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I. Bevezetés

A Magyar Köztársaság Alkotmánya az állampolgárok rendszeres testedzését emberi
alapjogként rögzíti.
A hatályos 2004. évi I. törvény a sportról rögzíti, hogy a testkultúra az egyetemes
kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a
szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és sport jelentős
szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.
A törvény tartalmazza az állami feladatvállalást, és a helyi önkormányzatok sporttal
kapcsolatos feladatait az 55.§ (1-6.) pontjaiban határozza meg.

"A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára - :
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység
gyakorlásának feltételeit."

A város sportéletét évtizedek óta segíti, alakítja, befolyásolja, szabályozza a
mindenkori városvezetés.
Kunszentmárton Város Önkormányzata 1992-ben fogadta el a 2000-ig szóló
sportkoncepcióját, melynek megvalósulását évente vizsgálta. Az új képviselő-testület
1995-ben úgy döntött, hogy 1998-ig szóló új koncepciót készít, jelentősen csökkentve
a sportlétesítmény-fejlesztést. A következő testület 2002. év végéig szóló
sportkoncepciót készített, majd érvénybe lépett a 2004-2010-ig szóló városi
sportkoncepció.
Valamennyi képviselő-testület illetve a sporttal foglalkozó szakbizottsága évente
értékelte az érvényes sportkoncepció időarányos végrehajtását az adott évre szóló
sportfejlesztési intézkedési terv szerint, melyben meghatározta a feladatokat az
elképzelések végrehajtása érdekében.

II. A testnevelés és sport városi helyzete
1. Sportszakmai helyzet

a) Óvodai, iskolai testnevelés és sport
Meghatározó jelentőségű funkciója az egészséges életmód kialakítása, a nevelés, a
személyiségformálás, a mozgáskultúra-fejlesztés, a szórakozás. Biológiailag, nemzetegészségügyi szempontból legalább napi egy óra időtartamú szakszerű, szervezett
testedzés lenne szükséges valamennyi gyermek, tanuló számára.
A 239 fős Városi Óvoda nevelési programja kiemelt feladatként jelöli meg az
egészséges életmódra nevelést, a mozgásfejlesztést, a tervszerű mozgásra építve.
Fontos célja a nevelési programnak a mozgás szeretetére épített egészséges életvitel,
egészséges életmód megalapozása, a gyermekek környezetükkel való
kapcsolatrendszerének, saját testükről szerzett információiknak (én-tudat
kialakításának) fejlesztése, a motoros képességek és mozgáskészségek
kibontakoztatása. Kötött és kötetlen formában az udvarban, a csoport- és
tornaszobában végzik a játékos gyakorlatokat, használják a speciális AYES
mozgásfejlesztő eszközt, kerékpároznak, népi mozgásos gyermekjátékokat végeznek a
gyerekek. Évente megtartják az úszásoktatást, egész évben működik az ovifoci,
népszerű a gyermektorna és gyermektánc is. Minden évben megszervezik ősszel a
Körös-parti túrát akadályversennyel, tavasszal a kistérségi „Mozdulj!” óvodai
sportnapot, kettő éve a Kistérségi Ovifoci Teremkupa tornát. A városi óvoda igyekszik
megalapozni a sportos életmódot.
Az 572 fős Városi Általános Iskolában a testnevelési órák száma megegyezik az
oktatási törvényben kötelezően előírtakkal és a mindennapi testedzéshez szükséges
feltételeket sikerült megteremteni. Az iskolai sportkör feladatait a Kunszentmárton
Diáksport Egyesület (KDSE) az iskolával kötött megállapodás alapján látja el.
Atlétika, duatlon, labdarúgás (a KuTE, illetve a Magyar Gyermek Labdarúgó
Szövetség közreműködésével), kézilabda, kosárlabda és evezős sportágakban működik
sportcsoport, melyeknek foglalkozásai biztosítják évfolyamonként az érdeklődő
tanulóknak a tanórán kívüli testedzését, a diákolimpia, a Toldi-kondi keretein belül a
kistérség iskoláival való versenyzési lehetőséget. Az eredmények túlszárnyalása csak a
felkészülés feltételeinek jelentős javításával lehetséges a jövőben.
A gyógytestnevelés szervezett, szakképzett testnevelővel a törvényi előírások szerinti
létszámmal és óraszámban történik
Az általános iskolai nevelő-oktató munkának nem kiemelt területe a testi nevelés.
A 611 fős Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi,
szakközépiskolai és szakiskolai osztályaiban heti három, illetve kettő testnevelés órát
tartanak. A középiskolában működik a Körös Gold Diáksport Egyesület, mely ellátja
az iskolai sportkör feladatait. Kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika, torna
sportágakban folyik felkészítés. A mindennapi testedzéshez szükséges feltételeket itt is

sikerült biztosítani. A diákolimpia megyei versenyeire kosárlabdában neveznek, s
indulnak a megyei amatőr bajnokságban. A hagyományosan sikeres Nagykun Diák
Sportviadalokon rendszeresen részt vesznek, több érmes helyezéssel – atlétika,
kosárlabda, labdarúgás – a hat sportág összesített pontversenyében a legutóbbi XXI.
viadalon is az ötödik helyezést szerezték meg. Minden évben sítábort szerveznek a
diákoknak, melyeknek az utóbbi években Erdély helyett már Szlovákia a helyszíne.
A versenysport utánpótlás-nevelését labdarúgásban segíti az óvoda és az általános
iskola, kézilabdában, kosárlabdában az általános iskola és a középiskola.
A képviselő-testület 2011. január 27-i ülésén meghozott intézményhálózatracionalizáló döntései nyomán 2011. július 1-jétől az óvodai nevelés és az általános
iskolai nevelés-oktatás a városi Általános Művelődési Központ keretében folytatódik.
A fenntartó önkormányzati képviselő-testület a nevelési-oktatási szakterületek szerinti
intézményegységek szakmai önállóságát meg kívánja őrizni. A középiskola továbbra is
változatlan iskolaszerkezetben, önállóan végzi tevékenységét. Folyamatban van
városunkban katolikus óvoda szervezése, melynek eredménye folytán az
önkormányzat a kötelező óvodai nevelési feladatellátást – az átjelentkezők létszáma
szerinti csoportok arányában – átadhatja a szeged-csanád egyházmegyei
püspökségnek.

b) Versenysport és utánpótlás-nevelés
Kunszentmártoni Torna Egylet
A 89 éves sportegyesület a város második legrégebbi társadalmi szervezete, három –
labdarúgás, kosárlabda, sakk – szakosztályt működtet.
A sakkozók a könyvtárban városi bajnokságot, valamint három ünnepi versenyt is
rendeznek évente, melyeken a környező települések sakkozói is részt vesznek. A férfi
kosárlabda csapat évek óta a 10-12 csapatos megyei bajnokság középmezőnyéhez
tartozik, a városi sportcsarnokban edzenek. Évente megrendezik a Körös Kupa tornát,
így hazai környezetben is szurkolhatnak csapatuknak a kosárlabdát kedvelők.
A labdarúgó szakosztály a legnépesebb, mert a megyei I. osztályban a felnőttek mellett
ifjúsági (U19), serdülő (U16), U13, U11, U9 és U7 csapatok működtetése is kötelező.
Az utóbbi négyet együttműködve a városi óvodával és a Kunszentmárton DSE-vel
üzemelteti a KuTE. A 122 labdarúgó közül 99 tanuló, így jelentősen hozzájárul a klub
az iskola sport fejlesztéséhez is.
A felnőtt labdarúgó csapat a magyar labdarúgás ötödik vonalában, a megyei I.
osztályban szerepel, s hogy részt vehessen a bajnokságban, köteles hat utánpótlás
csapatot is szerepeltetni. Az U19 (ifjúsági) a felnőttekkel párhuzamosan szerepel. Az
U16 (serdülő) az U13 csapattal együtt vett részt múlt év tavaszán a megyei
bajnokságban, ősszel viszont külön-külön. Az U7, U9, U11 csapatok együtt és egy
időpontban, egy helyszínen ősszel és tavasszal is 3-3 labdarúgó tornán vesznek részt,
másik négy sportegyesület azonos korosztályú csapataival.

Évente a KuTE hét csapata 882 edzésének valamint 172 mérkőzésének és tornájának
megszervezése és lebonyolítása komoly feladat elé állítja a sportegyesület vezetését és
a működésüket segítőket, támogatókat egyaránt.
Kungyalui Labdarúgó Klub
A klubkönyvtár hathatós segítségével a sportolási lehetőséget, illetve a városrész
lakóinak szórakoztatását biztosította a megyei II., majd megyei III. osztályban szereplő
labdarúgó csapat, mely a finanszírozási források elapadásának következtében az előző
sportkoncepció lejártának évében, 2010-re megszüntette működését.
Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub
2010. december 17-én írta alá a kézilabda klub elnöke a névadó szponzori szerződést
az UniTrade M&M Kft. tulajdonos ügyvezetőjével, azóta e néven szerepel férfi felnőtt
csapatával a hatcsapatos megyei bajnokságban a sportegyesület. 2006 óta már az akkor
átadott városi Dani Margit Sportcsarnokban tudják edzéseiket, bajnoki mérkőzéseiket
lebonyolítani. 2008-ban bronzérmet nyertek, jelenleg a bajnokság első helyén állnak,
megcélozva az NB II-es szereplést.
Kunszentmárton és a Tiszazug Labdarúgó Utánpótlásáért Közhasznú Alapítvány
A 2001-ben bejegyzett alapítvány immár egy évtizede segíti a Tiszazugban a
gyerekfocit, a labdarúgó utánpótlás-nevelést tornák szervezésével, a csapatok
utaztatásának támogatásával, edzők és játékosok díjazással történő ösztönzésével.
Évente megrendezi a Mini Teremlabdarúgó Tiszazug Kupát és a Körös-parti sportnap
keretében a kispályás labdarúgó Tiszazugi Nyári Kupát.
Szent Márton Lovas Egyesület
A 2009-ben a város pro urbe díjával kitüntetett egyesület saját lovaspályát épített ki és
működtet az Érparton. Fogathajtó és íjászversenyeiket, bemutatóikat egyre nagyobb
érdeklődés mellet szervezik és rendezik. A környező települések versenyein is
eredményesen szerepelnek, Kötöny Vezér Íjászaik országszerte, sőt határainkon túl
növelik hírnevüket, viszik településünk hírét. Nyári táborukban lovasoktatást is
végeznek általános és középiskolás diákok részére.
Burzon Lovasudvar
Az érparti lovasudvarban rendszeresen, sok gyakorlással készülnek a megméretésekre;
a lovassport iránti szeretetet kívánják népszerűsíteni az évek óta megrendezett Amatőr
Gyermek Lovasversenyeken (díjlovaglás, díjugratás), melyekre az ország keleti
régióiból érkeznek a sportbarátok.
KDSE Evezős Szakosztály
2009-ben alakult új vízi sport szakág. Ergométeres versenyeken máris országos
döntőig jutottak, előkelő helyezéseket szereztek. 2010-ben kialakították a Körösparton az evezős-bázist. Kitűnő kapcsolatot ápolnak a szolnoki Tisza Evezős Egylettel
és az országos szövetséggel.

A város versenysportjának értékelése során az összehasonlításban a tízezer lakos
körüli települések között jelenleg nem tartozik az élmezőnyhöz Kunszentmárton. Az
eredményesség feltételeinek jelentős javítása lenne szükséges a nagyobb sikerekhez.

c) Szabadidősport
A szabadidőben végzett testedzés, sportolás lazább keretek között történik, mint a
diáksport vagy a versenysport. A szabadidősport fontos eszköze az egészséges
életmód kialakításának és az egészségvédelemnek, a szabadidő hasznos eltöltésének.
A város szabadidősportja szerteágazó, ugyanis a szervezett sporteseményeken túl a
különféle baráti közösségek, valamint az egyének szabadidőben végzett testedzése,
sportolása is jellemző, bár ezek nem kerülnek bele a szabadidősport eseménynaptárba.
A leginkább ismert szabadidősport esemény a nemzeti, állami ünnepekhez kapcsolódó
emlékverseny és kupa kispályás labdarúgásban, sakkban, röplabdában, utcai
kosárlabdában, valamint a horgászversenyeket is ide soroljuk.
A Dani Margit Sportcsarnokban és az iskolák tornatermeiben önszerveződő amatőr
csoportok hetente futballoznak, röplabdáznak. A sportcsarnok melletti szabadtéri
kosárlabda és extrémsport pálya tavasztól késő őszig maximálisan kihasznált a fiatalok
által. Az iskolák is a nyár folyamán meghatározott napokon és időpontban megnyitják
sportpályáikat a sportolni vágyók részére.
Elismerésre méltó az utcai futóversenyeken, félmaratoni, maratoni futóversenyeken
résztvevők teljesítménye.
A szabadidősport fejlődését, rendszerességét és tömegesítését tovább lehet fokozni a
sportcsarnok kihasználtságának növelésével, a lakosság mind szélesebb körének
szervezett megmozgatásával.

d) Egyéb rendezvények
Ide kívánkoznak azok a kiemelkedő rendezvények, melyeknek célja a lakosság
szórakoztatása, a sportolásra való motiváció ébresztése. Az egyik a Kunszentmártoni
Körös Gym Testépítő Egyesület által szervezett főtéri erőfesztivál, melyen helyi
versenyzők is szoktak indulni, s a város lakossága körében nagy népszerűségnek
örvend. A teljesítmények szintje, a verseny jellege és a nézettsége a versenysportokhoz
sorolhatja ezt a városi kiemelt rendezvényt.
A Dani Margit Sportcsarnokban a magyar kosárlabda és kézilabda élvonalának férfi és
női csapatai megfordultak már hírverő, de tétmérkőzést is játszani, s nemzetközi szintű
edzőtáborozásnak, válogatott összecsapásoknak is helyt adott már a sportintézmény.
Labdarúgásban szerepelt itt az öregfiúk válogatott, a Parlament válogatott, a magyar
média válogatott is. Rendeztek első osztályú röplabdamérkőzést, párbajtőrvívó

válogató versenyt, kick-box világkupát. A sportcsarnok rangos csapatok színvonalas
mérkőzéseivel igazi közönségcsalogató programokat biztosít az érdeklődők számára.
Körös-parti Sportnap néven minden nyáron megrendezésre kerül egy a város egész
sportéletét megmozgató rendezvény strandröplabda kupával, amatőr kispályás
labdarúgó tornával, játékos családi sportversenyekkel, íjászattal. Helyet kap a
programban a legkisebbeknek homokvárépítő verseny, továbbá pétanque,
lovasbemutató, ergométeres verseny, új kezdeményezésként az airsoft, autómodell
bemutató. A színhely a Körös folyó vízállásától függ, ha a Körös-strandnál kerül
megrendezésre, evezés és sétahajókázás is gazdagítja a programot. Ha az áradás
negatívan befolyásolja, a rendezvényt a Dani Margit Sportcsarnok melletti külső
sporttelepen rendezik.
A Kunszentmárton és Szelevény közti gátszakaszon megépült kerékpárúton átadása
óta, 2009-től hagyományteremtő szándékkal elindult a Hármas-Körös gáti futás
versenye, melyen óvodástól szenior korosztályig több száz induló vesz részt, s az
érintett településeken kívülről is szép számmal érkeznek versenyzők.
A Kunszentmártoni Hobbi Autósport Klub szervezte roncsderbi országos futam
szintén inkább versenysport jellegű, helyi induló nélkül. Évek óta nagy érdeklődésnek
örvend a városban, és a környező településekről is sokan látogatnak emiatt
Kunszentmártonba.

2. Sportlétesítmény helyzet
A testedzés és sportolás elengedhetetlen feltétele a sportpálya és a tornaterem. A
sporttörvény a települési önkormányzatok kötelező feladatai között határozza meg a
tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását és működtetését.

a) Fedett létesítmények
Kunszentmártonban évtizedes álom valósult meg 2006. február 3-án a kor színvonalán
álló, rangos sportesemények lebonyolítására is alkalmas közösségi ház átadásával,
melynek sportcsarnok része a színvonalas névadó ünnepség, női párbajtőr válogató
verseny keretében 2008-ban Dani Margit Sportcsarnokra keresztelt sportlétesítmény.
Területe 2425 m2, szabvány kézilabda (kispályás labdarúgó) pályával rendelkezik,
mely a palánkok elhelyezésével kosárlabda pályává alakítható. Nézőterének befogadó
képessége 350 fő. Kitűnő lehetőséget biztosít mindennemű sportolásra, sportversenyek
lebonyolítására. Itt tartja edzéseit és rendezi mérkőzéseit a kézilabda klub és a
kosárlabda csapat.
A Városi Sportintézmény évente kidolgozta és közzétette a sportcsarnok használatának
feltételeit, meghatározta a bérleti díjakat. Jelentős időtartamban térítésmentes
használatot biztosított a városi nevelési-oktatási intézményeknek tömegsportra,
edzésre, sportnapok megtartására. Az általános iskola felújítása idején testnevelés

órákat is befogad. A Kunszentmárton Város Sportcsarnokáért Közalapítvány
hozzájárult a létesítmény eszközfelszereltségének megvalósításához, közreműködik a
sportcsarnok egyes rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában.
Kunszentmártonban négy tornaterem (lesz 2011. szeptembertől) található: az általános
iskola új Deák Ferenc utcai iskolaépületében, a Széchenyi lakótelepi iskolaépületben, a
gimnáziumban és a szakképző iskolában. Kis méretük miatt labdajáték edzésekre és
versenyekre csak részben alkalmasak, vagyis kisebb pályán inkább szabadidősport
jellegű programokat lehet lebonyolítani ezekben a termekben.
Kihasználtságuk a tanév során a testnevelési órákra teljes.
A tornatermek állandó karbantartást igényelnek.

b) Szabadtéri pályák
Az iskolai sportudvarok kihasználtsága tanítási idő alatt és nyáron is azonos a
tornatermekével. A salakos pályák karbantartása jórészt megoldatlan, főleg nyáron
aligha nevezhető alkalmasnak a sportolásra.
Az Érparti sporttelep 36 éves létesítménye a városnak. A három labdarúgó pálya közül
a főpálya állapota jó, a volt salakos edzőpálya és a kis füves pálya állapota sok
kívánnivalót hagy maga után.
Az atlétikai futópályát tíz évenként fel kellet volna újítani, de ez csak 2009-ben történt
meg. Jelenleg alkalmas az alapfokú versenyek lebonyolítására. A távol- és hármasugró
pálya állapota viszont nem teszi lehetővé versenyek megrendezését.
Kungyaluban a füves labdarúgó pálya a megyei II. osztályú mérkőzésekre megfelelően
alkalmas volt, jelenleg kihasználatlan, csak a gyermeknapot, valamint az augusztus 20i fogathajtó versenyeket és az öregfiúk labdarúgó mérkőzéseket rendezik rajta.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Érparti sporttelepet és a kungyalui labdarúgó
pályát jelenleg még a Városi Sportintézmény tartja fenn és működteti, az aktuálisan
folyamatban lévő intézményi átszervezéssel a feladat 2011. áprilisától átkerül a
Városgondnoksághoz, illetve az Érparti sporttelep működtetésére vonatkozóan a
Városgondnokság megerősíti a Városi Sportintézmény által a KuTE-val megkötött
együttműködési megállapodást.
A sporttelep megközelítése a 45-ös főútvonalon lehetséges, de igen veszélyes, ugyanis
az átadásakor, harminchat évvel ezelőtt tervbe vett, a Horváth térről induló kerékpárút
építése nem valósult meg.
A Széchenyi lakótelepen az óvoda melletti, valamint az Epreskerti kispálya
karbantartása szintén a Városgondnokság feladata.

c) Öltözők, zuhanyzók
A Dani Margit Sportcsarnok létesítményei még nagyon jók, állagmegóvásukról,
karbantartásukról azonban gondoskodni kell. Az iskolai öltözők és zuhanyzók bár
szűkösek, de műszaki állapotuk megfelelő.
Az Érparti sporttelepen az elvégzett tisztasági meszelések mellett elfogadható
állapotok vannak. A rekonstrukció első üteme a magastető megépítésével megvalósult,
a beépítésére kész tervek kivitelezésére eddig nem járt sikerrel pályázat.
Kungyaluban a néhány éve átadott sportöltöző jó állapotban van.

3. Sportfinanszírozás
A sportcsarnok, a sportpályák, tornatermek fenntartása és üzemeltetése, a sportolók
felszerelése, a sportszerek, a sportszakemberek foglalkoztatása, a versenyzők
szállítása, a sportélet működtetése egyre több pénzbe kerül.
Az önkormányzat törvényben meghatározott feladata, hogy a sportkoncepcióban
megfogalmazott
célkitűzéseivel
összhangban
együttműködik
a
helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel. Ez a feladat anyagi támogatást is feltételez,
és a jelenleg működő sportszervezetek költségvetésükben hangsúlyosan számolnak is
ezzel. Sajnos, a korábbi gyakorlat, mely szerint a települési sportfeladatokra állami
hozzájárulást kap az önkormányzat, elkülönítetten már nem jelenik meg a
költségvetésben.

a) Diáksport
A normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás az iskolai, diáksport feladatokra
megszűnt.
Az iskolai diáksport egyesületek a tagdíjakból, a versenyek kapcsán szülői
hozzájárulásból, az 1%-os adófelajánlásokból, önkormányzati támogatásból, valamint
a Wesselényi Sportközalapítvány pályázatán elnyert összegekből fedezik
működésüket.

b) Versenysport
Az önkormányzat az intézményi költségvetésen és az egyesületeken keresztül
támogatja a versenysportban résztvevőket.

A 2011. évben a KuTE támogatására 3.800.000 forint jut, ebben a labdarúgó és a
kosárlabda szakosztály támogatása is benn foglaltatik.

A Kunszentmártoni UniTrade Kézilabda Sport Klub 400.000 Ft-tal számolhat, de az
NB II-be feljutás esetén megnövekedett igényt jelentenek be.
A Kunszentmárton DSE-nek az Evezős szakosztállyal együttesen 300.000 Ft-ot ítélt
meg a képviselő-testület.
A Szent Márton Lovas Egyesület támogatási igényét az év második félévében, a helyi
adóbevételek teljesülésének függvényében bírálja el a képviselő-testület.
A versenysportban az önkormányzati alaptámogatás a korábbi években biztonságot
nyújtott a sportegyesületek működéséhez, de nem ösztönzött az eredményességre és a
saját bevételek növelésére.
Az önkormányzati források szűkülésével egyre nagyobb szerephez kell jutnia a saját
bevétel növelésének, a szponzori támogatásoknak, a pályázati eredményességnek.

c) Szabadidősport
A városi szabadidősport eseménynaptárban szereplő sportesemények színesítik a
városi ünnepségeket, lehetőséget teremtenek az érdeklődő lakosság sportolására.
Támogatásukra már nem tud pénzt biztosítani az önkormányzat, megvalósításuk
önerőt, pályázati forrást igényel.

d) Sportlétesítmények
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésével párhuzamosan elfogadott intézményi
átszervezés folytán a Városi Sportintézmény megszűnik. A Dani Margit Sportcsarnok
működtetése 2011. április 1-jétől a Városgondnokság feladatai közé kerül át. A
sportszakmai feladatok ellátására az önkormányzat vállalkozói szerződés keretében
sportszervezőt alkalmaz.
Az Érparti sporttelep kezelését ugyancsak 2011. április 1-jétől a Városgondnokság
veszi át. A sporttelep működtetését az intézmény együttműködési megállapodás
keretében a Kunszentmártoni Torna Egyletnek adja át.
Az iskolai tornatermek és sportudvarok fenntartása és működtetése az intézmények
költségvetésében nincs elkülönítve, így erről nincs adat.

4. Sportszakember helyzet
A város nevelési-oktatási intézményeiben a mozgásfejlesztést és a testnevelést
szakképzett pedagógusok vezetik, többen edzői képesítéssel is rendelkeznek.

A sportegyesületek közül a KuTE öt edzőt foglalkoztat, kettő segédedzői végzettségű
és egy edző MLSZ ”D" licenccel rendelkezik. A Kunszentmártoni UniTrade
Kézilabda Sport Klub szakmailag jól felkészült, diplomás edzővel dolgozik.
Nyilvántartást nem vezet a szakemberekről az önkormányzat.

5. Sportorvoslás
A sportorvoslás ma már lényegesen több mint a beteg sportolók gyógyítása. A terhelés
élettannak fontos szerepe van a felkészülésben, az edzés hatékonyságának
ellenőrzésében. Az óvodai, iskolai testnevelés, a diáksport és a gyógytestnevelés
egészségügyi hátterét az iskolaorvosok és a védőnők jelentik.
A sportegészségügyi hálózat működtetése állami feladat, melynek központja az
Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI). A városban nem működik sportorvos, a
sportegészségügyi vizsgálatokat és sportorvosi engedélyeket saját költségükre a
sportegyesületek, sportolók más településeken oldják meg.

6. Sport és média
A kéthetente megjelenő Kunszentmártoni Hír-Lap lapszámonként kettő oldalon
tájékoztatja a város lakosságát a sporteseményekről, sportrendezvényekről.
A Tiszazug TV adásaiban alkalmanként látható tudósítás a fontosnak tartott városi
sporteseményekről.

7. Sportirányítás
A testneveléssel és sporttal kapcsolatos önkormányzati hatásköröket, feladatokat a
képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a képviselő-testület sporttal is
foglalkozó szakbizottsága látja el.
A bizottság előterjeszti a város sportkoncepcióját, és folyamatosan vizsgálja annak
végrehajtását. A Kunszentmárton Város Testnevelési és Sport Díja kitüntetésre
érkezett javaslatokat véleményezi, és előkészíti a képviselő-testületi döntést. Az
önkormányzat éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig dönt a városi
sportszervezetek és rendezvények támogatásáról, és javaslatot tesz a versenysport
vonatkozásában, ellenőrzi a támogatások felhasználását.
A képviselő-testület és szakbizottsága munkáját a polgármesteri hivatal szervezési és
humánpolitikai osztálya szakmailag segíti, a sporttörvényben előírt önkormányzati
feladatok végrehajtása érdekében.

III. Kunszentmárton Város Sportkoncepciója (2011-2014.)
A Magyar Köztársaság Alkotmánya az állampolgárok részére alapvető jogként
biztosítja a legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres
testedzéshez való jogot.
A 2004. évi I. törvény a sportról a helyi önkormányzatok kötelező feladatának tekinti a
helyi sportfejlesztési koncepció meghatározását és annak megvalósítását.
A sportkoncepción a testnevelés és sport egészével, illetve annak egyes területeivel
kapcsolatos - stratégiai megközelítésű - felfogások és nézetek rendszerét értjük.
Mivel a sporttörvényben, illetve az önkormányzat által meghatározott feladatok
kizárólag állami és önkormányzati forrásokból nem valósíthatók meg, ezért feltétlenül
szükséges, hogy a sportkoncepció megfogalmazásában, a hosszabb és rövidebb távú
célok és feladatok kijelölésében, valamint azok megvalósításában az önkormányzati és
társadalmi irányító szervezetek konszenzusra jussanak és szorosan együttműködjenek.
A sportkoncepció hosszabb távra érvényes alapelvei, hogy a testnevelés és sport
- az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges alkotó eleme
- az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze
- a teljesítőképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze
- az ifjúság erkölcsi nevelésében és a személyiség formálásában jelentős szerepe
- a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja
- az önszerveződés, a közösségi magatartás elősegítője
- a város megtartó erejének fokozója
- a lakossági összefogás előmozdítója
- kiemelkedő eredményei növelik Kunszentmárton hírnevét, elismertségét
Kunszentmárton Város Önkormányzata vállalja a diáksport, a versenysport és
utánpótlás-nevelése, a szabadidősport, valamint a sportlétesítmények fenntartásának és
fejlesztésének támogatását.
Ösztönzi az állampolgárok szabad és önkéntes elhatározásán alapuló, a testedzéssel és
sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek létrehozását, segíti önszerveződő és
önszabályozó működésüket.

Alapvető felfogás, hogy a jól működő sportszervezetek tevékenysége erősödjön, a
meglévő sportlétesítmények kihasználtsága fokozódjon, üzemeltetésük biztosított
legyen. A sportkoncepció az igényekre épül, a meglévő értékek megőrzésének és újak
létrehozásának reményében.

1. Óvodai, iskola testnevelés és sport
A testkultúra, az egészséges életmód kialakításának alapja a szülői indíttatáson túl az
óvodai és általános iskolai nevelés, ezért az ovifocit, a "Mozdulj Sportnap" megtartását
és az úszásoktatást lehetőség szerint támogatja az önkormányzat.
A mozgásszegény életmód következtében a tanulók nem elhanyagolható része
valamilyen mozgásszervi (lúdtalp, mellkasi, gerincoszlop, stb.) betegségben szenved,
elhízás veszélyezteti. Kisiskolás korban még van remény arra, hogy a gyerekek
természetes igényű mozgása lassítja vagy megállítja a kóros elváltozást. A
gyógytestnevelés folyamatos végzésével segíteni kell ezen a helyzeten.
Folytatni kell a nevelőtestületek és iskolavezetés testkultúra iránti szemléletének és
gyakorlatának további kedvező irányú alakítását.
Az intézményekben kiemelten fontos, hogy működjenek az iskolával kötött
megállapodás alapján az iskolai sportkör feladatát ellátó diáksport-egyesületek.
A városban megépült új játszóterek igénybevételével tartsanak minél több óvodai
mozgásfejlesztő foglalkozást.
A kötelező (tanórai) testnevelésre épüljön a tanórán kívüli iskolai sport (tömegsport)
továbbá a diáksport, továbbra is biztosítsák minden iskola-típusban az oktatási
törvényben előírt mindennapos testedzés lehetőségét valamennyi tanuló részére.
A diáksport az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben a sportági
felkészítés és versenyeztetés összhangban lévő, egymásra épülő, folyamatos
tevékenység legyen, és kiemelten foglalkozzon a városi versenysport - a kiemelt
labdarúgás és kézilabda - utánpótlás bázisának szélesítésével. A kétévente
megrendezendő Nagykun Diák Sportviadalra felkészülés folyamatos legyen, ezzel is
teremtsenek alapokat a város két kiemelt versenysportjához, annak utánpótlás
neveléséhez.
Erősíteni kell az iskolai diáksport egyesületek kapcsolatát a városban működő
sportegyesületekkel, alapot teremtve és fokozva a felmenő rendszerű utánpótlás
nevelést, a versenysport eredményességét.
A diáksportkörök a városban működő sportegyesületetekkel együttműködve
gondoskodjanak a tanulók sportolási lehetőségeiről a nyári időszakban is.

Fel kell készülni a 2013-ban Kunszentmártonban megrendezendő XXIII. Nagykun
Diák Sportviadal lebonyolítására.

2. Versenysport és utánpótlás-nevelés
Az önkormányzat kiemelten kezeli és lehetőségei szerint kiemelt működési feltételeket
biztosít a labdarúgás és a kézilabda sportágak részére, melyek kedvezményesen
használhatják a Dani Margit Sportcsarnokot is. Jobban érvényt kell szerezni a két
kiemelt sportág működésének és utánpótlás nevelésének. Támogatni kell az NB-s
szintű minőségi versenysport létrejöttét, erre a férfi kézilabda sportágnak van esélye a
sportág múltja, megyei bajnokságban való eredményessége, valamint
finanszírozhatósága miatt.
A sportegyesületi vezetés munkájában a működési feltételek megteremtésére irányuló
elsődleges tevékenység mellett érvényesüljön jobban a szakmaiság, a tartalmi
kérdésekkel való foglalkozás.
Tiszteletben tartva a sportegyesületek önállóságát, továbbra is fontos feladat a
működésük, munkájuk figyelemmel kísérése.
Kiemelten fontos a sportszakmai munka, ezen belül az utánpótlás-nevelés segítése,
mert ez képezi az eredményesség legfontosabb belső feltételeit.
A diáksport-egyesületekben valamint a sportegyesületekben folyó utánpótlás-nevelő
tevékenység összehangolása érdekében működjenek együtt ezek a sportszervezetek.
Az önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben folyó
sportszakmai munka az utánpótlás-nevelés bázisa legyen a város kiemelt sportágaival
foglalkozó sportegyesületeinek.
A sportszakemberek képzése a sporttevékenység színvonalának, eredményeinek fontos
eszköze, hordozója, elősegítése a sportág fejlődésének lényeges eleme.
A minőségi sport feltételeinek megteremtésére a térségben együttműködés kialakítása
szükséges a települések között.

3. Szabadidősport
A szabadidősportban továbbra is érvényesüljön az önszerveződő, önfinanszírozó
jelleg, melyet az önkormányzat a Dani Margit Sportcsarnok és az Érparti sporttelep
kedvező terem-, ill. pályabérletű használatával is segítsen.
Népszerűsíteni kell a szabadidősport programokat és a rendezvények jellegét,
helyszínét a lakosság érdeklődéséhez szükséges igazítani.

A településünkön élők, és ezen belül az ifjúság egészségi és edzettségi állapota nem
megfelelő, aminek oka a mozgásszegény életmód. Ösztönözni kell, hogy a meglévő,
de még kevés önszerveződő baráti társaságok sportoló létszáma tovább bővüljön.
El kell érni, hogy a sportcsarnokot még inkább magukénak érezzék a város lakói, úgy
jelenjen meg a köztudatban, hogy ide érdemes benézni, ha nem is mindig a nagy
küzdőtéren, de számítani lehet valamilyen helyi vonatkozású rendezvényre. Bővíteni
kell az amatőr, illetve szabadidősport kategóriájú sportesemények számát, amelyek a
helyi érdeklődést élénkítik. Lehetőségek: városi kispályás labdarúgó bajnokság;
asztalitenisz torna, később amatőr bajnokság; „Mozdulj!” családi délelőttök; extrém
sportok bemutatkozása; tavaszi-nyári időszakban röplabda és utcai kosárlabda
bajnokság; fekvenyomó verseny a két kondicionáló terem között; városi „nagypofa”
bajnokság meghirdetése; havi gyalogló, kocogó nap szakmai tanácsadással. A cél a
népszerűsítés: „Gyere a csarnokba, és jól fogod érezni magad!”
A programok, rendezvények szervezésénél főleg óvodás és alsós iskolás korban
jobban kell építeni a családokra, mert a gyermekek és szülők együtt jobban
motiválhatók.
A szabadidősporttal foglakozó társadalmi szervezetek és csoportok megalakítását
elősegíti az önkormányzat.
A szabadidősport eseményeket a városi ünnepségek programjaként is célszerű
megtartani, ezzel is gazdagítva azokat.
Segíteni kell a Körös-parti Sportnap, a Kunszentmártoni Erőfesztivál, a Hármas-Körös
gáti futás, a Roncsderbi kunszentmártoni futam rendezvények sikeres lebonyolítását.
A fogyatékkal élők testedzését és sportolását az adott társadalmi szervezetekkel
együttműködve kell elősegíteni.
Tegyük magunkévá az EU Tanács jelszavát: „Sport mindenkinek!”

4. Sportlétesítmények fejlesztése
Az önkormányzat a sporttörvény alapján fenntartja és a Városgondnokság intézménye
által működteti a Dani Margit Sportcsarnokot, az Érparti sporttelepet és a kungyalui
sportpályát. Az Érparti sporttelep működtetésére a Városgondnokság megerősíti a
Városi Sportintézmény által a KuTE-val megkötött együttműködési megállapodást.
A Dani Margit Sportcsarnokot az iskolai testnevelés és diáksport, a versenysport és
utánpótlás-nevelés, valamint a szabadidősport eseményekre is használhatják.

A településfejlesztési koncepcióval összhangban törekedni kell az Érparti sporttelep
(labdarúgó és atlétikai pálya, lelátó, valamint a klubszékház, ill. öltözők) felújítására, a
Horváth térről a sporttelepig levezető kerékpárút megépítésére.
A Dani Margit Sportcsarnok parkettás küzdőterének felújítása indokolttá vált. A
parketta felcsiszolásával, lakkozásával egyidejűleg eleget kell tenni a versenyek
lebonyolítása érdekében a kosárlabda sportág új versenyszabályzata szerint a
pályavonalak felfestésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírásoknak. A létesítmény
karbantartására, fejlesztésére irányuló célkitűzések megvalósításában együtt kell
működni a Kunszentmárton Város Sportcsarnokáért Közalapítvánnyal.
Az iskolák kezelésében és használatában lévő fedett és szabadtéri sportlétesítmények
használatát a testnevelés és diáksport mellett a verseny- és szabadidősportra is
biztosítani kell, felújításuk és folyamatos karbantartásuk kiemelt feladat.
A Körös partján a szabadstrand kialakítása és üzemeltetése, móló, ill. stég elhelyezése
az evezős sport szempontjából is elengedhetetlen. Emellett a sportoláshoz kialakított
pályákat karban kell tartani.
Biztosítani kell a Széchenyi lakótelepen lévő óvoda és iskola melletti füves kispálya
felújítását, karbantartását és üzemeltetését.
Megfelelő pályázat esetén fejleszteni kell az extrém sport pályát.
A 2013-ban Kunszentmártonban megrendezendő XXIII. Nagykun Diák Sportviadal
lebonyolításának előkészületei során különös figyelmet kell szentelni a szabadtéri
sportpályák versenyzésre alkalmassá tételére, felújítására.

5. Sportfinanszírozás
Az igények alapján megfogalmazott sportkoncepció anyagi fedezetét az önkormányzat
és a magánszféra együttesen tudja csak biztosítani.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy évente a működési költségvetéséből megfelelő
arányban biztosítson forrást a sporttevékenység támogatására. Gondoskodik a
sportlétesítmények fenntartásáról és működtetéséről. Támogatást nyújt a
versenysportnak és a diáksportnak, lehetőségei szerint a szabadidősportnak.
A sportkoncepció által kiemelt sportágak – labdarúgás, kézilabda – preferálása az
önkormányzati támogatás arányaiban is tükröződjön.
A támogatási összeg megállapításánál célszerű különválasztani a versenysportokat és a
diák-, ill. szabadidősportot, valamint a kiemelt sportrendezvényeket. A versenysportok
támogatása a sportszervezetek vezetésével egyeztetve kerüljön költségvetési évenként
megállapításra. Az egyéb sporttevékenység támogatására praktikus visszaállítani azt a

gyakorlatot, mely szerint a szervezetek pályázhatnak egy erre a célra elkülönített
alapra, melynek felosztásáról a sporttal foglalkozó szakbizottság dönt. A kiemelt
szabadidős sportrendezvények a költségvetési kondíciók függvényében e programok
megvalósítására kapjanak támogatást.
A sportfeladatok támogatásának odaítélésénél a sportolói létszámot, a rendszerességet,
bajnokságban való szereplést és az eredményességet is tanácsos figyelembe venni.
Önkormányzati támogatást lehetőleg a saját bevétellel rendelkező sportszervezetek
kapjanak, akik a megyei vagy országos pályázatokon is részt vesznek, mely összeg
lehet a pályázati saját erő is.
Érdemben kell foglalkozni azzal a sportkoncepcióhoz benyújtott javaslattal, mely
szerint a versenysportok támogatásánál egy pontrendszer kialakítása és alkalmazása
segítse az arányok megállapítását. Ennek figyelembe vételével kiszámíthatóbb,
igazságosabb és ösztönzőbb helyi szabályozási rendszer hozható létre.
Az önkormányzati támogatás felhasználását évente ellenőrizni kell.
Sportegyesületeknek – az önkormányzat sporttal foglalkozó szakbizottsága
segítségével – élni kell a kiemelt látvány csapatsportágak támogatására irányuló 2010.
évi LXXXIII. tv. és az ezzel kapcsolatos végrehajtási utasításban foglalt, a társasági
adókedvezményre vonatkozó szponzoráltatási lehetőséggel. (Az adókedvezményre
vonatkozó rendelkezések az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának
napját követő 15. napon lépnek hatályba.)

6. Sportorvoslás
Az országban egyre gyakrabban előforduló sport közbeni elhalálozás intő jelként
szolgál, a sportorvoslás kérdésének megoldása nagyobb odafigyelést igényel. Keresni
kell annak lehetőségét, hogy a városban helyben legyen biztosítva a sportorvosi
tevékenység.
Az egyre nagyobb létszámú tömeg- és versenysport megfelelő hátterének biztosítása
érdekében a sportcsarnoki orvosi szobába defibrillátor beszerzése indokolt.

7. Sportirányítás
A sportkoncepció időarányos végrehajtása érdekében évente készüljön intézkedési
terv, melyben az elvégzendő feladatok, határidők és felelősök is megtalálhatók. A
sportfejlesztési intézkedési terv végrehajtásáról évente készüljön beszámoló, melyet
tárgyaljon meg az önkormányzat képviselő-testületének sporttal is foglalkozó
bizottsága és a képviselő-testület.

Továbbra is igénybe szükséges venni a városi és megyei média segítségét a város
sportéletének bemutatására, a rendezvényekről, sporteseményekről, versenyekről
történő tájékoztatásra.
Az önkormányzat évente Kunszentmárton Város Testnevelési és Sport Díja kitüntetést
adományoz azoknak a magyar vagy külföldi állampolgároknak - testnevelőnek,
sportvezetőnek, sportolónak, illetve közösségeknek, csapatoknak - akik a városi
testnevelés és sport terén kiemelkedő tevékenységet végeztek, kimagasló
eredményeket értek el, illetve tevékenységüket hosszú időn keresztül eredményesen
végezték a város sportéletének fejlesztése érdekében.

A Dani Margit Sportcsarnok sportszakmai működtetésével foglalkozó, a sportban
járatos, jó szervező készségű munkatárs – sportszervező – vállalkozási alapon történő
foglalkoztatásáról gondoskodni kell.
A polgármesteri hivatalban az önkormányzati sportfeladatok előkészítésével és
végrehajtásával foglakozó ügyintéző tevékenysége indokolt.
Az önkormányzat a sportszervezetek tevékenysége figyelemmel kísérése mellett ellátja
a Kunszentmárton Város Sportcsarnokáért Közalapítvány alapítói teendőit.
A sportkoncepció az önkormányzat mindenkori költségvetése függvényében valósul
meg.

Kunszentmárton, 2011. március 24.
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