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Sorszám: 1 Tárgy:  Békés Város Sportkoncepciója 
2009-2012. Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Kulturális és Sport Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. április 23-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
  A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezik arról, hogy a települési önkormány-
zatoknak meg kell határozniuk a helyi sportfejlesztési koncepciójukat, és gondoskodniuk kell 
annak megvalósításáról. 

Békés város Önkormányzata Képviselı-testülete sportról szóló 4/2003. (III. 28.) ren-
delete nem tartalmaz sport-fejlesztési koncepciót, tehát a fenti törvényi rendelkezés miatt 
szükségessé vált annak elkészítése.  Az elıterjesztéshez mellékelt Békés Város Sportkoncep-
ciója 2009-2012. címő anyag az elkövetkezı négy év sportkoncepcióját tartalmazza az elmúlt 
évek tapasztalatait felhasználva. A sportkoncepció segítséget nyújt a város sportéletének ösz-
szehangolására, és a városban mőködı sportszervezetek számára saját céljaik, feladataik meg-
fogalmazásakor. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 

  Békés Város Képviselı-testülete Békés város 2009-2012-ig szóló Sportkoncepció-
ját a jegyzıkönyv … számú melléklete szerint elfogadja. 
 
 Határidı:  intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
  Vámos László, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  
Békés, 2009. április 16. 

Izsó Gábor 
polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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1. BEVEZETÉS – A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 
 
Az Európai Sport Charta szerint sportnak minısül minden olyan fizikai tevékenység, amely 
esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erınlét fejlesztését szolgálja, társa-
dalmi kapcsolatok teremtése vagy különbözı szintő versenyeken elérendı eredmények céljá-
ból. A Charta a lehetı legtágabban értelmezi a sport fogalmát. 
 
Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminısé-
gét, egészségi állapotát javítsa. Minıségi munkára csak megfelelıen edzett, tetterıs társada-
lom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, 
átfogó – nem csak pénzügyi – támogatása révén érhetjük el. E témakörben folytatott kutatások 
eredményei alapján kijelenthetı, hogy a sport életünk elidegeníthetetlen része, amely támoga-
tásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern társadalom negatív 
hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. A mindenkori 
kormányzatnak, a gazdaság szereplıinek, irányítóinak, résztvevıinek nem szabad kihasználat-
lanul hagyni a sportban rejlı lehetıségeket. Ennek megfelelıen a legfontosabb célkitőzése az, 
hogy a sport legyen „mindenki szenvedélye”! 
 
A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése 
is csak hosszú távon érvényesülhet, mőködtetése csak tervezetten lehet hatékony. A megho-
zott jelentıs döntések következményei sokszor csupán esztendıkkel késıbb jelentkeznek. 
Nem lehet egyik napról a másikra komoly sikereket felmutatni, csak az átgondolt, hosszabb 
távra szóló elképzelések, tervek, s azok következetes megvalósítása, betartása hozhat az ered-
ményekben elırelépést. 
 
Az elmúlt tíz-tizenöt évben kezdıdött, s napjainkban is jól érzékelhetı változások, az állam 
szerepvállalásának csökkenése, az állami tulajdonú, úgynevezett báziscégek megszőnése, tı-
keerıs szponzorok hiánya és az anyagi gondok egyaránt éreztetik hatásukat a magyar sport-
életben, így természetesen Békésen is. Ezek a változások komolyan megrendítették azokat az 
intézményeket, mechanizmusokat, amelyek a sportot sajátos közintézményként tartották fenn 
a korábbi évtizedekben.  
 
A magyarországi sportfinanszírozás modellje, struktúrája jelenleg még eltér az Európai Unió-
ban sikerrel alkalmazott modellektıl. A közösségi sportfinanszírozás nálunk is – közel azonos 
mértékben – az állami és önkormányzati forrásokra épül, ugyanakkor a sportgazdaság szerepe 
és hozzájárulása még jelentısen elmarad például a szomszédos Ausztria – egyébként példaér-
tékő – mintájától is. A sport mőködési mechanizmusainak eddigi jellemzıi, történeti kialaku-
lási folyamatai miatt a közvetítési jogdíjakból és a szerencsejáték-bevételekbıl (pl. Olaszor-
szág) befolyó összegek nem tudták jelentısebb mértékben kiváltani az állami szerepvállalást. 
 
A magántıkével történı együttmőködési modellek (pl. PPP-konstrukciók) önmagukban még 
nem tudják, „lefedni” a korábbi évtizedekben kialakult hiányosságokat, strukturális deformá-
ciókat. A jelenlegi finanszírozási modellben a még gyenge mecenatúra rendszere mellett a 
szponzorálás különbözı variációi (pl. arculatvásárlás) egyre nagyobb mértéket öltenek, de 
még mindig nem nyújtanak elegendıen erıs finanszírozási támaszt a versenysportoknak, lát-
ványsportoknak. A munkahelyi sport rendszerének rendszerváltozást követı összeomlásával 
nem szervezıdött újjá – néhány modern kezdeményezéstıl eltekintve – a munkahelyhez kö-
tıdı sporttevékenység, így sajnálatos módon a munkaadók csak nagyon ritkán és áttételesen 
vállaltak fel sporttámogatási funkciókat dolgozóik körében.  
 
A rendszerváltozást követıen megszőnt a sport kivételezett szerepe (a sportkörökre is vonat-
koznak az adó- és vámszabályok, a sportvállalkozásokra a gazdasági társaságokról szóló tör-
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vény, kötelezı a megfelelı járulékokat fizetni, stb.). S míg a magyar sportéletben a költségek 
rohamosan nıttek, a központi költségvetési támogatások egyre csökkentek. A területi-, helyi 
önkormányzatokra a szociális, kulturális, oktatási alapfeladatok tömege zúdult, a sport pedig 
egyre inkább háttérbe szorult. A sport korábbi nagy „mecénásai” – állami vállalatok, szövet-
kezetek – jó része vagy tönkrement, vagy átalakult magántársasággá, így sporttámogató tevé-
kenysége általában megszőnt. Az új cégek, letelepedett „multik” kevés kivételtıl eltekintve 
nem mutattak hajlandóságot a testkultúra szponzorálására. Mindennek következtében a ma-
gyar sport az elmúlt tizenöt évben rendkívül jelentıs veszteségeket szenvedett. 
 
A sportkoncepció szükségességét indokolja az az ellentmondás is, hogy amíg a versenysport-
élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a társada-
lom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. A sport ma már médiajelen-
ség, üzlet, eszköz, emellett kiváló kommunikációs lehetıség a lakosság felé, mindezzel pedig 
egy városnak élnie kell. Értékeinek önmagán túlmutatóan a társadalmi jólét növelésében és a 
testi-lelki betegségek, társadalmi konfliktusok megelızésében, avagy kezelésében is meg kell 
jelenniük. 
 
A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok 
várható hatásaira építve – természetesen figyelembe véve a jogszabályok által elıírt önkor-
mányzati kötelezettségeket – szükséges meghatározni egy kiszámítható szerepvállalást a város 
sportéletében. A cél, hogy tájékoztatást adjon a sportágazat résztvevıinek az önkormányzat 
szerepvállalásának irányairól és mértékérıl, szabályozza a legfontosabb tennivalókat, megha-
tározza a sportágazatban kötelezıen és önként vállalt feladatokat. 
 

2. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI  
 
2.1 Békés Város Önkormányzata – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára 

– mőködési területén: 

•••• meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósítá-
sáról; 

•••• fenntartja, mőködteti, és lehetıség szerint fejleszti a tulajdonát képezı sportlétesítmé-
nyeket; 

•••• lehetıség szerint biztosítja az önkormányzati iskolákban folyó sporttevékenység – be-
leértve az iskolai sportkörök (diáksport körök), valamint diáksport egyesületek tevé-
kenységét is – mőködési feltételeit; 

•••• célkitőzéseivel összhangban támogatja a helyi sportszervezeteket, sportszövetségeket. 
 
2.2   Békés Város Képviselı-testülete a városi sportkoncepció megalkotása során – össz-

hangban az Európai Sport Chartával és a Nemzeti Sportstratégiával – alapdokumentum-
ként veszi figyelembe a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényt, a sportról szóló 2004. évi I. törvényt. 

 
2.3 A sport önszervezıdésre épülı autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcso-

lódik a társadalom kulturális, gazdasági életéhez. 
 
2.4 A legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzés-

hez való jog az állampolgárok Alkotmány által biztosított alapvetı joga. 
 
2.5 A testi nevelésnek – mint pozitív társadalomformáló eszköznek – megkülönböztetett 

figyelmet kell élveznie. A testkultúra, a sport kiemelkedı jelentıségét támasztják alá 
társadalmilag hasznos, semmi mással nem helyettesíthetı funkciói: 
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• az egészségmegırzés, illetve a betegségmegelızés egyik alapvetı eszköze; 
• jelentıs szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, személyiségformálásá-

ban; 
• a közösségi együttélésnek, a városunkhoz történı pozitív érzelmi kötıdés, az egészsé-

ges lokálpatriotizmus kialakításának fontos eszköze; 
• a mozgáskultúra, a mozgásmőveltség, a cselekvésbiztonság fejlesztésének egyedi for-

mája; 
• elısegíti a tisztességes játék (fair play), az esélyegyenlıség és a tolerancia eszményé-

nek kiteljesedését; 
• kulcsszerepet játszik a káros önveszélyeztetı tendenciák (alkohol-, dopping és drogfo-

gyasztás) elleni harcban; 
• pozitív lehetıség, program a szabadidı kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra és 

szórakoztatásra; 
• országon belül, s a nemzetközi színtéren a civil kapcsolatok kialakításának, közössé-

gek együttmőködésének könnyen megszervezhetı formája; 
• fontos szerepet tölt be Békés város hírnevének növelésében, jelentıs hatása van a vá-

rosmarketing területén. 
 
2.6 A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai testneveléstıl a felnıtt versenysportig – 

egymással összefüggı és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik területének fej-
lesztése vagy elhanyagolása kihat a testkultúra egészére. 

 
2.7 Az Önkormányzat az általa támogatott területeken folyó munkát folyamatosan kontrol-

lálja, a sport támogatására adott pénzek felhasználását ellenırzi. 
 
2.8 Az önszervezıdés és a demokratizmus a sportélet lényegi sajátja. 
 

3. ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK  
 
Az alapelveknél megfogalmazott értékek megteremtése, biztosítása érdekében az önkormány-
zat az alábbi feladatokat határozza meg. Az önkormányzat a prioritások megfogalmazásakor 
különös tekintettel veszi figyelembe a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vényt és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, a helyi önkormányzatra vonatkozó feladato-
kat: 
 
1. Az önkormányzat anyagi lehetıségei függvényében támogatja a városi sporttevékenysé-

get (kötelezıen ellátandó sportfeladat). 
2. Együttmőködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel (kötelezıen ellátandó sport-

feladat). 
3. Az önkormányzat a tulajdonát képezı sportlétesítményeket fenntartja, mőködteti (köte-

lezıen ellátandó sportfeladat). A város költségvetési lehetıségeitıl, valamint egyéb tá-
mogatási forrásoktól függıen törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, a 
közterületeken lévı sportpályák, játszóterek karbantartására, fejlesztésére. 

4. A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat emeli 
ki: 
a.) A lakosság egészségmegırzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek kö-

zéppontjába a gyermek- és ifjúsági sportot – ezen belül az iskolai testnevelést, mint 
kötelezıen ellátandó sportfeladatot –, valamint a szabadidısportot kell állítani. 

b.) a tanuló ifjúság egészségi, erınléti állapota a jövı társadalmának egyik meghatározó 
tényezıje. Megfelelı korban történı mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan 
támogatott és motivált iskolai testnevelés és diáksport képezheti csak azt a meghatá-
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rozó alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így a szabadidıs sportolás, az 
utánpótlás-nevelés, a versenysport és az élsport épülhet. 

c.) Az egészségmegırzésben meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett 
szabadidıs sporttevékenység, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül 
az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. 
Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvetı (szabadidıs) spor-
tolási és rekreációs lehetıségeket. Ez elsısorban a megfelelı programok, illetve lé-
tesítmények biztosításával történhet meg. 

d.) Figyelemmel az esélyegyenlıségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos hely-
zető társadalmi csoportok sporttevékenységeit. 

e.) A gyermek- és ifjúsági sport támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy 
tartozzon. Az utánpótlás-nevelés kiemelését mindenképpen indokolja, hogy a sport-
törvény is a támogatásra javasolt területek közé sorolja. A sporttörvény ajánlása 
mellett a prioritás megfogalmazását indokolja az is, hogy a tehetséges fiatalok szá-
mára biztosítani kell a megfelelı szintő képességfejlesztés lehetıségét. Ezt az elvet 
az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is konkrétan megfogalmazza: az 
átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni „az egyéni sportteljesít-
mények javításának lehetıségét”. Számunkra ugyanakkor a legfontosabb tény, hogy 
a békési sportkörök nagy többségében mindenekelıtt gyermek- és ifjúsági korú 
gyermekek sportolnak, az egyesületekben elsısorban utánpótlás-nevelı munka fo-
lyik. 

f.) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkrétan nem 
említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt. A versenysport támo-
gatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten szükséges eldönteni, me-
lyeket a Képviselı-testület határoz meg. A versenysport eredményei pozitív hatáso-
kat jelenthetnek városunk számára a városmarketing, társadalmi kapcsolatok terüle-
tén, az országos és a nemzetközi versenyeken elért sikerek növelhetik a városunkban 
élı emberek azonosságtudatát, kötıdését lakóhelyükhöz, s pozitív húzóhatást jelent-
hetnek a gyermek- és ifjúsági sport (az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpót-
lás-nevelés) és a szabadidısport számára. 

 
5. A sport nemzetközi kapcsolatokban elfogadott és bevett formája alkalmas az országok, 

illetve a különbözı nemzetek településein élı emberek, közösségek közötti kapcsolatok 
kiszélesítésére és elmélyítésére. Békés társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése 
érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a nemzetközi sportkapcsolatokban való 
részvételre, a testvérvárosi kapcsolatok adta lehetıségek jobb kihasználására. 

 
Városunk sportéletének mőködése érdekében a Polgármesteri Hivatal koordinálja az alábbi 

feladatokat: 
 

a.) versenyrendszerek kialakítása, mőködtetése, sportrendezvények szervezése; 
b.) városi sportnaptár készítése az éves versenynaptár, szabadidısport-, tömegsport-

naptár alapján; 
c.) közremőködés a sportszakember-képzésben és továbbképzésben, az egészséges élet-

móddal összefüggı felvilágosító tevékenységben. 
 

4. ÖNKORMÁNYZATI SPORTIGAZGATÁS – SPORTSZABÁLYOZÁS  
 
Az igazgatási, szervezési, koordinálási feladatok fıbb elemei: 
 

• Békés Város Képviselı-testülete és bizottságai munkájának elıkészítése (elıterjeszté-
sek, tájékoztatók, beszámolók), a meghozott döntések végrehajtása; 
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• Sportfejlesztési és sportfinanszírozási célok meghatározásának elıkészítése, végrehaj-
tása, ellenırzése; 

• Közremőködés a városi sportkoncepció végrehajtásában, a koncepció aktualizálásának 
figyelemmel kísérése, indokolt esetben a módosítási javaslatok elıkészítése; 

• Sportlétesítmények mőködésének szakmai felügyelete; 
• Kapcsolattartás a testneveléssel és a sporttal foglalkozó szervezetekkel; 
• Közremőködés a városi versenyrendszerek kialakításában, a versenyek szervezésében; 
• Az éves esemény naptárak (diáksport-, szabadidısport-, versenysportnaptár) összeállí-

tásának koordinálása; 
• Az önkormányzati támogatások célirányos felhasználásának ellenırzése; 
• Közremőködés a gyermek- és ifjúsági sport (diáksport, utánpótlás-nevelés), a helyi él-

sport, versenysport, a szabadidısport feltételeinek biztosításában; 
• Közremőködés a város nemzetközi sportkapcsolatainak szervezésében; 
• A sportszakemberek képzésének, továbbképzésének segítése; 
• A helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttmőködés a városi, megyei, országos 

sportszervezetekkel, a sportban érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetekkel. 
 

5. A SPORT TERÜLETEI  
 
5.1 Sportlétesítmények 
 

• Az Önkormányzat biztosítja a tulajdonát képezı sportlétesítmények üzemeltetésének, 
fenntartásának és felújításának pénzügyi forrásait. 

• Az Önkormányzat folyamatosan karbantartja a játszótereket, köztéri sportlétesítmé-
nyeket. 

• Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a saját tulajdonát képezı fedett és szabadtéri 
sportlétesítmények, valamint az oktatási intézmények tornatermei a fogyatékos és 
egészségkárosodott sportolók részére is megközelíthetıvé váljanak. 

• Az Önkormányzat a felújítások, üzemeltetések, új sportlétesítmények építése érdeké-
ben minél több központi pályázati lehetıséggel kíván élni. 

• Az Önkormányzat lehetıségeihez mérten ingyenesen biztosítja az általa támogatott 
sportszervezetek számára az önkormányzati tulajdonú létesítmények használatát. 

 
5.2 Gyermek- és ifjúsági sport 
 
Fı feladatok: 

a.) Iskolai testnevelés és diáksport: 
• Az elırelépés érdekében szakmai szempontból a cél egyértelmően az, hogy valameny-

nyi oktatási intézmény a pedagógiai programjában az egészségmegırzést, a testneve-
lést, prioritásként fogalmazza meg. 

• A Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálattal és a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégiummal együttmőködve sportiskolai rendszerő oktatás megszervezése és 
mőködtetése. 

• Békés Város Önkormányzata a diáksport hatékony mőködéséhez támogatást biztosít. 
• Az önkormányzat az iskolai testnevelés és a diáksport számára biztosítja – az iskolai 

sportudvarokon és tornatermeken túl – a saját tulajdonában lévı sportlétesítményeket 
is, természetesen a létesítményt használó egyesületekkel, intézményekkel történı 
egyeztetéssel. 

• A diákolimpiai döntıkön kiemelkedıen szerepelt diákok és testnevelıik, edzıik, ki-
emelkedı munkát végzı sportvezetık, sportolók elismerése, jutalmazása. 
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• Az általános iskolák 2-3. osztályos tanulóik számára szervezzék meg az úszásoktatást. 
Az uszodába (építés alatt) történı beléptetés költségeit az Önkormányzat támogatja. 
Az úszásoktatás megszervezése legyen az iskolák vezetıinek, testnevelıinek kötelezı 
feladata, melyet a sportreferens segít. 

• Az Iskolai Sportkörök minden tanév végén adjanak tájékoztatást munkájukról az Ön-
kormányzatnak. 

 
b.) Utánpótlás-nevelés: 
• Békésen nincs külön, csak az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezet, ezt a 

feladatot a versenysportot „őzı” egyesületek, klubok látják el. Az ez irányú elkötele-
zettségüket tovább kell erısíteni, a sporttámogatásban hangsúlyosan feltüntetni az 
ilyen irányú munka szükségességét. 

• Az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, de nem fedi 
egymást, ezért fontos az iskolák és az utánpótlás-nevelést végzı sportszervezetek 
munkájának összehangolása, egymás munkájának segítése. 

• Az egyesületeknek világos, támogatható fejlesztési stratégiával kell rendelkezniük ah-
hoz, hogy az önkormányzattal közösen, hosszútávon biztosítani lehessen a minıségi 
munkát. 

• A sportszervezetekben zajló utánpótlás-nevelés önkormányzati támogatásának szem-
pontjait a sportfinanszírozási rendszer tartalmazza. 

 
5.3 Versenysport 
 
Fı feladatok: 

• A város sportértékeinek megırzése a sportszervezetek költségvetési támogatásával a 
„sportfinanszírozási rendszerben” megfogalmazottak szerint; 

• A városban elterjedt és eredményesen mőködı sportágakat az önkormányzat továbbra 
is támogatni kívánja. A felnıtt versenysport anyagi támogatását nem tekinti alapfel-
adatának, de sportpolitikai elveket szem elıtt tartva mőködésüket anyagilag is segíti. 

• A támogatási keret felosztásáról a Képviselı-testület dönt. 
• A sportegyesületi utánpótlás nevelést és az iskolai sportkörökben folyó minıségi fel-

készítést szükséges összehangolni. A tehetséges fiatalok sportkarrierjét egyengetni 
kell, ez önkormányzati alapfeladat. 

• Az önkormányzati támogatás mértékét a szervezet sportolóinak létszáma, az utánpót-
lás-nevelés terén végzett tevékenysége, az utánpótlás-nevelés színvonala, mind meny-
nyiségi (rendszeresen sportolók száma), mind minıségi (elért versenysport eredmé-
nyek), valamint a vállalt önerı mértéke alapján kell megállapítani. 

• A támogatási rendszerbe belépı új egyesület esetében minimum három év mőködés 
szükséges. 

• A pályázatban meg kell határozni az utánpótlás-nevelésre fordítandó részt. 
 
5.4 Szabadidısport (lakossági sport) – sport rekreáció 
 
Fı feladatok: 

• Az egyik legfontosabb feladat továbbra is a sok embert rendszeresen megmozgató 
szabadidısport-programok meghirdetése, szervezése, lebonyolítása. A jelenleg már 
mőködı programok továbbvitele (pl: Madzagfalvi „sportdömping”, Egy hajóban 
vízitúra, Fuss a nyárba, Sportnyár, Sportágbörze, Kispályás Labdarúgó Bajnokság, 
Sportnapközi, Kállai Jenı Emlékverseny) 

• Minden év elején szabadidısport eseménynaptárt kell készíteni, s ezt a lakosság tudo-
mására kell hozni. 
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• A nagyobb résztvevıi létszámot felvonultató, városmarketing szempontjából is jelen-
tıs rendezvények – lehetıség szerinti – anyagi, erkölcsi, szakmai segítése. 

• A szabadidısport segítésének leghatékonyabb módjaként az önkormányzat minél több 
sportlétesítményt tartson fenn.  

• A városban megrendezendı szabadidısport-rendezvények propagálása. 
 
5.5 Fogyatékkal élık sportja 
 
Fı feladatok: 

• A fogyatékkal élık sportolási lehetıségeit bıvíteni a rendelkezésre álló sportlétesít-
mények kedvezményes használatba adásával, újabb és újabb sportolási lehetıségek 
(versenyek, tömegsport-rendezvények szervezése) megteremtésével. 

• A sportlétesítmények, tornatermek akadálymentesítése. 
• A városi eseménynaptárba be kell építeni a fogyatékkal élık sportrendezvényeit is. 

 
6. ÖNKORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁSI RENDSZER  

 
Finanszírozási alapelvek: 
 

• Békés Városa sportcélokra a mindenkori induló éves költségvetés mőködési kiadásá-
nak minimum 1,5 %- át fordítja. Az egymást követı évek finanszírozása nem lehet 
kevesebb az elızı évi tényleges felhasználási összegnél.  

• Békés város költségvetése külön megjeleníti a versenysportra, a diáksportra, a tömeg-
sportra, tehetségek támogatására szánt összeget. 

• Az Önkormányzat nem kizárólagos fenntartója a sportszervezeteknek, csak anyagi le-
hetıségeihez mérten támogatja azokat. 

• A versenysportra szánt összegbıl csak az a sportszervezet támogatható, amely leg-
alább három éve mőködik és tagja az országos szakszövetségnek. 

• A támogatás odaítélése sportági pályázati úton történik (BTE szakosztályai külön-
külön). A pályázatokat a Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, és tesz javaslatot a 
Képviselı Testületnek. A támogatási összegekrıl a Kulturális és Sport Bizottság ja-
vaslata alapján a Képviselı-testület dönt. 

• A támogatási összeg folyósításának feltétele az elızı évi támogatással történt szabály-
szerő elszámolás, melynek feltételeit a támogatási szerzıdés tartalmazza. 

• Minden támogatottnak fel kell mutatnia legalább 30 % önerıt (egyéb pályázati bevé-
tel, tagdíj, szponzori támogatás, …). A sportszervezet éves költségvetésének 70 %-nál 
nagyobb részét nem adhatja önkormányzati támogatás. Ha nem teljesül a 30 % önerı, 
akkor a következı évi támogatásból levonásra kerül a különbözet. 

• Csak az a sportszervezet támogatható, amely megfelelıen tudja igazolni taglétszámát. 
• Csak az a sportszervezet támogatható, melynek tagjainak legalább 50 %-a utánpótlás 

korú, illetve legalább 70 %-a békési lakos. Ennek igazolására a pályázat melléklete-
ként be kell nyújtani egy névsort, amely tartalmazza a tagdíjfizetı tagok lakcímét, szü-
letési dátumát. 

• Minden támogatott sportszervezetnek törekednie kell arra, hogy rendszeres lehetısé-
get biztosítson a város lakosságának, hogy az adott sportágat szabadidıs jelleggel őz-
ze, ne csak versenysportolókkal mőködjön.  

 
• Csapatsportágak elosztási szempontjai: 

1. A bajnokság melyik osztályában szerepel. 
2. Hány mérkızést játszik, mennyit utazik. 
3. Hányadik helyezést ért el a múlt szezonban. 
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4. Hány csapatot versenyeztet, milyen osztályban. 
5. Van-e válogatott játékos. 
6. Hány tagdíjfizetı aktív játékosa van. 
7. Egyéb szempontok: A pályázatokban leírt célok, elképzelések, az adott sportágnak 

a városi sportban betöltött szerepe. 
 

• Egyéni sportágak elosztási szempontjai: 
1. Van-e válogatott versenyzı. 
2. Hány versenyen vesz részt, mennyit utazik. 
3. Diákolimpiai eredmények, régiós versenyek (legalább megyei szintő) eredményei. 
4. Magyar bajnoki eredmények után. 
5. Hány tagdíjfizetı aktív versenyzıje van. 
6. Egyéb szempontok: A pályázatokban leírt célok, elképzelések, az adott sportágnak 

a városi sportban betöltött szerepe. 
 

Jelenleg támogatásban részesülı sportszervezetek: 
 

• Csapatsportágak: 
� Békés és Vidéke ÁFÉSZ SE (nıi kosárlabda) 
� Békési FKC (férfi kézilabda) 
� Békési Futball Club 
� Békési Szabadidıs és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 
� Békési TE Asztalitenisz Szakosztálya 
� Békési TE Sakk Szakosztálya 
� Nıi Kézilabda Torna Egylet 
 

• Egyéni sportágak: 
� Békési Diákok Atlétikai Clubja 
� Békési Kajak-Kenu Club 
� Békési TE Ökölvívó Szakosztálya 
� Békési TE Súlyemelı Szakosztálya 
� Linea Aerobic Club 
� Surman Box Club 
� MTTSZ Területi Lövész Tömegsportklub 

 

Sportlétesítmények: 
 
Tornatermek: 

• Békési Kistérségi Iskola Eötvös József  Tagiskola     
 Békés, Jantyik u. 21-25. sz.      Sportcsarnok 
• Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagiskola     
 Békés, Szánthó A. u. 3. sz.      Tornaterem  
 Békés, Rákóczi u. 8. sz.      Tornaterem 
• Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskola   
 Békés, József A. u. 12. sz.      Tornaterem 
• Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium  
 Békés, Petıfi u. 3-5. sz.      Tornaterem  
 Békés, Petıfi u. 11-13. sz.      Tornaterem  
• Farkas Gyula Szakképzı Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógy-

pedagógia Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 
 Békés, Hızsı u. 39. sz.      Tornaterem  
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 Békés, Szánthó A. u. 10. sz.     Tornaterem 
• Békési Sportpálya  
 Békés, Szarvasi u. 34. sz.     Tornaterem  

 
Egyéb sportlétesítmények: 

• Városi Sportpálya  
 Békés, Szarvasi u. 34.      Labdarugópályák  
         Görcenter  
         Teniszpályák 
         Atlétika pálya 

• Városi Grund         
 Békés, Jantyik u. 21-25. sz.     Kispályás foci-Kosárlabda 

• Csónakház 
 Békés, Tátra u. 36. sz.     Kajak-kenu 

• Uszoda (építés alatt) 
 Békés,  Körösi Csoma Sándor u. 14. sz. 

 


