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1 BEVEZETŐ 
 

1.1 Törvényi háttér 

A város sportegyesületeinek, sportolóinak, és az egészséges rekreációs igénnyel fellépő 

polgárainak határozott jelzései, kezdeményezései pontosan jelzik, hogy a legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok 

Alaptörvény által biztosított alapvető joga. 

Magyarország Alaptörvénye, XX. cikk 

2004. évi I. törvény a sportról; 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról. 

1.2 Az önkormányzat feladatai az idevonatkozó törvényi jogszabályok 

alapján 

• Sportfejlesztési koncepciót alkot és gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, 

• Együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

• Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

• Elősegíti és támogatja az önkormányzati iskolai testnevelés, és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit, 

• Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását 

• Biztosítja az önkormányzati sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 

• A törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a 

sportra fordítandó összeget. 
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A sport napjainkra a nemzeti öntudat egyik alappillére lett. A látvány-, a kiemelt- és az olimpiai 

sportágak finanszírozása viszonylag kiegyensúlyozott, stabilnak tekinthető. A felsorolásban 

érintett sportágak a médiának, a központi támogatottságnak köszönhetően a mindennapjaink 

részévé váltak. Az önkormányzatok egyik legfontosabb feladata, hogy eszközeivel támogassa, 

biztosítsa a sport, a testnevelés, és az egészséges életmód elérhetőségét óvodás kortól a 

felnőtt koron keresztül a szenior korú, szabadidős és tömegsport jelleggel sportoló lakosság 

számára is.  

„Manapság egyre többen felismerik a rendszeres testmozgás szükségességét és jelentőségét, 

és egyre inkább elfogadottá válik az is, hogy a sport az egyetemes emberi kultúra részeként az 

élet számos területén jelentős értékeket képviselhet „(Nádori, 2009) 

• Ismert az egészség- és közérzetjavító, betegség megelőző hatása; 

• Bizonyított kulturális és etnikai különbségeket áthidaló funkciója; 

• Az esélyegyenlőség megteremtésére alkalmas eszköz; 

• Jó értelemben szocializál és segít a bűnmegelőzésben; 

• A sportversenyek fontos üzeneteket közvetítenek; 

• A sportnak közösségteremtő és megerősítő funkciója van; 

• A sport jelentős és gyorsan fejlődő gazdasági tényező lehet 

Fontos lenne, hogy a rendszeres sporttevékenység mindenki számára elérhetővé váljon! 

Ehhez nem csak jó sport szakemberekre és megfelelő létesítményekre, eszközökre van 

szükség, hanem az élet számos területén – különös tekintettel bizonyos társadalmi 

csoportokra – a sport észszerű anyagi és erkölcsi támogatására, és a sportszakemberek 

látókörének szélesítésére. 

• Munkavállalók számára az aktív kikapcsolódás lehetőségének biztosítása 

• A nők, a munkanélküliek és az idősek sporttevékenységétnek ösztönzése 

• Elérhetővé kell tenni a létesítményeket a fogyatékkal élők számára és célszerű biztosítani 

a fogyatékos személyek sportjában is jártas szakemberek képzését. 

• Célszerű fokozottan foglalkozni a kisebbségek és hátrányos helyzetűek sportéletével. 

• Nem szabad elhanyagolni a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek, kisebbségek, 

bűnelkövetők, szenvedélybetegek stb. sport általi társadalmi integrációját.  
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1.3 A városi koncepció felülvizsgálatának célja, kidolgozás szempontjai 

1.3.1 Célja 

Szentendre Önkormányzata a Sportkoncepció elkészítésével, annak betartásával érdemelje ki 

a lakosságtól „Sportoló barát” város címet! Megvalósítható, fenntartható, mozgalmas, 

ugyanakkor átlátható, a többség számára elérhető és alternatívát nyújtó koncepció 

létrehozása a cél, amely illeszkedik Szentendre város helyi sajátosságaihoz, lehetőségeihez.  

Az Önkormányzat a Sportkoncepció létrehozásával meghatározza az elkövetkezendő évek 

legfontosabb feladatait és azok javasolt szervezeti kereteit. Kommunikációs csatornákat alakít 

ki, a feladatokhoz hozzárendeli a szükséges anyagi forrásokat, biztosítva a koncepció tervezett 

feladatai megvalósításához szükséges erőforrásokat. A tervezett célok teljesülésének 

vizsgálata érdekében folyamatosan figyeli, értékeli és koordinálja a folyamatokat.  

A koncepció fő célja a szabadidősport, tömegsport működésének elősegítése, a lakosság minél 

szélesebb rétegeinek bevonása a szabadidősportba, az egészségtudatos, mozgásban gazdag 

életmód iránti igény felkeltése és kialakítása a jelenleg is működő versenysport támogatása 

mellett.  

 Az önkormányzat számára kiemelkedő jelentőségű feladatot jelent a polgárainak rekreációja, 

hiszen a mindennapi életük megélésének minőségét jelentősen befolyásolja az, hogy 

mennyire képesek kipihenni a fáradalmaikat.  

A rekreáció (pihenés, kikapcsolódás, feltöltődés) lélektani és biológiai szempontból 

megállapított emberi szükségletet elégít ki.  A jólét, a jó közérzet és a minőségi élet 

megteremtését, illetve az önfejlődést szolgálja, miközben a rekreációs tevékenységben részt 

vevő, a munkában vagy más foglalatosságban kifáradt személy felüdülését, felfrissülését és 

szórakozását is eredményezi. 

A rekreáció magában foglalja a rekreáció minden olyan társas, játékos, kultúr- és 

sporttevékenységet, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, 

a testi-lelki-szellemi teljesítőképesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz szabad 

felhasználású ideje alatt az ember.  A rekreáció célja legegyszerűbben megfogalmazva a 

„mással való foglalkozás”.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCks%C3%A9glet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
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1.3.2 A koncepció alapját képező fontosabb szempontok 

 

Az Önkormányzat a sportkoncepció megvalósításával kívánja biztosítani: 

1. Minél szélesebb rétegek számára - térítésmentes vagy alacsony részvételi díj ellenében - 

biztosítani a színvonalas sportolási, edzési lehetőséghez történő hozzáférést; 

2. Oktatási időn kívüli időszakban az óvodai, iskolai, intézményi feladatok (mindennapos 

testnevelés) biztosításának elősegítését; 

3. Az önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő sport- és szabadidős létesítmények 

fenntartását és fejlesztését, a tárgyi feltételek javítását; 

4. Az egészséges életre nevelés, gyógytestnevelés személyi és tárgyi feltételek javítását, az 

esélyegyenlőség gyakorlati megvalósulásának biztosítását a sport és a rekreáció 

valamennyi területén; 

5. A finanszírozás elveinek, és általános kiszámítható mértékének költségvetési százalékban 

történő meghatározását a sportkoncepció céljainak megvalósításához.  

6. A városban székhellyel és nagy hagyományokkal rendelkező sporttevékenységet folytató 

civil szervezetekkel való együttműködést, kölcsönös munkakapcsolat kialakítását és 

folytatását; 

7. A városban folyó versenysport, utánpótlás nevelés elismerését, lehetőség szerinti 

támogatását; 

8. A rekreációs és sporttevékenységet folytató civil szervezetekkel, szolgáltatókkal, 

intézményekkel közösen megalkotott éves sportesemény-naptár létrehozását. 

A koncepció, a megvalósíthatósága érdekében prioritásokat fogalmaz meg a feladatok 

szakszerű és eredményes végrehajtása érdekében.  Az elvégzendő feladatok megvalósításának 

sorrendje –az egymásra épülés következtében- követendő szakmai sorrendet is jelentenek, 

ezért csak lépésről-lépésre kerülhet sor megvalósításukra. A részletes ajánlásokat az egyes 

fejezeteknél fejtjük ki. 
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2 HELYZETELEMZÉS 

2.1 Előzmények 

1. A korábbi, még érvényben lévő, 2007. évi sportkoncepció (Hajdú Gábor) frissítése, 

aktualizálása az alkalmazhatóság érdekében szükségessé vált,  

2. A törvényi szabályozás megváltozása szintén a sportkoncepció felülvizsgálatát, 

megújítását tette szükségessé; 

3. A tankerületek létrehozásával a sportlétesítmények többsége elkerült az önkormányzat 

kezeléséből, amely nehezítette, ellehetetlenítette az önkormányzat sporttal kapcsolatos 

feladatainak korábban kialakult gyakorlat szerinti elvégzését; 

4. A COVID-19 vírus miatti járványügyi intézkedések tartósan megnehezítették, bizonyos 

esetekben lehetetlenné tették a sportszervezetek, létesítmények és a sportolni vágyó 

polgárok mindennapjait, az aktív közösségi sportéletet. A sport, a rekreáció, a közösségi 

edzések, valamint a versenyek hiánya tovább súlyosbították a járványügyi helyzet 

következményeit. A sporttal foglalkozó civil szervezetek, edzők, oktatók, szolgáltatók 

szintén nehéz helyzetbe kerültek, és a városi sportélet újraindítása, a járványügyi helyzet 

előtti élet visszaállítása sokkal nagyobb energiák és források ráfordítását teszik 

szükségessé, mint azt korábban tervezni lehetett. Az önkormányzat költségvetését, 

terveit is kedvezőtlenül befolyásolták a járványügyi intézkedések miatt hozott központi 

megvonások. Az önkormányzat az alapvető feladatain túl segítette a járványhelyzet 

miatt még inkább rászoruló családokat, lakosokat. A megnövekedett terhek mellett, a 

helyi sportéletben az uszoda működtetése jelentett kiemelt feladatot, de emellett az 

Önkormányzat céltámogatásokkal próbált segíteni a nehéz helyzetbe került civil 

szervezeteken is. A város sportéletében új elemként megjelent az óvodai úszásoktatás 

városi támogatással történő végrehajtása, és olyan sportesemények rendezése (pl. 

Városrészek közötti úszóverseny) amely a lakosság bevonásával a helyi amatőr 

sportolókról szól. 

5. 2019 előtt a város sporttámogatása nagyon alacsony költségvetésből ugyan, de 

kiszámíthatóan, átláthatóan működött, a forrásokat a közösségi sporteseményekre és a 

helyi sporttal foglalkozó civil szervezetek működésének megsegítésére fordítva. Ebből 

az időszakból több olyan rendezvény van, amely Szentendre sportéletével egybeforrt és 
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nagyon népszerű volt a lakosság körében. Ilyen rendezvények voltak a jótékonysági 

futások és a Pilisi Tekerő kerékpáros verseny is, amelyek megtartása közösségi érdek.  

Az önkormányzatnak halaszthatatlan jogi és erkölcsi feladata és mulasztott kötelezettsége van 

a városi sportélet tervezése, szervezése, koordinálása és finanszírozása terén. A járványügyi 

helyzet következtében az önkormányzat 2021. évtől tudja végrehajtani a városi 

sportkoncepció elkészítését, elfogadását és a 2022. évtől az abban szereplő feladatok 

végrehajtását.   

2.2 Önkormányzati struktúra  

A korábbi években is jellemző volt, mint ahogy jelenleg is nagy nehézséget okoz, a kiemelten 

sportszervezéssel foglalkozó önkormányzati szakember(ek) hiánya. A városi 

sportrendezvények szervezési feladatai eddig alapvetően a civil szervezetek szervezeti és 

anyagi hátterére támaszkodva valósultak meg. Az önkormányzati struktúrában a társadalmi 

kapcsolatokért felelős szakemberek részfeladata volt a városi sportélet szervezése, 

koordinálása is. Ez a tevékenység, gyakorlatilag a városi sportélettel összefüggésbe hozható 

rendezvények megszervezésében ki is merült.  

A jelenlegi sportkoncepció, illetve a vázolt feladatrendszer átláthatósága, szakszerű kezelése 

mindenképpen szükségessé teszik a sportszervezési feladatokkal megbízott önkormányzati 

dolgozó(k) alkalmazását. A különböző sporttal kapcsolatos részterületek nem 

„összemoshatók” de kapcsolódási pontjaik, egymásra épülésük, a rendszerszintű folyamatok 

tervezése, előkészítése, beindítása, koordinálása, ellenőrzése, valamint a kommunikáció mind 

igényli a sportszervező szakemberek munkáját.   

Tömegsort támogatásának formái: 

• „Mikulás” futás; 

• Sportkarácsony; 

• Kajak-kenu ingatlanhasználat; 

• Iskolai és óvodai úszásoktatás program; 

• Városrészek közötti úszóverseny. 
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2.3 Infrastruktúra 

2.3.1 Önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények (bérleti joggal) 

2.3.1.1 V8 Uszoda és Szabadidős központ 

Önkormányzati fenntartású sportkomplexum, amely működési támogatását célszerű 

elkülöníteni a sportfinanszírozástól. A létesítményben tevékenykedő, annak szolgáltatásait 

igénybe vevő szervezetek támogatásával lehet finanszírozni a kínált szolgáltatásokat, 

figyelembe véve az uszoda „közvagyon” jellegét. Az uszoda és a sportkomplexum használatát 

minél szélesebb réteg számára célszerű elérhetővé tenni úgy, hogy az megfeleljen a felelős 

gazdálkodás követelményrendszerének.  

Az uszoda tanmedence és uszoda felülete nagyon népszerű a környék vízisportokkal, 

úszásoktatással foglalkozó civil szervezetei, sportoktatói körében. Az uszodai élet belső 

szabályozásán túlmenően be kellett vezetni az Egységes Kritérium Rendszert (EKR) (1.sz. 

melléklet) ami az uszoda szereplői között egyfajta „rangsort” eredményezett. A rangsor 

alapján történt a vízfelületek elosztása a hétköznap délutáni „csúcsidőben”.  Az EKR alapján az 

uszodai szereplők igényei évenként felülvizsgálhatók, és új szereplők megjelenhetnek az 

uszoda használói között, amennyiben a vízfelület leterheltsége csökken, vagy valamelyik 

régebbi résztvevő rangsor pontjai jelentősen csökkennek. „Csúcsidőben” az uszoda 

leterheltsége 100%-hoz közelít, a többi időszakban a vízfelület biztosítása nem jelent 

problémát. 

Az uszoda vezetése optimalizálta a lakosság által elérhető belépő csomagokat, szem előtt 

tartva a rászorultság támogatása és a közvagyon feletti felelős gazdálkodás elvét. 

Érdemes megemlíteni a szauna programok népszerűségét amelyek folyamatos „teltház”-zal 

mennek.  

A V8 remek adottságokkal rendelkezik, de a létesítmény üzemeltetése bonyolult gazdasági 

folyamat, amelynek tárgyalása nem lehet része a sportkoncepciónak.  

A V8 ban folytatandó sporttevékenységek:  

a) úszás,  

b) vízilabdázás, 

c) szinkronúszás, 

d) búvárkodás, 
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e) aquafitness, 

f) fitness, 

g) bowling, 

h) TSMT és HRG 

2.3.1.2 Postás strand 

Közpark, döntően zöldfelülettel borított, pihenést, kikapcsolódást szolgáló, félhektáros 

terület. Strandröplabda pálya és szabadstrand, mely a V8 üzemeltetésében van.  

2.3.1.3 Pirk Ambrus Városi Csónakház 

A Pirk Ambrus Városi Csónakház épülete 2020-ban pályázati pénzből megújult. A csónakház 

hasznosítója és üzemeltetője az EHE SE sportegyesület. Az épületben több vízitúra egyesület 

helyet kapott. A csónakház a dunai vízitúra megállóhelyek közé tartozik. Az üzemeltetés és 

hasznosítás jelenleg jól működik, változtatása nem indokolt. 

2.3.1.4 Izbégi Sporttelep 

Jelen állapotában felújításra szoruló pályát az Önkormányzat a területet multifunkciós 

sportkomplexummá kívánja átalakítania - a labdarúgó sportág megtartása mellett -, és ezt a 

célt pályázati úton meghirdetett bérlő kijelöléssel kívánja elérni. Jelenleg a sporttelep elemei 

a lakosság számára – szervezett sportfoglalkozások után - szabadon elérhetőek, közösségi 

használatuk biztosított. 

Teljes körű felújítást igényel a nagy füves futballpálya, a kis műfüves pálya, a hozzájuk tartozó 

pályavilágítás és az öntözőrendszer is. Mindemellett bontandó és újraépítendő az öltöző-és 

melléképületek.  

• Labdarúgó pálya, műfüves pálya és öltözők: pályázat kerül kiírásra 

• Patakpart és környéke, baseball pálya mögötti terület: Vissza A Vadonba Gyermekfejlesztő 

és Szülősegítő Központ használatában 

• Baseball pálya: Jelenleg a Szentendre Sleepwalkers Baseball SE használja 

• Futópálya: közösségi használat 
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2.3.1.5 Kőzúzó utcai sportpálya 

Jelenleg az ingatlan üzemeltetője a Dunakanyar SE a Görzenál területének kivételével. 

Szerződés 2029. június 30-ig szól. A TAO támogatásnak köszönhetően a Dunakanyar SE komoly 

fejlesztéseket hajtott végre a sporttelepen. A TAO pályázatok forrásaiba az önkormányzat is 

vállalt önrészt. A Dunakanyar SE a pályázati feltételek megváltozása miatt, kérelmezte a 

sportpálya használatának térítésmentességét. Az önkormányzat közfeladatellátás 

végrehajtására kötött szerződést a szervezettel, a korábbi bérleti díjat meghaladó értékben.  

Görzenál: közösségi használat 

2.3.1.6 Pap-szigeti strand területe 

A Strand területe jelenleg határozatlan idejű bérleti szerződéssel hasznosított. 

• Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest-megyei Kutató-Mentő Szolgálat – mentőkutya  

• Szabad Művészetek Kulturális Egyesület – vízi sport  

• Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület – kajak-kenu utánpótlás nevelés  

A Magyar Kajak-kenu Szövetség és az Önkormányzat között Együttműködési megállapodás 

jött létre 2020-ban a terület fejlesztése érdekében. 

2.3.1.7 Lidó teniszcentrum 

2021. áprilistól új bérlő (Török SE); 4 salakos teniszpálya 

2.3.1.8 Önkormányzati területen lévő betonos pályák  

• Füzespark ltp.,  

• Vasvári ltp.  

• Püspökmajor ltp. 

2.3.1.9 Önkormányzati területen lévő kültéri erősítőparkok, játszóterek. (3.sz. melléklet) 

A felsorolt létesítmények egy része tartós bérletbe ki van adva helyi civil szervezeteknek, 

bérlőknek. A látványsport támogatásnak és a gondos gazdálkodásnak köszönhetően a Kőzúzó 

utcai sporttelep nagy fejlesztéseken ment keresztül. Az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs 

a tulajdonában tornaterem, illetve fedett sportlétesítmény az uszoda kivételével.  A sport 

besorolású magánkézben lévő területek kedvező elhelyezkedésűek, de magas áruk miatt a 

sportcélú használatukra jelenleg kevés esély látszik. 
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A városban több sportcsarnok és kis méretű tornaterem áll rendelkezésre, de ezek 

leterheltsége folyamatos, szabad kapacitás gyakorlatilag nincs. A V8 uszoda mellett a Görgey 

Artúr laktanyában és a Rákóczi Általános Iskolában van lehetőség az úszás alapjainak 

elsajátítására.  

2.3.1.10  Jelenleg nem sportcélú, de átsorolásra, sportcélú igénybevételre javasolható 

ingatlanok 

1. Az MHSZ korábbi épülete, pályázati támogatások bevonásával az ingatlan felújítható 

lenne, a sportcélú felhasználását a labdarúgó komplexum közelsége is indokolja, több 

sportág működéséhez is lehetőséget tudna teremteni.  

2. A volt városháza étterem is megfelelő lehetőséget, teret biztosíthatna az ott végezhető 

sporttevékenységek folytatásához. 

3. Az Izbégi Általános Iskola sportcsarnoka mögötti terület felhasználásával egy újabb 

sportlétesítmény megvalósítását biztosíthatná és segítséget jelentene az iskola 

megoldatlan testnevelési feladatainak megoldásában is.   

4. 4777/3 hrsz.  ingatlan: a 11-es út mentén helyezkedik el Leányfalu irányában, mellette fut 

az EuroVelo kerékpárút a Duna parton. Vízi sportnak, rekreációs tevékenységnek kijelölt 

terület, vagy ezekhez kapcsolódó rendeltetések helyezhetők el. 

5. 0181/6 hrsz., Kálvária út vége: Kálvária út vége, buszforduló. Különleges sport terület 

építési övezetei, melyek elsősorban a jelentős zöldfelülettel rendelkező szabadtéri 

labdajátékok és egyéb kispályás sporttevékenységek, valamint az azokat szolgáló épületek 

befogadására szolgálnak. 

A saját tulajdonban lévő épületeknek, területeknek az önkormányzat ingatlankezelési 

szerveinek bevonásával történő feltérképezése, alternatív sportcélú hasznosításának 

megtervezése történhet a sportbizottság bevonásával, előkészítő munkájával. 

2.3.2 Egyéb a városban fellelhető sportcélú létesítmények 

1. A városban található egy 300 m-es nemzetközi lőtér is, amely aktív színhelye lehetne a 

fiatalok körében népszerű honvédelmi ismeretek elsajátításának.    

2. Az atlétika a sportok királynője, de sajnos csak egy salakos jól karbantartott futópályával 

és a kb. 400 m-es izbégi futókörrel rendelkezünk, amely sajnos elég keskeny. A salakos 
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pálya szintén a Görgey laktanyában található alapvetően SZKHSE sportolói vehetik 

igénybe, de a létesítmény helyet ad a diákolimpia, és az emelt szintű érettségi atlétika 

vizsgarésznek is. 

3. Ferences Gimnázium tulajdonában lévő és általa üzemeltetett sportcsarnok 20x40m-es 

pályával.  

4. Móricz Zsigmond Gimnázium 20x40 m sportpályával rendelkező sportcsarnoka 

2.3.3 Nem önkormányzati fenntartású létesítmények 

1. Padel Bravos pálya 

2. Castrum Gym 

3. Forma Stúdió 

4. Vitall Fitness 

5. Havanna Fitness Club 

2.3.4 Önkormányzati tulajdonban lévő sporttevékenységre alkalmas szabad 

területek  

Sport ingatlan portfolió. 2. sz. melléklet 

 

3 EGYESÜLETI ÉS INTÉZMÉNYI SZINTŰ SPORT A VÁROSBAN 
 

Helyzetelemzés és javaslatok 

3.1 Helyi sportegyesületek  

A szentendrei egyesületek soraiban több száz utánpótláskorú és felnőtt versenyző sportol és 

versenyez rendszeresen. A régió lakossága a kínálatból biztosan ki tudja választani a neki 

megfelelő sportágat. Magas színvonalú edzéseket lehet látogatni az 4. sz. mellékletben 

felsorolt sportágakban.  

A tényleges egyesületi-térképet, sportági lefedettséget nagyon nehéz összeállítani mivel az 

egyesületek többsége nem vesz részt a kétoldalú kommunikációban, illetve nem vesz részt az 

önkormányzat programjaiban. A sportkoncepció megvalósításának egyik alapfeltétele a 

sportegyesületek megszólításának sikeressége, bevonása a feladatok végrehajtásában.  
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Az elmúlt időszak járványügyi intézkedései gyakorlatilag lehetetlenné tették az egyesületi 

edzésmunkát, versenyzést, amely a szervezetek gazdálkodását is hátrányosan érintették. Az 

újraindulás után az aktív egyesületek működése stabil, többen küzdenek 

létesítménygondokkal, a megemelkedett létszám és edzésszám egyre több létesítmény 

használatot igényelne, amely főleg az őszi-téli időszakban jelentős problémát okoz. A 

létesítmények tankerületi kezelésével több helyi egyesület is nehéz helyzetbe került az 

edzésidők lecsökkenésével, vagy a kedvezőtlen időbeosztás miatt nem tudják a megszokott 

edzésprogramot teljesíteni. (pl. Eurokapu SE, asztalitenisz) A kiemelt- és látványsport-

támogatásban részesülő egyesületek már lefedik a tornatermek szabad kapacitását, így a 

lakossági igények, a nem kiemelt sportágak és a diáksportköri feladatok már nem jutnak 

létesítményhez. A megnövekedett lakossági igényeket a helyi sportszervezetek, 

sportszolgáltatók már nem tudják teljes egészében lefedni. 

A helyi sportéletben is probléma a képzett edzők, oktatók hiánya, illetve az edzői képzések 

színvonalának esése.  

A Szentendrén dolgozó közhasznú és nem közhasznú, aktív sportegyesületek listája (6.sz. 

melléklet) Aktív sportegyesület: beszámolót benyújtó, rendszeresen edzéseket tartó, 

versenyeztető, programokat szervező civil szervezet. 

Az egyesületek munkájának támogatását az Önkormányzat a létesítmények bérbeadásával, a 

tankerületek által kezelt létesítmények bérleti díjának részleges   átvállalásával, városi 

kommunikáció kiterjesztésével, a sportszervezetek tevékenységének ismertetésével, az 

utánpótlás és versenysport eredményeinek elismerésével kívánja végrehajtani. Az 

egyesületek működési támogatását az önkormányzat kizárólag pályázati úton tervezi 

megvalósítani. A pályázatok elbírálásánál, elsősorban az önkormányzattal történő 

együttműködés, a szervezetek lakosság érdekében végzett közhasznú és a helyi sportéletben, 

szabadidősportban végzett tevékenysége számít, figyelembe véve a szervezet utánpótlás- és 

versenysportban végzett elért eredményeit. 

 A diákolimpián résztvevő versenyzőket foglalkoztató sportszervezeteket szükséges lenne 

értékelni, mert az eredményeket az iskolák nevéhez köthetők ebben a versenyformában, de a 

versenyzők felkészítését a sportegyesületek szakember gárdája, egyesületi keretek között 

hajtja végre. Az egyesületek értékelésénél is szükség van egy független, sokoldalú 

szempontrendszerre, ami alapján az egyesületek tevékenységét össze lehetne hasonlítani. Ez 

a szempontrendszer nem zárhat ki senkit a szentendrei sportéletből, de előtérbe helyezheti a 

lakosság érdekeit non-profit módon kiszolgáló civil szervezeteket. 



 16 

A versenysportban problémát jelent Budapest közelsége, a középiskolákba és felsőoktatási 

intézményekbe jelentkező sportolók életmód váltása. A kedvezőbb felkészülési, és versenyzési 

körülmények miatt a legtöbb sportolónk 14-18 éves kora között elhagyja nevelőegyesületét, 

és/vagy befejezi az aktív versenyzést, vagy egy „nagy” fővárosi egyesülethez igazol. A városi 

sportegyesületek többsége szakmai munkájuk alapján a versenysport területén is sikeresek 

tudnának lenni, de ehhez a feltételrendszert mindenképpen javítani szükséges. 

Feladat: A Városi Sportiroda (innentől rövidítve: VSI) és a Városi Sportbizottság (innentől 

rövidítve: VSB) közreműködésével folyamatos kapcsolattartás az egyesületekkel, a koncepció 

részfeladataira pályázat kiírások és céltámogatások formájában. Lehetőség szerint 

egyesületek működési problémáiban történő segítség nyújtás, a szabadidős és tömegsport 

rendezvények szervezése az egyesületek közreműködésével.  

3.2 Óvodai testnevelés 

3.2.1 Helyzetelemzés 

Az óvodák nevelési programját a „Nyolcforrás helyi óvodai pedagógia program” foglalja 

magába, melyben az egészséges életmódra nevelés mellett a motoros képességek fejlesztése 

nagy hangsúlyt kap. Az ehhez szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek csak részben 

biztosítottak.  

Az óvodák túlnyomó részében nincs tornaterem, ám a nagyobb probléma, hogy mindehhez 

csak kis méretű szabad levegős udvar tartozik. (Bimbó, Óvodaközpont) 

Dunakanyar Sportegyesület óvodai sportprogramok és sportfoglalkozások tartásával kívánja 

támogatni a legkisebbek mozgásfejlesztését.  

Tornateremmel mindössze 3 óvoda rendelkezik (Hold, Vasvári, Egres utca), melyből az utóbbi 

kettő megfelelően felszerelt az alapvető mozgásformák elsajátíttatásához. Nagy méretű, 

sportolásra alkalmas udvar a Püspökmajor, Szivárvány, Vasvári és Egres óvodához is tartozik.  

Nemzeti Ovi-Sport program pályázatával és az Önkormányzat támogatásával létrejött 

sportpálya került kialakításra a Szivárvány Óvoda udvarán. Mozgásprogram van, 

tehetséggondozás működik, minden héten néptánc, foci programmal. Mindennapos mozgás 

és heti 2x délután játékos mozgás a gyerekeknek, amit az óvónők tartanak (idén kerül 
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bevezetésre). Az óvodák nyitottak a délutáni külsős mozgás lehetőségének biztosítására. 

Úszás, táncvarázs zenés tánc, jóga. Ezek fizetős programok. 

Az Önkormányzat a továbbiakban is támogatja az úszásoktatás kiteljesítését minden 

szentendrei gyermek esetében. A cél, a már meglévő programot folytatva, hogy minden 

kisgyermek vízbiztosan tanuljon meg úszni és ismerkedjen meg a vízi sportok világával 

lehetőleg már óvodás, kisiskolás évei alatt.  

Népszerű sportrendezvények az óvodáskorú gyermekeknek az Oviolimpia, Kinizsi futás és a 

Pilisi tekerő két távja. 

3.2.2 Javaslat 

 A tankerület segítségét kérni a mindennapos testnevelés létesítmény problémájának 

enyhítésére. A megfelelő szakmai tudás elsajátításához, mélyítéséhez az óvónők, pedagógia 

asszisztensek szakmai továbbképzéseinek támogatása és szorgalmazása. Célkitűzés, hogy a 

szünetek ideje alatt szervezett kereteken belül a városban nyári sporttáborok működjenek, 

melyek szervezésébe a sportegyesületeket vagy a civil szervezeteket célszerű vonni. Eddigi 

események további támogatása, az úszásoktatás önkormányzat szintű támogatása már 

ezekben a korcsoportokban is.  

Feladat: Az óvodai létesítménygondok felülvizsgálata, esetlegesen alternatív megoldások 

keresése a problémák kezelésére. Továbbképzési lehetőségek felkutatása és támogatása az 

óvodai dolgozók részére. Az Önkormányzat további feladatként tekint az óvónők szakmai 

továbbképzéseinek támogatására, mellyel az óvodai sport-és mozgásfoglalkozásokat kívánja 

fejleszteni. 

3.3 Iskolai testnevelés, diáksport, gyógytestnevelés 

3.3.1 Helyzetelemzés (iskolai testnevelés) 

A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és felméréseknek hatására 

konkrét lépéseket tett a mindennapos testnevelés bevezetésének érdekében. A bevezetésről 

szóló jogszabály a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben (Köznevelési Törvény) került 

előírásra. Jelenleg minden évfolyamban kötelező a mindennapos testnevelés, biztosítva a 

gyerekek napi 45 perces mozgásos tevékenységét. Sajnálatos módon az infrastrukturális 
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lemaradásnak köszönhetően ez nem tud teljes egészében megvalósulni. Általános iskola alsó 

tagozatán nagy gondot jelent, hogy a testnevelés órák helyett más közismereti tárgyat 

tanítanak vagy megfelelő szakmai tudás hiányában csak „legeltetik” a gyerekeket a levegőn. 

Felső tagozaton és középiskolában törekednek a napi szintű testnevelés megtartására. 

Az intézményekben működő DSE iskolai sportkörök lehetőséget nyújthatnának diákjaik 

számára a sportolásra, ám ezek az iskolai szintű hivatalos sportkörök megszűnőben vannak. 

Tanórákon kívüli ingyenes sportolási lehetőség minimális. Ennek elsődleges oka, a 

tornacsarnokok külső egyesületeknek való bérbeadása. Szinte minden állami fenntartású 

iskola tornaterme közvetlen a tanítás után már ki van adva, így a saját tanulók nem jutnak 

sportolási lehetőséghez. Kizárólag fizetős edzésekre, sportfoglalkozásokra járhatnak. Az 

iskolák tornatermei felett a tankerületek rendelkeznek, melyek hosszútávú bérbe adása igen 

fontos bevételi forrást jelent. Az intézményekben házi bajnokságok, iskolai sportnap is 

megszervezésre kerül. Több helyi iskola vesz részt az Európai Diáksport Napján. A testnevelők 

szorgalmazzák és szervezik a városi sporteseményeken vagy a Diákolimpiákon való indulást 

akár egyéni akár csapatsportról legyen szó.  

2020-tól Önkormányzati támogatással a V8 uszodában sok kisiskolás gyermek kap lehetőséget 

a vízbiztonság és a biztos úszástudás megtanulására. 

Új elemként jelent meg a Dunakanyar SE-vel kötött közfeladat ellátására irányuló szerződés, 

aminek értelmében a sportegyesület megszervezi és lebonyolítja három korcsoportban az 

iskolák közötti labdarúgó bajnokságot, és a sportegyesület heti rendszerességgel óvodai 

fejlesztő foglalkozásokat tart. 

 

Feladat: Célkitűzés, hogy a sport és az óvodai-iskolai testnevelés szoros együttműködésben, 

egymásra épülve fejlődjön. Ennek érdekében, az önkormányzat a szükséges tárgyi és anyagi 

feltételekben lehetőségei szerinti segítséget nyújtson. Biztosítani kell a mindennapos 

testneveléshez szükséges tárgyi feltételeket. (városi sportcsarnok, közterületek spotpályáinak 

felújítása) A tankerülettel megállapodási lehetőség keresése a sportlétesítmények bérlésére, 

és tovább bérlés biztosítása az intézményeknek, lakosságnak és a sportegyesületeknek. 

Közfeladat ellátás érdekében minél több civil szervezettel együttműködési megállapodás 

előkészítése. 
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3.3.2 Diáksport 

Iskolai szintű sportegyesületek nem működnek a közoktatási intézményekben, így szervezett 

körülmények közötti DSK vagy DSE tagságról nem beszélhetünk. Az iskolás korú gyermekek 

versenyeztetése jelenleg a Magyar Diáksport Szövetség és a szakszövetségek égisze alatt 

történik.  

„A 6-20 éves általános és középiskolások számára 12 sportágban (asztalitenisz, atlétika, 

floorball, futsal, grundbirkózás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, strandkézilabda, 

torna, úszás), valamint a Játékos sportverseny, Kis iskolák sportversenye során 

nemenként, hat korcsoportban talál gazdára a tanév „Diákolimpia® Bajnoka” cím.” Sportági 

szövetségekkel karöltve további 28 sportágban versenyezhetnek a tanulók. A 

Diákolimpia®, mint tehetséggondozó sorozat jelentőségét kétségkívül alátámasztja, hogy a 

program a 2012. évi jogszabályi változások nyomán országos tanulmányi verseny lett 

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 183.§ (2) d) pont), valamint országos döntőin elért 1-3. 

helyezések felvételi többletpontok megszerzésére jogosítanak a felsőoktatási felvételi 

eljárásban.” (www.mdsz.hu) 

A fenti versenysorozaton történő indulás az iskola felelőssége és a testnevelő feladata. 

Szorgalmazni kell, hogy minél több MDSZ által szervezett sportversenyen tudjanak elindulni 

Szentendre város fiataljai.  

Az elmúlt 10-20 évben az iskolasport és a nem versenyorientált grassroots (amatőr, alulról 

szerveződő, egyúttal a belső motivációkra, egyéni fejlődésre összpontosító sportolás 

eredményszámolás nélkül) sport jelentős teret nyert a gyermek-serdülő- és ifjúsági sportban, 

amelyhez a legnagyobb sportági szakszövetségek már saját programokkal is szolgálnak (Pl. 

Bozsik program, Röpi-suli program, Kosárpalánta program, Iskolai szivacskézilabda program). 

Céljuk, hogy a mozgás és sportolás élményét minél több gyermek tapasztalja meg, ne csupán 

az utánpótlássportban érintett legügyesebb 20%-nyi gyermek. Emellett a Magyar Diáksport 

Szövetség az elmúlt 5 évben úgynevezett iskolai sportfesztivál programok lebonyolítását 

kezdte meg országszerte, amely társasközpontú, élményorientált sportolási lehetőségeket 

kínál az iskoláskorú diákok számára, s amely sportprogramokat ma már egyre több 

sportegyesület, sportági szakszövetség is mintaként alkalmaz. Érdemes lenne ezt a felfogást 

megjeleníteni és pilot eseményeket megszervezni a szentendrei iskolák számára a szentendrei 

testnevelő tanárok és/vagy egyesületi edzők bevonásával. A program az iskolák és a sport 

szektor közötti kapcsolat erősödését is magával tudja vonni megfelelő előkészítés mellett.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
http://www.mdsz.hu/
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3.3.3 Javaslat 

1. Iskolai DSE, DSK, ISK aktív bevonása a városi sportéletbe. Iskolák és testnevelők motiválása 

a városi sporteseményeken való aktív részvételre. Ajándékok a legtöbb diákot nevező 

iskolának. DSE vezetők szorgalmazása, hogy pályázzanak a számukra kiírt pályázatokra és 

éljenek a számukra biztosított támogatási lehetőségekkel. 

2. Diákolimpia versenysorozat és a város által támogatott iskolák közötti helyi 

sportversenyek megvalósítása. A körzeti diákolimpiai versenyek egyben városi iskolák 

közötti versenysorozat részét képezze.  

3. DO60 sportfesztiválok szervezése, kisiskolások olimpiája, grassrooth szemlélet 

népszerűsítésével.  

4. „Sportpontok” gyűjtése egyénenként és iskolánként. SuliSportPont 

5. Sportegyesületek és civil szervezetek bevonása a diáksport életbe!!! 

6. Gyógytestnevelők összeírása iskolai szinten. A gyógytestnevelésre szoruló gyerekek 

szervezett keretek belüli foglalkoztatása. Cél: a mielőbbi szűrés utáni azonnali 

foglalkoztatása. 

Nagyon fontos kiemelés a rászoruló családok támogatása, amelyet meghatározott kritériumok 

mentén egyébként külön alapból érdemes finanszírozni. Javaslat elsődlegesen a 

sportfelszerelésben és az egyesületi tagdíjak jelentős hozzájárulásával segíteni és ösztönözni 

ezt a társadalmi réteget. 

Cél: A jelen fiataljai a jövő felnőttjei! A város támogassa és szorgalmazza az iskolák 

diákolimpiai részvételét, mely városi versenybe is beleszámít. (Ahol nem lehet összeolvasztani 

a diákolimpiával, ott rendezzen külön versenyt) A testnevelők ösztönzése, hogy induljanak a 

csapataikkal helyi versenyeken. Iskolák közötti pontverseny. Érmek, elismerések, jutalmak. 

Diákolimpia nevezések szorgalmazása, létesítmény biztosítása, utazás anyagi támogatása. 

(Tankerületi feladat, de sajnos nem valósul meg minden esetben) Iskolák közötti 

sportversenyek rendezése és díjazása. (Diákolimpia versenyekkel közösen is szervezhető). 

Nyári sporttáborok szervezése és támogatása megfelelő szakmai stáb közreműködésével. 
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3.3.4 Gyógytestnevelés 

Célja a korai mozgásszervi és idegrendszeri elváltozások további romlásának megakadályozás 

és a gyógyulás elősegítése. Két fontos eleme van: Szűrés és prevenció. Mind óvodai, mind 

iskolai szinten fontos a korai szűrés és azonnali kezelés. A szűrést iskolaorvosok végzik. 

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 10. 28. § (2) értelmében a gyógytestnevelés 

megszervezése, személyi feltételinek biztosítása a Pedagógiai Szakszolgálat feladata a 

tankerületi központ által kijelölt nevelési-oktatási intézményekben. Jelenleg a Ferences 

Gimnáziumban valósul meg a gyógytestnevelés, mint foglalkozás. A gyógytestnevelésre 

szoruló tanulók többsége magán úton kapja meg az ellátását. Az iskolai szintű 

gyógytestnevelés még abban az esetben sem megoldott, hogy van gyógytestnevelő az 

iskolában. A különböző besorolású könnyített testnevelésre vagy gyógytestnevelésre szoruló 

tanulók száma folyamatosan növekszik, amire reagálva 2021-ben bevezetésre került a V8 

uszodában a gyermek készségfejlesztő foglalkozás. 

2021-ben V8 uszodában bevezetésre került a gyermekek részére készségfejlesztő 

foglalkozások megtartása.  

Feladat: A Pedagógiai Szakszolgálattal történő folyamatos konzultáció a gyógytestnevelés 

lehetőségeinek kiterjesztése. 

 

3.4 Versenysport 

A versenysport támogatása alapvetően nem önkormányzati feladat, de mindenképpen 

érdemes figyelni a kiemelt és a nem kiemelt sportágak helyi képviselőire és egyesületeire. Az 

önkormányzat alapvetően a meglévő nagy múltú sportegyesületekkel, civil szervezetekkel 

kívánja a feladatait megvalósítani, nem célja új civil szervezetek létrehozása és nem garantálja 

a már lefedett sportágakban alakuló szervezetek támogatását.  A lakosság igényeit a meglévő 

szervezetekre támaszkodva kívánja kielégíteni, természetesen nyitottan minden új szakág 

megjelenésére és hatásaira. A VSB javaslatára az Önkormányzat a jövőben is szívesen fogadja 

a helyi sportélet színesítésének, a szakmaiság elmélyítésének, egészséges versenyhelyzet 

kialakításának, a szabadidő- és tömegsport lakossági kiszolgálásának érdekében törvényesen 

működő civil szervezetek, sportszolgáltatók megjelenését.  
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Az önkormányzat pályázati rendszerben (a rendelkezésre álló forrástól függően) támogatja az 

egyesületi keretek között elért kiemelkedő sportolókat, akik városi színekben versenyezve 

szereznek dicsőséget hazai vagy nemzetközi versenyeken. Elsősorban a külföldi versenyekre 

való eljutás, edzésfeltételek megteremtése okoz nehézséget ezeknek az egyesületnek. 

A támogatás odaítélésénél célszerű figyelembe venni a látvány- és kiemelt sportágak körét, 

támogatottságát. Törekedni kell a kevésbé támogatott sportolók, sportágak, és szervezetek 

előtérbe helyezésére.  

Amennyiben szezon közben nem áll módjában az önkormányzatnak a pályázati úton történő 

támogatás, akkor az év-végi Sportkarácsony keretében célszerű megemlékezni a kiemelkedő 

teljesítményekről. 

A helyi egyesületek kiváló munkát végeznek számtalan országos és nemzetközi eredményt 

érnek el évről-évre. Sportolóik Szentendre város hírnevét öregbítik a teljesség igénye nélkül 

az alábbi sportágakban: autósport, amatőr közép és hosszútávfutás, baseball búvárkodás, 

evezősport, íjász, judo, karate, korfball, korosztályos kosárlabda és labdarúgás, kézilabda, 

kötélugrás, lábtenisz, lövészet, muay thai, parasportok, strandkézilabda, tánc, tenisz, úszás. 

Feladat: Kapcsolattartás az egyesületekkel, a kiemelkedő eredmények nyilvántartása, 

lehetőség szerint segítségnyújtás a nem kiemelt sportágak versenyzőinek munkájához. Évente 

legalább egyszer a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, UP műhelyek elismerése. 

3.5 Szabadidős és tömegsport-tevékenység, rekreáció 

A sportoló barát önkormányzat legfőbb célja, és a sportkoncepció alappillére, minél több lakos 

megszólítása és bevonása az aktív sportéletbe. Olyan sportprogramok, edzéslehetőségek 

biztosítása az egész naptári évben, ahol az óvodástól a szépkorú lakosig mindenki megtalálja 

az életkorának, életsajátosságainak megfelelő színvonalas sport- és szabadidő-tevékenységet. 

A helyi lakosok számára egy sportkártya bevezetése, mellyel elérhetővé lehet tenni a 

szentendrei egyesületek edzéseinek, sportszolgáltatók programjainak kedvezményes 

igénybevételét.  

A sport esemény- és versenynaptár tartalmazza a következő évi rendezvényeket, lehetőleg a 

sportszervezetek versenynaptárával kiegészítve. A versenynaptár összeállítása minden évben 

december közepéig kerül kiadásra. A civil szervezetektől a szükséges adatokat november 

hónapban célszerű beszerezni.  
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A szabadidős és tömegsportrendezvények lebonyolítását a sportirodán keresztül az 

önkormányzat adminisztratív (engedélyeztetés, kommunikáció) segítségnyújtás mellett, a 

helyi sportegyesületek bevonásával kívánja megszervezni. Az adott sportesemény 

megszervezésére a sportiroda által sportegyesületek felkérésre kerülnek. A megbízási 

szerződésben rögzített szervezési feladatokat- szintén a városi sportiroda közreműködésével 

szerződésben meghatározott színvonalon- a felkért civil szervezet hatja végre önkormányzati 

támogatás felhasználásával, tételes elszámolás alapján. Szentendre város földrajzi 

elhelyezkedése a lehetőségek tárháza a szabadidős sportolás kapcsán. A környező hegyek, az 

Eurovelo 6 kerékpárút, a Duna számtalan lehetőséget biztosít a szabad levegőn történő 

mozgás eltöltéséhez. Ezeket az adottságokat nem csak a helyi lakosoknak kell biztosítanunk, 

hanem vonzzuk ide a sportolni vágyó és kihívást kereső családokat más településekről.  

3.5.1 Az Önkormányzat által támogatott, önkormányzati rendezésű szabadidős 

sportesemények 

1. Nyuszi-futás (jótékonysági közösségi sportrendezvény)  

2. Pilisi-tekerő (kerékpáros családi rendezvény, 4 távon, 4 nehézségi fokozatban) 

3. Mikulás-futás (jótékonysági közösségi sportrendezvény) 

4. Bárczi Gusztáv HHH Mikulás Kupa úszóverseny 

5. Oviolimpia (Piramis SE ügyességi versenye óvodáskorú sportolóknak) 

6. Sportágválasztó (a helyi sportegyesületek, illetve Szentendrén dolgozó sportszolgáltatók, 

civil szervezetek bemutatkozása, a lakosság ismerkedése a sportágakkal) 

7. Városi úszóverseny 

A kiegészítésre javasolt sportesemények: 

• Családi „vizes” vetélkedő (evezős, tájékozódós, ügyességi sportesemény családoknak) 

• Belvárosi kincskereső tájékozódási verseny (tájékozódási verseny családoknak Szentendre 

belvárosában) 

• Sárkányhajó kupa 

• Endremenet (szervezett teljesítménytúra) 

• Duna-túra (evezős program) 

• Szentendrei családi duatlon, aquatlon, vagy laser-run verseny. 
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• Amatőr sportbajnokságok  

• Bakancslista 

Célszerű lenne a következő időszakban az amatőr bajnokságot újraindítani, ahol egyfordulós, 

egyenes kieséses rendszerben küzdhetnek meg a sportolók a Szentendre Kupáért az alábbi 

sportágakban: (pl.) 

- kosárlabda kupa; 

- senior labdarúgó kupa; 

- röplabda kupa (női és férfi) 

- általános és középiskolák közötti labdarúgó kupa; 

- városrészek közötti darts, sakk, bowling kupa; (csapatverseny) 

- Városi Úszó Kupa 

- Városi Tájékozódó Búvár Kupa 

A lebonyolításra helyi sportszervezetek bevonásával kerül sor. Minden résztvevő emléklapot 

kap, a győztesek hazavihetik egy évre Szentendre Vándorkupáját az adott sportágban. 

Későbbiekben az egyfordulós kuparendszer bajnoksággá alakítva kerül végrehajtásra szintén 

a sportegyesületek szervezésében az Önkormányzat támogatásával. 

Havi rendszerességgel, önkormányzati támogatással, túra vezetés Szentendre, a Pilis és a 

Visegrádi hegység megismerésére, a Dunakanyar szépségeinek, lakóhelyünk épített és 

természeti értékeinek megismerésére.  

 

4 JAVASLATOK, TÁVLATI CÉLOK  

4.1 Városi Sportiroda (VSI) 

A város sport és szabadidős tevékenységének, rendezvényeinek koordinálására, támogatások 

felhasználásának ellenőrzésére, és után követésére javasolt egy Városi Sportiroda 

létrehozása. A Városi Sportirodát bármilyen szervezeti alárendeltségben is hozza létre az 

önkormányzat, a szakmai feladatainak meghatározását és felügyeletét a városi 

sporttevékenység felügyeletével megbízott önkormányzati bizottságnak szükséges ellátnia.  

 A Sportiroda dolgozói hajtanák végre az összes sporttal összefüggő rendezvény, pályázat stb.  

tervezési, szervezési, koordinációs és lebonyolítással kapcsolatos feladatait a 

kedvezményezett sportszervezetekkel, szolgáltatókkal, intézményekkel, támogatókkal 
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együttműködve. Az iroda feladatait, szervezeti és működési rendjét egy hatáskörrel 

rendelkező (Jóléti Bizottság) önkormányzati szakbizottság által kiadott határozatban kellene 

megfogalmazni. (Feladatai közé tartozhatna az említett feladatokon túlmenően pl.  

kapcsolattartás a sportszervezetekkel, a város létesítményeiben dolgozó 

sportszakemberekkel, a sportegészségügyi szervezetekkel, a városi önkormányzat sporttal és 

finanszírozásával kapcsolatos szervezeteivel, intézmények vezetőivel, a sporttal kapcsolatos 

szakterület körében a város lakosságával és az őket képviselő civil szervezetekkel, országos 

szakszövetségekkel. Részt vennének a pályázat figyelő, író, és a saját pályázatok kiírói, bírálói 

és elszámolói munkájában. Kommunikációban végrehajtanák a szakterületnek megfelelő 

médiamegjelenés, tájékoztatás és kommunikáció szervezésének és megvalósításának 

feladatait. stb.) A VSI dolgozói a szabad kapacitásuk terhére, közreműködhetnek Szentendre 

egyéb kulturális és közösségi rendezvények előkészítésében, szervezésében is. Mindezek 

működéséhez javasolt saját weboldal létrehozása vagy a szentendre.hu aloldalaként 

működtetett sportéletet tartalmazó felület.  

4.2 Városi Sportbizottság (VSB) 

A sport kiemelt társadalmi jelentősége miatt szükséges egy önkormányzati sportbizottság 

létrehozása, amelyben meghatározó szerepet és helyet kaphatnának a szakmai képzettséggel 

és tapasztalattal rendelkező nagy múltú városi szervezetek, a szakterületet elméleti és 

gyakorlati szinten is ismerő képviselői is.  A sportbizottság negyedévente ülésezik, és részt vesz 

a VSI aktuális feladataiban, segítve annak munkáját.   

A központi támogatások közösségi célok érdekében történő megvalósítása meglévő 

tapasztalatok és példák alapján nagy segítséget nyújthatnak az egyes sportcélú létesítmények 

fenntartásában. 

A sportkoncepció, a város lakosságának igény kielégítése és megteremtése érdekében készül, 

alapvetően az amatőr és a tömegsport finanszírozásra hivatott.  A koncepció 

megvalósításához, olyan sportszakemberekre van szükség, akik értik és képesek azonosulni a 

megjelölt célcsoportok szükségleteivel és igényeivel. 

A VSB tervezett feladatai többek között: 

• VSI munkájának segítése rendezvények szervezése kapcsán (önkéntesek bevonása, 

részfeladatok átvállalása, a rendezvények lebonyolítására civil szervezetek ajánlása, 

bevonása) 
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• A különböző sportcélú pályázatok és a „Városi Sportkarácsony” kiírásában történő 

aktív részvétel, a szempontrendszerek kialakítására történő javaslattétel. 

• A pályázatok beérkezése után részvétel az elbírálásban, szakmai alapon történő 

döntéshozatal elősegítése. 

• A VSB vegyen részt a városi tulajdonban lévő sportcélú ingatlanok fejlesztési terveinek 

kidolgozásában, a sportcélú infrastrukturális pályázatok véleményezésében, szakmai 

alapokon történő elbírálásában. 

• A VSB vegyen részt a város által kiadható sportcélú ingatlanokra jelentkezők 

besorolásában, szakmai alapon tegyen javaslatot a bérlő szervezetekre, személyekre.  

• Ajánlattétel új civil szervezetek működésének támogatására, a sportélet változásainak 

figyelemmel követése, tájékoztatás az új sportágak bevezetésének lehetőségeiről, 

előnyeiről, hatásairól. 

Feladat: megteremteni a forrás hátterét a Városi Sportiroda beindításának, illetve a 

munkakörhöz kapcsolódó leírások elkészítése, 2022. első negyedévében megtartani a Városi 

Sportbizottság alakuló ülését, a koncepcióba történő bedolgozás megkezdése. 

4.3 Városi Sportcsarnok építése 

 A létesítménygondok hosszútávú megoldására, a sportélet feltételeinek biztosítására 

elengedhetetlen egy városi sportcsarnok, sportkomplexum építése. Ez a létesítmény 

kiszolgálná a jelenleg létesítménygondokkal küzdő egyesületek egy részét, megfelelő 

tankerületi szerződéssel segítené a mindennapos testnevelés létesítmény gondjait, és a városi 

sportbajnokságok és kulturális események színhelye is lenne. Egy ilyen létesítmény 

létrehozásánál számolni kell a fenntartási költségekkel, és a várható működési veszteséggel is. 

A sportkomplexumban a későbbiek során kültéri sportpályák és egy 400 méteres atlétika pálya 

létesítése is szükséges lenne. A távlati cél elérése meggyorsítható sportegyesületi 

együttműködés kiaknázásával, helyi vállalkozók, cégek bevonásával. 

4.4 Közösségi sportpályák felújítása 

Az önkormányzati területen lévő rossz állapotú kültéri labdarúgó és kosárlabda pályák 

felmérése és esetleges felújításának számbavétele.  A város lakosságának kültéri sportpadlós 
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változatban vissza kellene hozni a „grundélményt”. Ezeken a pályákon a labdajátékokon 

túlmenően pl. jóga, gerinctorna, küzdősport edzéseket, foglalkozásokat lehetne tartani. 

Ezeknek a pályáknak a karbantartási költsége elenyésző. Helyi vállalkozók, cégek bevonása 

megoldást nyújthat. Javasolt a városrészek játszótereinek felújítása és street workout pályák 

építése Önkormányzati, sportegyesületi és egyéb forrásokból. Az Önkormányzat nyitott 

minden olyan megkeresésre, ami sporttal kapcsolatos beruházások magán vagy cég/szervezet 

általi megvalósulásával kapcsolatban felmerül.  

 

4.4.1 „Városi Sportolda” 

A fedett tornatermek alternatívájaként a város több pontján, ún. „Sportoldákat” lehetne 

létesíteni.  A „Sportolda’” egy fal nélküli oszlopokon nyugvó tetőszerkezet, kültéri 

sportpadlóval. Ilyen „Sportolda” lehetne a lakótelepeken és minden olyan városrészben, ahol 

adott egy 70-90m2-es önkormányzati terület. Ezek a pavilonok akár elkészülhetnek lakossági 

összefogással, külső szponzori forrásból is. Ezekben az épületekben lehetne funkcionális 

gerinctorna, jóga, karate, trx, kettlebell stb. edzéseket tartani. Közös koncepció a 

sportlétesítmények közhasznú használatára, illetve városi sportesemények támogatására. 

A városi diáksportélet szervezése és lebonyolításának alapjait jelentő létesítmény gondok egy 

része megoldható lenne, ha a város vezetői, a terület országgyűlési képviselőjének 

bevonásával és támogatásával tárgyalásokat kezdeményezne a Klebelsberg Központ Váci 

tankerület vezetőjével, vagy az EMMI szakterületileg illetékes vezetőivel.  

Az önkormányzat által kezdeményezett megállapodás alapján, Szentendre Város területén az 

Önkormányzat tulajdonát képező, de a KLIK által felügyelt, működtetett oktatási nevelési 

intézményekben található sportlétesítményeket az oktatáson kívüli időre, az Önkormányzat 

rendkívül kedvezményes feltételekkel bérelje ki. A bérelt létesítményekben a megalakítandó 

sportbizottság, a szakterületileg illetékes polgármester felügyeletével lehetőséget biztosítana 

az oktatási intézmények tanulói és más közoktatási intézmény tanulói és a szabadkapacitás 

terhére a sportszervezetek által koordinált, lakossági rekreációs igény kielégítésére.  A 

létesítmények használatára kijelölt sportszervezetek kötelezettséget vállalnának a 

létesítmény fejlesztésére és igény esetén egy jelképes bérleti díjat fizetne az 

önkormányzatnak, amelyet kötelező jelleggel a létesítmény korszerűsítésére kellene 
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használni. Ezzel a megoldással biztosítható lenne, hogy a közoktatási intézmények tanulói ne 

kerüljenek kizárásra a saját létesítményük használatából és a sportolásukat lebonyolító 

szervezetek pedig hozzájuthatnának a működésük feltételét jelentő létesítményhez.    

E megoldással a legtöbbet a gyermekek nyernének, hiszen biztosított lenne a 

sportfoglakozásainak lebonyolításához szükséges létesítmény és a szakmai garanciát jelentő 

egyesületi feltételrendszer.  

Feladat: A VSI és a VSB bevonásával a felsorolásban szereplő ingatlanok állapotának 

felmérése, szakvélemények bekérése, javaslattétel az önkormányzatnak a közép és 

hosszútávú fejlesztések beindítására. 

4.5 Városi sportesemények, versenyek 

4.5.1 Sportágválasztó 

A sportágválasztó rendezvényt célszerű hagyományosan minden év szeptember elején, 

szombati napon megrendezni. A legalkalmasabb a V8 központtal, a Barcsay Általános Iskola, 

Móricz Gimnázium, Kálvária úti terület lehetne. Ezen a területen rendelkezésre állnak azok 

létesítmények, ahol a sportegyesületek segítségével a családok megismerhetik és 

kiválaszthatják a legmegfelelőbb sportágat a családtagok számára. Kisgyermek, felnőtt és 

senior korúak sportolási lehetőségeinek bemutatása. A Kálvária utca aznapi lezárása, előadók, 

bemutatók, termékértékesítők meghívása. Családi nappal egybekötött esemény. Érdemes 

keresni egy névadó szponzort. A folyóvizi sportok bemutatása a Postás Strandon valósulna 

meg. 

Alternatív javaslat: 

A „Sportok hétvégéje”, -és éjszakája- néven a civil szervezetek nyílt edzéslátogatási 

lehetőséget kínálnak minden sport iránt érdeklődőnek. Az önkormányzat ennél a variációnál 

is egy közös kiadványban megjelöli a támogatásával megvalósuló programban résztvevő 

egyesületeket, azok székhelyét és az elérhető, kipróbálható sportágakat. 
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4.5.2 „Mozdulj Szentendre!”  

Éves programsorozat, melynek kapcsán lehet 4 db 1/4 érmet szerezni dedikált szabadidős 

programon.  

Szentendrei sportérem szerzési lehetőség a szabadidős sporteseményeken való részvételért. 

Az érem tervezésére pályázat kiírása. pl. 4 önálló részből áll, amit, ha összeillesztünk 

Szentendre címerét -vagy a város stilizált sziluettjét- adja ki. A versenynaptár 4 eseményén 

történő, igazolt részvétellel lehet az érmet megszerezni. A versenynaptárban célszerű 

megjelölni azokat a rendezvényeket, amelyek a programban részt vesznek. Több tevékenység 

(futás, úszás kerékpározás, túrázás, vízisport) alapján nyerhetik meg a szükséges érmet. Az 

éves versenynaptárban akár több eseményt is meg lehetne jelölni, hogy melyik versenyen 

milyen számú érmet lehetne nyerni így akár 8 (vagy több) féle verseny, program is bevonható 

a programba. 

1. Nyuszi futás vagy Mikulás futás  

2. Városi Úszóverseny  

3. Pilisi-tekerő (kerékpár Családi és Kalandos táv)  

4. Sárkányhajó kupa  

5. Endremenet (szervezett teljesítménytúra)  

6. Duna-túra (evezős program) 

7. Szentendrei családi duatlon, aquatlon, vagy laser-run verseny. 

8. A mozgás mindenkié (lásd 4.5.6 alfejezet) 

PILISI- TEKERŐ kerékpáros rendezvényhez névadó szponzor keresése és országos versennyé 

alakítása. ¼ érem. 

MIKULÁS FUTÁS a fogyatékkal élők világnapja alkalmából szervezett sporteseménnyel 

közösen szervezni. Középiskolások, épek futása kézen fogva, támogatva a fogyatékkal élő 

társukat. ¼ érem. 

VÁROSI ÚSZÓVERSENY a versenyen szinte minden korosztály tud indulni és a fogyatékkal élők 

számára is lehetőség van a versenyen való elindulásra és az éremszerzésre. 

SÁRKÁNYHAJÓ KUPA a csapatépítések kiváló versenyszáma, a versenyen szintén minden 

korosztály indulhat és számos érmet szerezhet, miközben népszerűsitére kerül a Duna kínálta 

sportolási lehetőségek egyik fajtája 
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ENDREMENET egy önállóan teljesíthető 10-15-20 km-es túra. Az útvonalon 3-4 geoládát 

(endreláda) kell megtalálni, és a benne lévő eszközzel érvényesíteni a túrafüzetet. A 

geoládákat koordináták alapján lehet felkutatni, melyet előre rendelkezésre bocsátunk. A 

regisztráció, az érvényesített füzet és applikációval igazolt útvonal bemutatása után jár az ¼ 

érem.  

DUNA-TÚRA supokkal és/vagy kajak-kenuval, sárkányhajóval való részvétel egy játékos evezős 

programban. ¼ érem. 

4.5.3 Együtt, veletek! 

December 3. Fogyatékkal élők világnapja apropójából egész napos sportrendezvény 

megteremtésének lehetősége a hozzá legközelebb eső szombati napon. Helyszín: fedett 

sportcsarnok (Móricz vagy Ferences új csarnoka). Összevonható a Mikulás futással. Helyi civil 

szervezetek és legalább egy támogató sportegyesület bevonása. Az eseményre parasportolók 

meghívása javasolt. 

Minden városi sporteseményen fontos a fogyatékkal élők megszólítása és biztosítani számukra 

a nevezés lehetőségét és a helyszín ennek megfelelően történő kialakítását. Helyi, térségi 

rendezvény. 

Felhasználva a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre évtizedes tapasztalatait, a 

fogyatékkel élők megszólítása és bevonás a szabadidősportba. Integrált sportversenyek 

szervezése, ahol az ép és fogyatékkal élők együtt, közösen vehetnek részt, segítve őket a 

kapcsolatok bővítésében, és erősíteni az elfogadást és toleranciát.  

Emellett a fogyatékkal élők sportolási lehetőségének biztosítása kedvezményes belépőkkel 

vagy bérleti díjakkal.  

4.5.4 Sportkarácsony 

Szentendre kiemelkedő sporthoz köthető rendezvénye. Sportdíjak átadása amatőr utánpótlás, 

felnőtt versenysportban, a sport egyéb területein elért eredményekért. Ezen a rendezvényen 

ismerjük el az edzők és sportoktatók, sportvezetők, testnevelők munkáját, illetve a 

sportegyesületek tevékenységét is. A díjak átadása mellett egy jó hangulatú évzáró 

rendezvény, ahol az egyesületek vezetői és kiemelkedő sportolói mellett meghívást kapnak a 
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legsportosabb családok, legsportosabb iskolák, támogatók, szponzorok, legtöbb 

sporteseményen részvevő fogyatékkal élők is.  

  A díjátadóra a lakosság, az iskolák és a helyi sportegyesületek tehetnek ajánlásokat. 

Pályázni korcsoportonként, amatőr és versenysport (OB szint felett) kategóriában, szentendrei 

színekben versenyző egyéni és csapat sportolókkal lehet. 

4.5.5 Szentendre város legsportosabb családja cím 

 A verseny- és rendezvénynaptárban szereplő eseményeken való részvételért pontokat lehet 

gyűjteni és az év végén a legtöbb pontot gyűjtő családokat a Sportkarácsony rendezvényen az 

Önkormányzat elismeri! Ehhez szükség lesz egy online nevezési rendszer kialakítására, és 

annak állandó adminisztrációjára. 

4.5.6 A mozgás mindenkié! 

Az önkormányzat a telepítésre kerülő „Sportoldákban”, kültéri erősítő parkokban és egyéb 

sportlétesítményekben, mindenki számára elérhető rendszeres szabadidős 

sporttevékenységet biztosít. 

A programra pályázat útján sportoktatók, edzők jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy heti egy-

két alkalommal ingyenes, (vagy kedvezményes) sportfoglalkozást tartanak szentendrei külső 

helyszínen az érdeklődő lakosság részére.  

A foglalkozások óradíját, sikeres szerződéskötés esetén az önkormányzat teljesíti az oktató, 

edző felé.  

Ebben a támogatottsági formában tudja az önkormányzat segíteni a sporttal foglalkozó 

szakembereket, illetve ingyenes (kedvezményes) sportolási, mozgási lehetőséghez juttatja a 

lakosságnak azt a rétegét is, aki pénzügyi okok miatt nem tudja ezeket a lehetőségeket 

kihasználni. A programba bármilyen sportfoglalkozás beilleszthető, ami kis csoportban 

végezhető. (pl. jóga, funkcionális torna, gerinctorna, küzdősportok stb.) 
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4.5.7 Szentendre sportkártya 

Szentendrei lakosok számára kiváltható sportkártya. Tulajdonosai önkormányzati 

együttműködési szerződésnek köszönhetően kedvezményesen vehetik igénybe a programban 

résztvevő sportegyesületek, sportszolgáltatók, helyi vállalkozók stb. szolgáltatásait.  

Feladat: A városi eseménynaptár összeállítása, az önkormányzati szervezésű rendezvények 

szervezésének előkészítése, folyamatos kommunikáció a sportélet résztvevőivel, a szabadidős 

és tömegsport rendezvények szervezéséhez közreműködő szervezetek felkutatása, 

szerződések előkészítése.  

4.6 A sajátos nevelési igényű tanulók, és fogyatékkal élők sportja 

 „A rendszeres fizikai aktivitás pozitív hatásainak kibontakoztatása kiemelt fontossággal, 

gyakran döntő jelentőséggel bír a fogyatékkal élő személyek esetében, ezért minél szélesebb 

körben elérhetővé kell tenni a sportot számukra is, és a megfelelő sporttevékenységeken 

keresztül biztosítani kell számukra az egészségmegőrzés, a képességfejlesztés, a rehabilitáció, 

a sikerélmény, a kikapcsolódás és a sport általi integráció lehetőségét. 

„A sporttevékenység során ügyelni kell a fogyatékosság típusának és az egyén képességeinek 

minden esetben megfelelő, egyszerre kihívást és sikerélményt is nyújtó, és a képességeket 

sokoldalúan fejlesztő egyénre szabottan differenciált mozgásanyag összeállítására.” (Kälbil-

Dorogi, 2009)  

Az önkormányzat a korábbi években is támogatta az ún. integrált versenyek lebonyolítását. 

Hagyománya van az integrált úszóverseny, futóverseny és teljesítmény túra rendezéseinknek. 

A Pilisi tekerő családi távján látó és látássérült sportolók tandem kerékpárral teljesítik a távot, 

illetve vesznek részt a rendezvényen. A Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye 

évek óta rendez sikeres integrált úszóversenyt a HKLSE bevonásával és finanszírozásában, 

valamint duatlon versenyt a saját és a Móricz Zsigmond Gimnázium tanulóival közösen.  

A fogyatékkal élők edzéseinek tartásában szükség van a megfelelő sportszakemberek 

alkalmazására, illetve az edzésmunka átalakítására a sajátosságoknak megfelelően figyelembe 

véve a speciális körülményeket. Erre a feladatra sportág specifikusan érdemes a civil 

szervezetekkel felkészülni. 
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Az integrált sportversenyeken túlmenően az önkormányzat december 03-án kíván 

méltóképpen megemlékezni a Fogyatékkal Élők Világnapjáról.  

Feladat: a meglévő programok fejlesztése, a versenynaptár felülvizsgálata, melyik 

rendezvényeket lehet integráltan meghirdetni és megszervezni. 

4.6.1 A hátrányos helyzetű és nehéz életkörülmények között élők sportolása 

Az esélyegyenlőséget a sportszervezési feladatokban önkormányzati szinten is célszerű 

megvalósítani, és azt megfelelően támogatni. Elsősorban a már meglévő programok 

támogatása és a programba bevonni kívánt rászoruló társadalmi réteg megszólítása. Ilyen 

programokat nyújtanak a civil szervezetek pl. a HKLSE, SZKHSE, Piramis SE. A hátrányos 

helyzetű és nehéz körülmények között élő emberek számára az iskolai testnevelési 

foglalkozásokon kívül a sportegyesületi kötelék az egyetlen szervezett lehetőség arra, hogy a 

sportoláshoz egyáltalán hozzáférjenek. E tevékenység folytatása nagyon összetett feladat, 

hiszen fel kell térképezni és meg kell szólítani a nehéz helyzetben élőket arra, hogy számukra 

is tud lehetőséget biztosítani a város, annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség 

biztosításának szellemében nem zárja ki őket a lehetőség és a speciális feltétel hiánya a 

sportolás lehetőségéből.  

Megvalósítása:  

• A megfelelő szociális és oktatási nevelési intézmények szakemberein keresztül fel kell 

térképezni a rászoruló gyermekeket és felnőtteket. 

• A körülményekhez igazodó szolgáltatás megszervezése, a foglalkozásokon való részvétel 

biztosítása, segítése 

• Szükség esetén speciális „szponzor” támogatással a feltételek megteremtése és a 

foglalkozásokon való részvétel, a sporthoz való hozzájutás biztosítása. 

• E tevékenység koordinálására az önkormányzat olyan szervezetet kér fel és támogat, akik 

rendelkeznek a megvalósításhoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel. 

Feladat: a városi sportrendezvények a saját források és a közreműködő szervezetek közfeladat 

vállalásainak köszönhetően mindenki számára legyenek elérhetőek. A helyi 

sportegyesületeket célszerű ösztönözni, hogy rászorulóknak pl. testvérkedvezmény, 

hátrányos helyzetű gyermekek támogatása alapon kedvezményes edzési és nevezési díjakat 

vezessenek be. 



 34 

4.6.2 Futóútvonalak létrehozása 

A szabadidős tömegsportot erősítő és népszerűsítő Szentendre futótérkép létrehozása, 

mellyel a cél, hogy a kezdő, újrakezdő futók tudásuknak, képességüknek megfelelő útvonalat 

találjanak, ahol biztonságosan, előre kimért pályán tudják teljesíteni a tervezett távot.  

Segítség a profi futóknak, akik újabb kihívások elé tudják állítani önmagukat egy számukra 

ismeretlen, de mások által már kipróbált terepen. A futóútvonalakat bárki készítheti, aki GPS 

órával vagy telefonnal fut. Az útvonalak leírása, km jelzései és hozzá fűzött információkat saját 

weboldalon közkinccsé teszik. Az útvonalak felfestése és jelzések elhelyezése közösségi 

összefogással megvalósulhat. 

4.6.3 Testvérvárosi Sporttalálkozó 

Szentendre hat testvérévárosával karöltve rendez két évente sportfesztivált, ahol az érintett 

városok 12 fős diákcsoporttal (6 fiú, 6 lány) versenyeznek különböző sportágban. 2022-ben 

Szentendre ad otthont ennek az eseménynek, melyet kétévente más-más helyszínen 

rendeznek meg. Szentendre város csapatát az ide járó iskolás gyermekek képviselik. A 

kiválasztásnál a tehetség és ügyesség mellett figyelembe veszik, hogy minden középiskola 

tudjon delegálni tanulókat, ezzel erősítve az összetartozás és együttműködés fontosságát. A 

sport országokat ölel fel és köt össze, így ez az esemény egyaránt fontos a város és az itt tanuló 

kiválasztott tanulók számára is.  
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5 Finanszírozás 

Törvényi szabályozás a sportról szóló 2004.évi I. törvény 55 §-ában található. 

A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal 

kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami 

támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget. 

A költségvetésben rögzített és a sportkoncepcióban megvalósításához előre meghatározott 

konkrét összeg (pl. 40 millió forint), vagy a költségvetés bizonyos százalékának (pl. 0,6%) 

megjelölésével biztosítható a kiszámítható támogatás.  

A koncepció alkotás során nélkülözhetetlen szakmai feladat, hogy az egyes társadalmi 

területeken juttatott finanszírozások (pl. pályázatokból, TAO-ból, sportági szakszövetségek 

sportágfejlesztési támogatásaiból, önkormányzati támogatásból, eu, támogatásból és egyéb 

támogatásokból megvalósított projektek stb.)  lehetőleg ne csak a kedvezményezett 

sportcsoportok, szervezetek egyedi lehetőségeit, feltételeit gyarapítsa, hanem rajtuk 

keresztül az egész város sportfeltételei is javuljanak. 

A koncepció által meghatározott feladatok megvalósításakor különös figyelmet kell fordítani 

azon sport- és egyéb civilszervezetekkel való együttműködésre, aki a pályázataik (pl. TAO) 

tervezése során olyan közhasznú programokat valósítanak meg, amely a szervezeti tagságnál 

szélesebb társadalmi réteg és egyéb szervezetek számára is igénybe vehető lehetőségekkel 

szolgál.  

A közösségi célokat is szolgáló támogatás felhasználásnál, forrás esetén célszerű lehetőséget 

teremteni arra, hogy a szükséges önrész előteremtésében az önkormányzat segítséget 

nyújtson a kedvezményezett szervezet számára.  (Meg kell jegyezni azt is, hogy a korábbi 

gyakorlattal célszerű szakítani, ahol csak a „kiválasztott” szervezet, a többi városi szervezet 

hátrányára kapott önrész-támogatást. ) 

A sportkoncepció által vázolt feladatok, programok csak stabil, folyamatos anyagi forrás 

biztosítása mellett hajthatók végre. A források előteremtése, a rövid és középtávú tervek 

megvalósításán keresztül elsősorban önkormányzati feladat, az éves költségvetésében 

konkrét összeg és cél megnevezéssel.  
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A pontos összegek meghatározása pénzügyi és sportszakmai feladat. A szakmai munka 

megkezdésének és az elkötelezett sporttámogatás kifejezése érdekében az alábbi előirányzott 

költségvetési tételeket javasoljuk: 

Szentendre Város sportkoncepció végrehajtásának pénzügyi fedezete 

• Városi sportiroda dolgozóinak nettó bérköltsége (+járulékok): 7,5 millió forint + járulékok; 

• Városi sportiroda alapvető működési feltételeinek megteremtése: 1-2 millió forint; 

• Civil szervezetek részére kiírt pályázati támogatás, az utánpótlás és versenysport 

működésének megsegítésére (pl. alapvető működési költségek, bérleti díj, versenyeztetés 

feladatainak megsegítése) 5-8 millió forint; 

• Szentendre Város éves rendezvénynaptárában megjelenő sportesemények szervezési 

feladataira (beleértve a sportági kuparendszert, a közösség részére tartott óradíjakat, a 

szabadidős sporteseményeket, és a civil kezdeményezésű sportprogramok lebonyolítási 

feladatainak támogatását is): 20-25 millió forint  

• infrastrukturális beruházások (kültéri pályák felújítása, sportoldák létesítése): 20 millió 

forint 

Hangsúlyozzuk, a költségvetés nagy részének előteremtése közös feladat, a város 

költségvetésének az alapvető garanciákat célszerű tartalmaznia. A pénzügyi teljesítés során 

lehet fontossági sorrendet felállítani, megnevezve a közvetlenül támogatandó koncepció 

részeket, és megnevezve az esetlegesen szponzori, együttműködési szerződéseken keresztül 

támogatandó projekt feladatokat. A városi sportéletben résztvevő minden szereplő érdeke a 

külső támogatások, szponzorok, pályázati lehetőségek figyelése, keresése és azok bevonása a 

városi sportélet finanszírozásába, az ezzel kapcsolatos feladatoknak a koordinálása a Városi 

Sportiroda feladata.  

A V8 Uszoda működésének pénzügyi fedezete külön költségvetési soron célszerű, hogy 

szerepeljen. 

Feladat: Célszerű megvizsgálni a sportkoncepció szakmai tartalmának finanszírozási 

lehetőségeit, kereteit. Törekedni kell az alapfeladatok biztosítására, jól elkülönítve a 

hosszútávú feladatok forrásbiztosítását. 

Például területfelajánlással a Városi Sportcsarnok felépítésének lehetőségének előkészülete.  

A Városi Sportcsarnok felépítésénél szükséges támaszkodni a sportegyesületek, szakági 
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sportszövetségeknél igénybe vehető támogatásokra, elérhető forrásokra, de célszerű kerülni 

a látvány- és kiemelt sportágak kizárólagosságát. 

 A Városi Sportcsarnoknak az egyesületi munkán és a testnevelésen keresztül a lakosság 

sportolási igényeit kell szolgálni. 

6 Feladatok, Ütemterv 

6.1 Költségvetés elfogadása 

6.2 Városi Sportiroda létrehozása 

Az egyik legsürgetőbb feladat a Városi Sportiroda (VSI) létrehozása. Az irodán 2 fő legalább 

középfokú végzettségű főállású, és 1 fő részmunkaidős adminisztratív kolléga alkalmazása 

lenne indokolt. Az iroda akár a V8 létesítményében kaphatna helyet.  

6.3 Éves eseménynaptár kialakítása  

A már előre látható és tervezhető esemény dátumok beírása. (Havi túraszervezés 

„Bakancslista”; Nyuszi futás, Pilisi- tekerő, Együtt, Veletek!, Sportágválasztó, Sportkarácsony, 

Endretúra, Amatőr sportbajnokságok, Diákolimpiák, Oviolimpia...stb) 

És ide beírható lenne a csapatsportok hazai bajnoki mérkőzései vagy itt rendezett egyéni 

sportverseny is. Törekedni kell arra, hogy a naptár folyamatosan friss és naprakész legyen. A 

naptárban megjelenő eseményekre kattintva rövid összefoglaló és nevezési lehetőség 

biztosítása. 

Minden évben legalább két alkalommal (03.15 és 09.15.) szükséges a sportegyesületi 

vezetőkkel, negyedévente a sportbizottsággal történő egyeztetés. 

6.4 Kommunikációs terv kialakítása  

Online média, (óriás)plakátok, e-mailek címlisták, iskolák, óvodák, sportegyesületek bevonása, 

nyomtatott sajtó, civilek, közösségi média. A sportiroda, városi önkormányzat kommunikációs 

osztálya, szükség esetén külsős szakember bevonásának segítségével. 
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6.5 Együttműködő partnerek (szponzorok) bevonása a szabadidős 

sportversenyekbe. 

Helyi nagyvállalatok, országos esemény kapcsán nemzetközi nagyvállalat névadói támogatása 

szabadidő sporteseményhez, projektekhez. Helyi vállalkozók, civil szervezetek bevonása a 

támogatási rendszerbe. Támogatók szervezése, megnyerése a „szponzor” támogatás 

lebonyolításához. (2.10.)  

6.6 Szentendre sportérem tervezése pályázat 

Az érem tervezésnek pályázati úton történő meghirdetése. Bárki tervezheti, és a 

sportbizottság dönt, hogy melyik pályázat végrehajtása szolgálja legjobban a kitűzött célokat. 

A pályázatban célszerű ugyanazon feltételeknek megfelelnie mindenkinek. (méret, anyag, 

ár...stb) 

Helyi keramikusok bevonása az elkészítésbe. 

6.7 Országos szintű médiaérdeklődéssel támogatott versenyek, 

sportesemények 

Keressünk olyan már meglévő sporteseményt, amit Szentendrére lehet hozni. A 

sportturisztikai célokon túlmenően, egy ilyen rendezvénnyel városunk felkerül az országos 

sporttérképre is. Célszerű egy-egy saját rendezésű verseny, sportesemény minél szélesebb 

lakossági rétegeket elérő kiterjesztése is. Ezeknek az eseményeknek a kommunikációjának, 

legalább megyei, fővárosi szintre emelése a sikeresség érdekében. (adidas streetball, 

Budapest rallie, strandröplabda)  
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7 Díjazások, Jutalmazások 

1. Jó tanuló, jó sportoló díj 

2. Sportegyesületek csapatai, egyéni sportolók támogatása pályázati rendszer keretén 

belül 

3. Támogatási rendszer kialakítása 

4. Szentendre város legsportosabb családja cím 

5. Szentendre város legsportosabb óvodája, általános és középiskolája cím 

6. Szentendre érem 

7. Sportkarácsony 

8. Szentendre Város Testnevelési és Sport díja 

Feladat: A VSB és a VSI időben készítse el az elismerések pályázati felületeit, összegezze a 

beérkező ajánlásokat és tegyen javaslatot a díjazásra a képviselőtestületnek. 
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8 Mellékletek 

8.1 1. sz. melléklet: Egységes Kritériumrendszer 

Aquapalace Szabadidőközpont V8 Uszoda vízfelületének vízisport célú bérlésére és bérbeadására 

vonatkozó egységes kritériumrendszere. Szentendre Város 151/2020 (XI.11.) sz. polgármesteri 

határozat alapján jóváhagyta. 

Egységes kritérium rendszerének pontja az egyesület nyilatkozata alapján:    x pont 

1. Sportcélú pályasáv bérlő, ha tagja a sportszövetségnek   20 

2. Szentendrei gyermekeket, felnőtteket oktató egyesület (lakcímkártya) létszám      20 

3. Szentendre városban bejegyzett vagy telephelyű egyesület   20 

4. Egy havi előre megrendelés és utalás felvállalása  20 

5. Két heti előre megrendelés és utalás felvállalása   10 

6. Sport oktatói tevékenység (végzettség, szakmai gyakorlat év)  10 

7. Panasz, visszaélés, nem megfelelő magatartás, készült-e jegyzőkönyv  - 10 

8. Utánpótlás korú sportolók delegálása versenyekre korosztályos válogatottba    10 

9. Felvállalt versenyek, mérkőzések, sportrendezvények éves száma   10 

10. Felvállalt éves nyílt napok, bemutatók, rendezvények száma   10 

11. Heti felvállalt sávbérlések száma, évente hány héten, nem 15-19 óra közt   10 

12. Heti felvállalt sávbérlések száma, évente csúcsidőn kívül   10 

13. Heti felvállalt sávbérlésekhez tartozó bérletek száma, ha tíznél több   10 

14. Elért legjobb eredmény a felkészített sportolóival O, VB, EB, OB   5 

15. Sportági szakszövetség tagság belépés dátuma, tagszám, követelmény   5 

16. Aquapalace Szabadidőközpont eszközhozzájárulás éves összeg           5 

17. Saját pályázati lehetőségeiből a létesítményt is lehetőségekhez juttatja          5 

18. Sportdiplomáciai lehetőségei szponzorok bevonására             5 

19. Egyesületnek, ha van 30 napot meghaladó tartozása az uszoda felé    -20 

Összesen maximum: 185 Elért pontszám: …….. 

 



 41 

8.2 2. sz. melléklet: Városi Sportingatlan portfolió 

 

  
Hrsz Tulajdonos művelési ág SZÉSZ Bérlő neve Szerződés 

tárgya 
m2 

1 
25/8  Önkormányzat kivett 

közterület 
  Dunakanyar Sport és 

Szabadidő  Kft.  
Postás strand 2834,82 

2 
4441/B Önkormányzat csónakház   EHE SE Városi 

Csónakház 
734 

3 

8503/2, 8504, 
8505 

Önkormányzat kivett 
sportpálya, 
kivett lakóház, 
kivett 
sporttelep 

  Szentendre Városi 
Sportegyesület 

Izbégi 
Sportpálya 

38557 

4 

475/6 Önkormányzat kivett 
sporttelep 

  Dunakanyar SE Kőzúzó utcai 
sportpálya és 
gondnoki lakás, 
kivéve görzenál 

28825 

5 

4486/1 Önkormányzat kivett 
strandfürdő 

  Szabad Művészetek 
Kulturális Egyesület, 
Szentendrei Kajak-Kenu 
Egyesület, Pest Megyei 
Kutató-Mentő Szolgálat 

Pap szigeti 
strand 

28897 

6 

4777/3 Önkormányzat kivett 
beépítetlen 
terület 

      3449 

7 032/9-33 Magántulajdon szántó         

8 0188/30, 73 Magántulajdon legelő       9524 

9 

0188/48, 49, 
78, 79 

Magántulajdon legelő       23574 

10 

11232 Magántulajdon: 
Navetta Lovas 
Egyesület  

kivett épület, 
udvar 

      46142 

 
11 

Csicserko 
fejlesztendő 
területek 

      

12 

Egres úti 
fejlesztendő 
területek 

      

13 

Volt Izbégi 
laktanya 
területe 

      

14 

Sztaravoda út 
menti tartalék 
terület 
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8.3 3. sz. melléklet: Városi játszóterek, fitnesz parkok 

Játszóterek 

1.  Postás strand játszótér 

2.  Kerényi park játszótér 

3.  Czóbel park játszótér 

4.  Ericsson játszótér 

5.  Fehérvíz utcai játszótér 

6.  Hamvas Béla utcai játszótér 

7.  Szmolnyica játszótér 

8.  Széchenyi téri játszótér 

9.  Radnóti Miklós utcai játszótér 

10.  Kondor Béla utcai játszótér 

11.  Szegedi utcai játszótér 

12.  Füzes park játszótér 

13.  Deák Ferenc utcai játszótér 

14.  Őszapó utcai játszótér 

15.  Vasvári 35. játszótér 

16.  Vasvári 41. játszótér 

17.  Kút utcai játszótér 

18.  Forrás utcai játszótér 

19.  Barackos úti játszótér 

20.  Sellő utcai játszótér 

21.  Sztaravoda park játszótér 

Fitness parkok 

1. Czóbel fitness park 

2. Károly utcai fitness park 

3. Füzes park fitness park 

4. Postás strand fitness park 

5. Papsziget fitness park 

6. Sziget utcai kutyafuttató 

7. Kőzúzó utcai gördeszka park 

8. Izbégi futókör melletti saját 

testsúlyos edzőpark 
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8.4 4. sz. melléklet: Szentendrei egyesületek szakágai 

 

1.  asztalitenisz 

2.  atlétika 

3.  autósport 

4.  baseball 

5.  birkózás 

6.  box 

7.  búvár 

8.  evezősportok 

9.  falmászás 

10.  funkcionális edzések 

11.  íjászat 

12.  judó 

13.  karate 

14.  kerékpár 

15.  kézilabda 

16.  korfball 

17.  kötélugrás 

18.  labdarúgás 

19.  lábtenisz 

20.  lovassport 

21.  lövészet 

22.  muay thai 

23.  öttusa 

24.  parasportok 

25.  RG 

26.  röplabda 

27.  sakk  

28.  strandkézilabda 

29.  szinkronúszás 

30.  tánc 

31.  tenisz 

32.  teqball  

33.  természetjáró 

34.  tollaslabda 

35.  szertorna 

36.  triatlon, 

37.  úszás  

38.  vívás 

39.  vízilabda 
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8.5 5. sz. melléklet: Diáksportkörök, intézményi diáksport 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 
Farkasvár DSE; Kézilabda U8 – U11 fiú korcsoport (fizetős) 
Tanuszoda kihasználtsága maximális Iskolai testnevelés keretén belül tanulnak úszni a tanulók. 
Úszásoktatás és gyógyúszás az iskolán kívüli időszakban. (fizetős) 
Judó oktatás (fizetős) 
 
Barcsay Jenő Általános Iskola 
DSE, DSK megszűnt. Hetente 3x van tömegsport óra 14-15:30 között, ez ingyenes és az iskola 
tanulói látogatják. 15:30-tól vannak Egyesületi foglalkozások, akár külsős gyerekek részére is. 
(fizetős) 
 
Izbégi Általános Iskola 
DSE és DSK megszűnt 2-3 éve. Most tervezi a vezetés egy DSE létrehozását. A tornaterem 
kihasználtsága maximális, a gyerekeknek 7-8. órája is van, ezért minimális sportolási 
lehetőség. 2 óra labdarúgó szakkör (ingyenes) és 2 óra (fizetős) labdarúgás van az 
alsó tagozaton. (Igény lenne felső tagozaton, de nincs üres kapacitása a tornacsarnoknak) 
Délután 4 órától a bérlőké a terem, akkor sincs már szabad helyünk.  
A Szentendrei NKSE-vel kötött együttműködési szerződés keretén belül tartank heti 4 órában 
kézilabdát. (fizetős) Asztaliteniszre jelentkező gyerekeknek az EUROAKPU SE foglalkozik. 
(fizetős) Tavalyi évben cselgáncs volt, idén tárgyalás alatt (fizetős) 
 
Szent András Általános Iskola 
Torna, iskolai kereteken belül.  
 
Ferences Gimnázium 
Minden napra jut valamilyen sporttevékenység, melyre az iskola tanulói jelentkezhetnek. 
Sportfoglalkozások ingyenesek de külsősök nem látogathatják. Falmászás, Röplabda, 
Labdarúgás, Íjászat, Asztalitenisz, Kosárlabda 
 
Református Gimnázium 
Rendszeres és tervszerű sporttal való foglalkozások: (érettségire való felkészítés (ingyenes), 
röplabda 5-6. osztály (ingyenes), úszás: kezdő és haladó saját diákoknak (ingyenes)) 
Van még asztalitenisz meg foci, de nem szervezett foglalkozás inkább csak lehetőség. Ezek 
ingyenesek a saját diákok részére. DSE/DSK náluk nincs.  
 
Móricz Zsigmond Gimnázium 
DSE, DSK évekkel ezelőtt megszűnt. A tornacsarnokot az iskolai tanítás után azonnal elfoglalják 
a külsős sportegyesület játékosai, így nincs lehetőség a tanulókat iskola utáni időszakban 
sportoltatni iskolai kereten belül.  
Heti 1 óra tanítás után röplabda és heti 1 óra kora reggel Teqball, kizárólag az iskolában tanuló 
diákok részére. (ingyenes) 
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8.6 6. sz. melléklet: Szentendre aktív sportegyesületei 

1. Dagonya; 

2. Dunakanyar Hegyisport Team SE; 

3. Dunakanyar SE; 

4. Dunakanyar Tenisz Club; 

5. E.H.E.; 

6. Elevenek SE; 

7. ÉTI SE; 

8. Eurokapu; 

9. Farkasvár; 

10. Hármaspálya SE; 

11. Hegyimazsolák Szentendre SE; 

12. Hegyisport Szentendre Egyesület; 

13. HÓD - Honismereti Túraegylet; 

14. Honvéd Kossuth Lakos Sportegyesület Szentendre (HKLSE); 

15. Honvéd Kossuth Lövész Klub; 

16. Kitörés Vívó Sportklub;(Leányfalu) 

17. Kópé (Leányfalu) 

18. Lovasíjász Hagyományőrző SE; 

19. Pelikán Szabadidősport SE; 

20. Pink Panthers; 

21. Piramis SE; 

22. Sleepwalkers; 

23. Sze-Fi; 

24. Szentendre Városi Vizisport Egyesület; 

25. Szentendrei Kajak-kenu SE; 

26. Szentendrei kenguru Kötélugró Diáksport Klub Egyesület 

27. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület; 

28. Szentendrei Női Kézilabda Egylet; 

29. Szentendrei Sakkiskola SE; 

30. SZKHSE; 

31. SZVSE; 

32. Welldance; 


