év január 31-ig a szervezet előző évi költségvetési beszámolóját és tárgyévi 

költségvetési tervét bemutatja. 

- A támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása. 

 

 

V.1. Az óvodai testnevelés, gyógytestnevelés és diáksport 
támogatásának elvei 
 
Az óvodai testnevelés tekintetében szükséges, hogy a fenntartói költségvetés terhére külön 

költségvetési rovaton szükséges tervezni az óvodai testnevelési feladatok ellátáshoz szükséges 



eszközigényt, valamint továbbképzések formájában az óvónők ez irányú képzését. 

A gyógytestnevelés támogatási feladatai, bár ezek megyei feladatot jelentenek, úgy 

támogathatók, hogy az önkormányzat fenntartása alá tartozó iskolák sportcélú helységei 

kedvezményesen hozzáférhetőek legyenek. A feladat ellátáshoz együttműködési 

megállapodást kell kialakítani a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) 

vezetésével. 

A diáksport támogatási rendszere két csatornán valósul meg. Részben beépül az intézmények 

költségvetésébe, részben önkormányzati pályázati forrásokra épül. Fontosnak kell tekinteni, 

hogy mielőbb intézményes verseny-rendszere alakulhasson ki a diáksport-körök és 

egyesületek térségi szintű vetélkedésének. Ennek a verseny-rendszernek a működtetéséhez 

szükség lenne a megyei önkormányzat támogatásán túl kistérségi forrás biztosítására is. 

 

 

V.2. Versenysport, illetve az utánpótlás-nevelés támogatásának 
elvei 
 
A versenysport városi és térségi támogatásához javasoljuk a koncepcióban már korábban 

megfogalmazott Szentendre város kiemelt sportegyesülete, valamint a mellette működő, az 

egyesület finanszírozását megvalósító gazdasági társaság létrehozását. 

A gazdasági társaság tulajdonosi körében a többségi önkormányzati tulajdonrész mellett 

lehetőséget kell biztosítani a magántőkének üzletrészek formában történő bevonására. Adott 
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esetben egy részvénytársasági forma esetén akár nyitott részvényjegyzési forma is szóba 

kerülhet. Az önkormányzat saját részesedését (igény szerint ez akár többségi lehet) a 

Szentendrén meglévő sportcélú ingatlanok piaci értéken történő apportálásával tudja 

megvalósítani. A gazdasági társaság így a sportlétesítmények üzleti alapon történő 

fejlesztésével, illetve a létesítmények alapfunkciójának megtartásával olyan gazdasági 

tevékenységet tud végezni, mely hosszútávon lehetőséget biztosít a sportegyesület 

működésére és fenntartására. Mivel a sportegyesületben való részvétel értelemszerűen csak 

önkéntes lehet, így ezen egyesületben működő sportszakosztályok csak azon sportágak 

tekintetében valósíthatóak meg, melyek jelenleg is működő szakosztályok és integrálódni 

akarnak a sportegyesületbe. Javasoljuk, hogy az önkormányzati támogatás nagyobb részét az 

önkormányzat saját kiemelt sportszervezetének támogatására fordítsa. A sportingatlanokon 

megvalósuló fejlesztések, és az abból származó eredmény viszonylag rövid időn belül a 

sportegyesület teljes finanszírozását képes lehet megvalósítani. Természetesen a 

sportegyesület, illetve az azt működtető gazdasági társaság létrehozását részletes 

megvalósíthatósági tanulmány, és középtávú üzleti terv elkészítésének kell megelőznie. 

 

 

V.3. A szabadidősport támogatásának elvei 
 
A kor követelményeinek megfelelően a rendszeres szabadidős tevékenységnek 

önfinanszírozónak kell lennie, így direkt módon önkormányzati támogatásra nem kell, hogy 

igényt tartson. Mindezek ellenére szükséges, hogy úgynevezett időszakos, központilag 

szervezett, vagy a város által szervezett rendezvényeken rendszeresen biztosítsunk lehetőséget 

az akciószerűen végzett szabadidős tevékenységnek. Ennek finanszírozására szponzori- és 



marketing eszközöket kell felhasználni. Abban az esetben, ha a szentendrei sportegyesület 

szervezetében megerősödve, jól működik, úgy a szabadidősport rendezvények szervezése és 

finanszírozása megállapodás alapján a sportegyesület szervezési feladatkörébe utalható át. 

 

 

V.4. A támogatás megoszlása a sport egyes területei között 
 
Az önkormányzat alapvető feladatkörébe tartozik, hogy az, intézmény rendszerén keresztül 

biztosítsa az óvodai-, az iskola testnevelés és a gyógytestnevelés, valamint a diáksport 

működéséhez szükséges eszközrendszert, valamint az iskolák fenntartói költségvetésén, 

és/vagy pályázati formában a feladat megvalósításához szükséges anyagi feltételeket. Az éves 

költségvetésben meghatározott sportcélú támogatások összegének 20%-át javasoljuk ezen 

célterület finanszírozására. 

A versenysport, illetve az utánpótlás nevelés támogatására mindaddig, amíg a gazdasági 

társaság nem tudja átvenni a sportegyesület teljes finanszírozását, a rendelkezésre álló, 

költségvetésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 50%-át javasoljuk a kiemelt 

sportegyesület finanszírozásának kiegészítésére fordítani. A költségvetésben a sport 

támogatására megadott összeg 20%-át ezen átmeneti időszakban pályázati formában, az 

elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a városban működő egyéb sportszervezetek között 

kell felosztani. 

A fennmaradó 10%-kal szükséges támogatni a szabadidő-sportrendezvényeket. 

 

V.5. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke 
 
Az önkormányzat az évenkénti költségvetésben állapítja meg a sportra fordítandó összegeket, 

amely 2008 és 2009-ben nem lehet kevesebb, mint az éves költségvetés 0,5%-a. Az így 

meghatározott önkormányzati támogatás elosztása fentiekben meghatározott százalékok 

alapján történik. 2010-ben a kiemelt sportegyesület gazdasági helyzetének ismeretében a 

sportrendeletet felül kell vizsgálni. 

 

 

VI. Önkormányzati sportigazgatás, sportirányítás 
 
Az önkormányzati sportigazgatás és sportirányítás szervezési és koordinálási folyamatait a 

Jegyzői Kabinet ifjúsági- és sport ügyekkel foglalkozó oktatási referense irányításával látja el. 

A testületi munkában az Egészségügyi-, Szociális és Sportbizottság, és a mellette működő 

Sport- és Ifjúsági Munkacsoport vesz részt. 

Az önkormányzati sport feladatok operatív megvalósítására, a diáksport és a helyi 

versenysport verseny-rendszerének működtetésére az önkormányzat megállapodást köt a 

kiemelt sportegyesülettel. Az egyesület berkein belül megvalósítható a térség 

rendezvényeinek, sportszervezeteinek összefogását segítő, úgynevezett Sportiroda is. A 

korábbiakban említett és megalakításra kerülő Szentendrei Sportvezetők Köre, mint civil 

szervezet szakmai tapasztalatával, kapcsolati tőkéjével a magyar sport rendszerében meglévő 

lobby erejének felhasználásával jelentős erkölcsi és anyagi támogatást biztosíthat a kistérségi 

sportfeladatok megoldásához is. 



 

 

VII. A koncepció megvalósítása 
 
A koncepció végleges elfogadását követően, annak megvalósítására, az önkormányzatnak 

rendeletet kell alkotnia, legkésőbb 2007. április 30.-ig. 

 


