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I.
Preambulum
Az egészség, mint megőrzendő érték és a sport kapcsolata Szentgotthárdon
Szentgotthárd Város Önkormányzata az egészséget - annak megtartását illetve visszaszerzését
- mint az ember mindennapi jólétének egyik fontos tényezőjét tekinti. Ezt az egyes
koncepciók készítésekor is kifejezésre juttatja, a legfontosabb célnak tekinti.
A városi sport koncepció megalkotása során – összhangban az Európai Sport Chartával –
alapdokumentumként veszi figyelembe Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényt és a 2004. évi I. sporttörvény. Ez utóbbi önálló fejezetben
rendelkezik az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól.
- A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység.
- A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres
testedzéshez való jog az állampolgárok Alaptörvény által biztosított alapvető joga.
- A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság és a felnőtt korosztály
erkölcsi, fizikai nevelésében, a személyiség formálásában, megkülönböztetett
figyelmet kell élveznie.
- A testnevelés és a sport részterületei – az iskolai testneveléstől a hivatásos sportig –
egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, ezért minden terület
fejlesztése fontos.
- A város sportja meg kell, hogy feleljen az Európa Unióban megszabott elvárásoknak,
valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési kötelezettségeknek.
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportot az egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés egyik legfontosabb eszközének tekinti úgy a gyermek, mint a
felnőtt generációk esetében is az ép testben, ép lélek szellem jegyében.
Szentgotthárd Város Önkormányzata e célok elérése érdekében:
-

-

-

-

sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem közvetlenül általa fenntartott
sportlétesítmények esetében biztosítja az ezekhez való hozzáférést a szentgotthárdiak
számára
lehetőségeihez mérten sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára a
versenysporthoz, hogy megkönnyítse a működésüket a következő sportágakban:
labdarúgás, kézilabda, kick-boksz, asztalitenisz, íjászat, sakk, atlétika (futás),
sporttánc, teke, torna.
Sporttámogatást biztosíthat: sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon végző
szentgotthárdi sportolók számára, sportrendezvények szervezéséhez (anyagi,
sportlétesítmények ingyenes használata), iskolai sportrendezvények, egyéni kérelmek
alapján rendkívüli támogatást is biztosíthat
sport és ifjúsági ügyintézőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében
támogatja, segítséget nyújt a városi-, iskolai- sport-, szabadidős- és egészségmegőrző
rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, koordináláshoz. (Városi Sportnap,
csatafutás, iskolai sport- és egészségnapok, Mobilitás Hete, Alpokalja Kispályás
Labdarúgó Torna, Hármashatár Sakkverseny, Városi Asztalitenisz Bajnokság,
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Szentgotthárd Kupa nyílt, rapid sakkverseny, Városi Tekebajnokság, Arany János
Nemzetközi Kézilabda Torna, diákolimpiai versenyek, Hársas 3D íjászverseny,
kerékpáros rendezvények, táncgálák és versenyek).

II.
Sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem általa fenntartott
sportlétesítmények esetében biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak
számára
Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények és egyéb sportolásra alkalmas
ingatlanok:
- ÉLŐFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYÁK
- TEKEPÁLYA
- MŰFÜVES PÁLYA
- KÜLTÉRI FITNESZ PARK(OK)
- USZODA
- VÁROSI SPORTCSARNOK (SZÉCHENYI ISKOLA) ÉS ISKOLAI TORNATERMEK
- MULTIFUNKCIONÁLIS (KÉZILABDA-) SPORTCSARNOK
- VÁROSI SPORTTELEP
- ÖNKORMÁNYZATI JÁTSZÓTEREK
- HÁRSAS-TÓ
- CSÓNAK KIKÖTŐ (ALPOKALJA MOTELNÉL)
- EGYÉB SPORTOKRA ALKALMAS TERÜLETEK.

ÉLŐFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYÁK
A városi sporttelepen található élőfüves labdarugó pályákat (nagypálya, edző pálya)
elsősorban a Szentgotthárdi VSE labdarúgó szakosztálya használja. A pályagondnoki
feladatokról és a rendszeres karbantartásról a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik és az
Önkormányzat finanszírozza.
A városrészi sportpályákat tekintve Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun,
Máriaújfaluban és Zsidán (itt jelenleg sport célú foglalkozást a SZVSE Szent Sebestyén Íjász
szakosztálya tart) használják szervezett keretek között sportolásra a sportpályákat. Farkasfán
és Rábafüzesen a labdarúgó csapatok megszűnésével, azok hasznosítására nem került sor, ám
ugyanakkor ezek a pályák (és öltözők), ha karban vannak tartva, akkor továbbra is sportolásra
alkalmas helyek maradnak, törekednünk kell hasznosításukra.
Valamennyi sportpálya önkormányzati tulajdonban van, és használatukat Szentgotthárd Város
Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számra. A működő településrészi
sportpályák (Rábatótfalu, Máriaújfalu, Farkasfa) melletti öltözők használatáért sem kell
ellenszolgáltatást nyújtani, itt azonban fontos megjegyezni, hogy az öltözők ingyenes
használatát a településrészi sportegyesületeknek biztosítjuk csak. Az öltözőkben elfogyasztott
víz és elektromos energia költségét viszont a sportegyesületek fizetik. A nem működő
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sportpályák öltözőépületeinek állapota leromlott, használaton kívül van vagy vadásztársaság
székhelyeként hasznosul (Rábafüzesen)..
Az elmúlt években TAO támogatásoknak köszönhetően több fejlesztés is megvalósulhatott –
lásd: III. fejezetben.
TEKEPÁLYA
A tekéző és a hozzá kapcsolódó új öltözőépület kulturált körülményeket biztosít a helyi
sportolók (labdarúgók és tekések) valamint a vendégsportolók számára. A tekepálya az
Önkormányzat tulajdonában van. A tekepálya bérbeadást és felügyeletét a Szentgotthárdi
VSE tekeszakosztálya koordinálja, biztosítja a megfelelő felügyeletet a bérbeadás ideje alatt.
Ez a rendszer a gyakorlatban hatékony, mivel az utóbbi időben az előírásoknak (hőmérséklet,
tisztaság, házirend, páramentesítés) megfelelően üzemel a tekepálya. Az üzemletetési
feladatért cserébe a tekeszakosztály a bérleti díjból szerződésben rögzített %-ot kap, a
maradék hányad a pedig az Önkormányzat kasszájába kerül. Mivel sem a pályával, sem az
üzemeltetéssel nincsen probléma, ez azt bizonyítja, hogy működőképes ez az együttműködés.
MŰFÜVES PÁLYA
A 2015-ben elkészült műfüves pálya az Önkormányzat tulajdonában van, a téli időszakban
biztosít megfelelő felkészülési lehetőséget a környékbeli illetve, az ide érkező edző vagy
edzőtáborozó csapatok számára. A tekepálya épületéhez kapcsolódó öltözők szolgálják ki az
itteni edzéseket is. A helyi csapatok meghatározott időkeretben térítésmentesen használhatják
a műfüves pályát. Kihasználtsága folyamatosan növekszik, a magyar csapatok mellett osztrák
valamint szlovén csapatok is előszeretettel bérlik a szentgotthárdi műfüvet, valamint sok
csapat Gotthard Therme Hotel & Conference Hotelt választja edzőtábora szállásául, akik a
tábor idején szintén használják a pályát – az együttműködésre az Önkormányzat
megállapodást kötött a szállodával. A pálya fenntartása költséges, a szükséges napi/heti
karbantartásokat a SZET Kft végzi, akikkel külön szerződést kötött az Önkormányzat a
pályakarbantartással kapcsolatban. Fontos a megfelelő állag megőrzése, mivel ezt az
Önkormányzat az MLSZ-vel kötött szerződésben 10 évre vállalta ezt. A megfelelő
karbantartást az MLSZ ellenőrei évente ellenőzi, az eddigi ellenőrzések alapján a gotthárdi
pályát mindig kiválóra értékelték.
KÜLTÉRI FITTNESZ PARK(OK)
Pályázati forrásból a várkertben tavaly már létesült egy kisebb, 3 elemből álló kültéri fitnesz
park a játszótér mellett. Ezen túl az Önkormányzat rendelkezik a Városi Sporttelepen is egy
nagyobb, több elemből álló nyertes pályázattal kültéri fittneszpark kialakítására, amely a
megkötött támogatási szerződés alapján várhatóan 2020-ban elkészülhet a nagypálya mögött,
a műfüves pályától keletre.
USZODA
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Az uszoda az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm Kft tulajdona, az
önkormányzat feladata annak biztosítása, hogy a gazdasági társaság az uszodában a sportolás
lehetőségeit a szentgotthárdiak részére lehetővé tegye.
A wellness komplexumban található uszoda 50 %-os kedvezménnyel használható a
szentgotthárdiak számára. Megfelelő helyszínt biztosít az úszó sporthoz, valamint helyszínt
biztosít az iskolai úszásoktatásnak, a csecsemő, gyermek és felnőtt úszásoktatásnak, /ami
alapja lehet az egyesületi úszóedzésekbe való integrálásnak/ a gyógy úszásnak is helyet.
Mivel az egyik legkiemelkedőbb alap sportágnak a színtere, a jövőben is helyszínéül kell
szolgálnia a különféle versenyeknek /szabadidős, városi, megyei, országos, meghívásos
nemzetközi, testvérvárosi /, edzőtáborokra, nyári úszótáborokra, - ezeket az eseményeket
folyamatosan bővíteni kell.
A mindennapos testnevelés órák keretein belül továbbra is vannak tanítási időben úszás- és
gyógyúszás órák a diákoknak, ahol a tanulók egy része az úszás alapjaival ismerkedhetnek
meg az ügyesebbek pedig a technikájukon javíthatnak. Azok, akik komolyabban szeretnének
foglalkozni az úszással, nekik délutáni foglalkozáson van lehetőségük fejleszteni
úszástudásukat, amit továbbra is több szakember biztosít a gyerekek számára.
A Szentgotthárdi VSE már úszószakosztállyal is rendelkezik, ahol az iskoláskorúak
ismerkedhetnek meg az úszás alapjaival.
A St. Gotthard Spa & Wellness fürdő sportolási lehetőségei között megtalálható még a
fallabda (2 db pálya), konditerem és a csoportos torna is.
VÁROSI SPORTCSARNOK (SZÉCHENYI ISKOLA) ÉS ISKOLAI TORNATERMEK
A Széchenyi iskola sportcsarnoka jelenleg a legnagyobb sportcsarnok városunkban, több
pályázatnak is köszönhetően lehetőség volt felújításokra. Ilyen renoválási munkák voltak:
öltözők teljes felújítása, vizesblokkok felújítása, folyosó felújítása, régi vasajtók cseréje,
ablakcsere, külső szigetelés és színezés.
A sportcsarnok bérbeadását továbbra is az Önkormányzat koordinálja, a bevételek is hozzá
folynak be, de az Önkormányzat rendezi a felmerülő közüzemi költségeket.
Kihasználtságot tekintve, a több helyi kézilabda egyesület miatt csökkent a piaci alapon
kiadható bérleti órák száma, jelenleg a kézilabda egyesületek 50 %-os kedvezménnyel
használhatják a csarnokot. A megváltozott helyzetre tekintettel célszerű lenne meghatározni
azt is, hogy heti milyen órakeretben használhatják kedvezményesen a városi egyesületek a
sportcsarnokot, az ezen felüli időben pedig nekik is teljes bérleti díjat kell fizetni.
Az iskolai tornatermek: tanítási időben az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az
állagát és felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Az iskolai
tornatermek közül az Arany J. Iskola tornaterme az iskolát fenntartó tankerület kizárólagos
rendelkezése alatt áll így az oktatási intézményben tanuló gyermekek sportolásának színtere.
Az önkormányzat kizárólagos rendelkezése alatt áll a Vörösmarty Gimnázium tornaterme és a
Széchenyi Iskola tornatermeként is funkcionáló Városi Sportcsarnok. Gazdasági
szempontokat is figyelembe véve, az iskolai foglalkozások után e tornatermek bérbe adhatók.
Továbbra is a fejlesztendő területek közé tartozik az Arany János iskolában a jelenlegi
tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem kialakítása, amelynek érdekében pályázatiés/vagy egyéb állami támogatási lehetőségeket keresünk azzal együtt, hogy ehhez a
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tornateremhez közvetlenül már nincsen közünk, az iskolával együtt a tornaterem is az
iskolafenntartó vagyonkezelésébe tartozik.
A mindennapos testnevelésnek köszönhetően az iskolai tornatermek még inkább fontos részét
képzik az oktatásnak. Most már minden évfolyam számára van napi testnevelés óra, ezért
komoly probléma az, hogy akár egy időben 3 osztálynak is osztoznia kell a tornacsarnokon,
ami a gimnáziumban illetve az alsós általános iskolában nehezen megoldható, illetve nem
tudnak megfelelő minőségű órákat tartani, a kevés hely és zsúfoltság miatt. Erre a problémára
lehet az „új multifunkciós sportcsarnok”, amelynek befejezése remélhetőleg a közeljövőben
megtörténik.
Az iskolai sportpályák fenntartásáról már a Tankerület köteles gondoskodni valamennyi
oktatási intézmény esetében. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek nem iskolai
tanulók sportolásának is.
MULTIFUNKCIONÁLIS (KÉZILABDA-) SPORTCSARNOK
A sportcsarnok sorsa remélhetőleg hamarosan rendeződik, és belátható időn belül megtörténik
a befejezése, ha ez így lesz megfelelő sportolási lehetőséget biztosít a helyi sportolók, iskolák
számára és egyéb rendezvényeknek is ideális helyszínül szolgálhat. A sportcsarnok léte
önmagában is nagyon fontos Szentgotthárd sportéletében.
A létesítménynek három szintje van (pinceszint, földszint, emelet). A pinceszint helyiségei:
fitneszterem, konditerem, szauna, öltözők, közlekedők, vizesblokkok, szertár, karbantartók
helyisége, küzdőtér. A földszint helyiségei: előcsarnok, büfé, takarító szertár, ruhatár,
elektromos kapcsoló, közlekedő, vizesblokkok, lelátó. Az emelet helyiségei: klubhelyiség,
teakonyha, iroda, közlekedő, vizesblokk, gépészet, kazánház. A létesítmény alapterülete:
2577,09 m2 Az előzetes elképzelések alapján a sportcsarnok egy multifunkcionális csarnok
szerepet tölt be a városunkban. A sportcsarnok mind teremben űzhető sportok, mind pedig
rendezvényeknek helyet adó épületként funkcionál a jövőben. A pálya 40×20 méteres (a
pályatér 24x24 m területű, 481 db ülőhellyel rendelkezik) kézilabda pálya méretű, mely
alkalmassá teszi kézilabda, teremfoci, röplabda futsal, valamint kosárlabda mérkőzések
lebonyolítására. A küzdőtér mérete és kialakítása miatt lehetőség van a teremben
küzdősportok, táncversenyek, és nagy létszámú értekezletek lebonyolítására is. A
sportrendezvényeken mellett alkalmas lehet még bálok, koncertek, zenés táncos estek,
színházi előadások megrendezésére.
VÁROSI SPORTTELEP
A városi sporttelep a fentebb felsorolt létesítmények közül többet is magában foglal (tekéző,
öltözők, műfüves pálya, kézilabdacsarnok, futballpályák, leendő fitneszpark). A sporttelep
fejlesztése, a sportolási lehetőségek bővítésének igénye miatt is rendkívül fontos szerepet
játszik a város sport életében, és mindezeken felül szervesen kapcsolódik még a termál
programmal elindított idegenforgalmi folyamatokhoz is.
A városi sporttelep üzemeltetési, karbantartási és gondnoki feladatát megbízási szerződés
alapján a SZET Szentgotthárdi KFT látja el, a rezsi költségeket közvetlenül az Önkormányzat
fizeti. Bérlői igény és sportrendezvények esetén, előzetes egyeztetés alapján büfé is
rendelkezésre áll a vendégek, sportolók számára. A sporttelep működtetésének segítésére az
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önkormányzat évente fenntartási hozzájárulást biztosít – beleértve ebbe a műfüves pálya
karbantartását is.
Továbbra is a fejlesztendő célok közé tartozik a 400 m-es atlétika pálya kialakítása,
természetesen azzal mindenki tisztában van, hogy ennek komoly anyagi költségei vannak,
amihez az Önkormányzati lehetőségek erősen korlátozottak, ezért ennek megvalósítása is
elsősorban pályázati forrásból lehetséges.
A városi sporttelep tulajdonjoga és a sporttelepen épült multifunkcionális sportcsarnok sorsa
előreláthatólag a közeljövőben kedvező módon rendeződik.
ÖNKORMÁNYZATI JÁTSZÓTEREK
A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás
lehetőségét. A játszóterek vonatkozásában, jelentős fejlesztések történtek. Játszótereink nagy
része gyökeresen átalakult, és a legmodernebbnek számító játszó eszközök állnak a
gyermekek rendelkezésére, hogy fejleszthessék motorikus és fizikális képességeiket. A
továbbiakban a még nem korszerűsített játszóterek felújítására kell figyelmet fordítani, de
ezek anyagi fedezete, csak pályázati pénz vagy magán tőke bevonásával valósulhat meg.
Aktuálisan a várkerti játszótér bővítésére nyújtott be pályázatot az Önkormányzat, kedvező
elbírálás esetén egy modern, kombinált játszóelemmel egészülhet ki a park.
Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a beépítetlen területeket is, amelyek lakó
környezetünkön belül vannak és a gyermekek előszeretettel használnak sportolásra
/elsősorban focizásra/.
Az Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is
fontosnak tartja. A továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az
előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli a gyermekek sportolási
lehetőségeinek változását és negatívan értékeli azt az esetet, amikor az említett lehetőségek
orvosolhatatlanul csorbát szenvednek.
HÁRSAS-TÓ
A tó fejlesztéseinek köszönhetően (megújult vizesblokk, büfé, esőbeálló rész, gyerekjátékok)
a környék még vonzóbb és kulturáltabb szórakozási és sportolási lehetőséget biztosít az ide
érkezők számára. Ezek sporttevékenység céljaira való megtartása az önkormányzat számára
kötelező feladat.
A Hársas-tó sportolás szempontjából is többes jelentőséggel bír. Fel kell térképezni azokat a
lehetőségeket / nyílt vízi hosszútávúszás, aquatlon, triatlon versenyek/, amelyek biztosítják a
tó ilyen jellegű hasznosítását is, és ezzel növelni Szentgotthárd és a környék ismertségét
határon belül és kívül egyaránt, ami jelentősen pozitív irányban hatna az idegenforgalom
alakulására.
A tó célpontja a város központi részeiről, a szép természeti környezetben megvalósítható
természetjárásnak /gyalog túrák, nordik walking jellegű sportolás, kikapcsolódásként szolgáló
kirándulások/, kerékpározásnak, úszásnak, fürdőzésnek, strandolásnak, melyet a jó idő
beálltával szép számban is igénybe vesznek a sportolni, kikapcsolódni vágyó emberek.
Ezekhez az elfoglaltságokhoz szükséges feltételek, közte a turista utak turistajelzéssel való
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ellátottsága – mint ahogy az az idegenforgalmi koncepcióban is megfogalmazásra került –
megfelelően megoldódott.
A Hársas-tó mint Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete az az
önkormányzati és civil összefogásnak köszönhetően ma már a szükséges infrastruktúrával is
ellátott, de ez nem jelenti azt, hogy az állag megóváson felül a jövőben nem kellene az
esetleges fejlesztésével foglalkozni a környezet még hatékonyabb megóvása és az ide látogató
vendégek még kulturáltabb kiszolgálása érdekében. Aktuálisan - az Önkormányzat
támogatásával - a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége pályázatot nyújtott be a
Hársas-tó fejlesztésére. Ennek keretében megújulhat a tó környezete: új zsindelytetős és
támlás padok kihelyezése, a tó környéki kavicsos sétány teljes felújítása, a játszótéri elemek
fejlesztése, fedett kerékpártároló kialakítása, a homokozónál napvitorla kihelyezése stb.
mellett a strand villamos energia ellátásának kiépítése is valósulhat meg.
CSÓNAK KIKÖTŐ (ALPOKALJA MOTELNÉL)
A részben önkormányzati beruházásból létrejött létesítmény egy vízi sportbázis alapját
jelentheti. 2019-ben a Magyar Kajak - Kenu Szövetség a vízi vándortáborok megvalósítását
ösztönző támogatása keretében támogatásban részesítette az ingatlannal kapcsolatos
fejlesztési terveket. A projekt során az Alpokalja Motel és Kemping területén meglévő
szociális blokk és közösségi tér felújítására került sor, de kemping, a vízreszálló és közösségi
hely közötti közlekedő út is megújult, ugyanitt közvilágítás kialakítása és a zöldterület
rendezése is megtörtént fa- és sövényültetéssel, hulladékgyűjtők, padok és információs tábla
kihelyezésével. A fejlesztés –további támogatás esetén – folytatódhat: csónakház
kialakítással, faházak építésével, a közösségi főzőhely fejlesztésével, továbbá gyalogos híd- és
busz- és személygépkocsi parkoló építéssel, nyitott kerékpártároló kialakítással.
A beruházásból létrejött létesítmény egy vízi sportbázis alapját jelentheti. Meg kell oldani,
hogy a Szentgotthárdiak számára a jövőben még jobban hozzáférhetőbbé váljon és ismertebb
legyen nem csupán a helyiek, de a turisták körében is.
EGYÉB SPORTOKRA ALKALMAS TERÜLETEK, LEHETŐSÉGEK:
Szentgotthárd és térsége más sportolással összefüggő tevékenységeknek, mozgásformáknak is
lehetőséget biztosít, így:
- a természeti környezet kiváló gyalogos túraútvonalakat kínál, az ehhez szükséges
feltételeket biztosítani a túra utak fenntartásával, újak kialakításával.
- a kerékpáros túrázásra is alkalmas a természeti környezet (Szentgotthárdtól
Orfaluba, Farkasfára, az Őrség irányába, Apátistvánfalvára, Kétvölgy felé,
Felsőszölnök felé, stb.)
- Szentgotthárd a futáshoz is biztosít feltételeket – például a Várkert felújított sétányai,
amelyek ma már a kiépített közvilágításnak köszönhetően az esti órákban is
használhatók. Szintén közkedvelt helyszín a futás szerelmeseinek a Vápa, Rába és
Lapincs folyók töltései.
- A Hotel Lipa udvara szintén használható sportolási célokra, teniszpálya és kültéri
fitnesz park található itt.
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A kertvárosi játszótér alkalmassá kell tenni arra, hogy az ott élő gyerekek labdarúgásra
is tudják használni.

III.
Sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára, hogy megkönnyítse a
működésüket és sporttámogatást biztosíthat a sporttevékenységet
kiemelkedő színvonalon végző sportolók számára
Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diák sportot és a szabadidő sportot
egyaránt támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb arányú támogatása
érdekében.
A támogatások fajtái:
- közvetlen támogatás, támogatási szerződés alapján a Szentgotthárdi székhelyű
egyesületek részére
- közvetett támogatás, mely megnyilvánulhat a sportlétesítmények (sportcsarnok,
sportpálya, műfüves pálya, tekepálya) ingyenes vagy az önköltségi ár alatti bérleti,
illetve használati díj megállapításában
- indokolt esetekben kérelem után az önkormányzat rendkívüli támogatást is biztosíthat
akár év közben is (amennyiben anyagi lehetőségei is engedik és indokoltnak tartja), a
helyi egyesület sportolóinak nemzetközi versenyen való eredményes szerepléshez,
illetve egyéb versenyeken való részvételhez, felkészülésükhöz
- nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények esetében, a labdarúgó pályáknál,
illetve a tekepálya esetében, a fenntartáshoz való hozzájárulás fizetése, a városi
uszodánál a sportcélú hasznosítás biztosítása az igénylőknek.
Az önkormányzat lehetőségeihez, és az éves költségvetését figyelembe véve igyekszik minél
hatékonyabban közvetlen és közvetett formában támogatni a helyi sportot.
Az önkormányzati támogatás tartalmazza valamennyi sporthoz és sportolási lehetőséghez
kapcsolódó közvetlen és közvetett támogatást.
A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltóak és támogatásukra az
önkormányzati keretből, előzetes kérelem alapján mérlegelést követően lehetőséget
biztosíthat.

A versenysport támogatása
Csapat sportágak támogatási elvei:
Anyagi támogatást versenysport területén csapatok esetében, a labdarúgás, a kézilabda, a
sakk, teke, kick-box, asztalitenisz, íjászat, atlétika, szabadidővel kapcsolatos sportágakban
biztosít egyelőre az önkormányzat, de lehetnek olyan újonnan alapított egyesületek is
melyeket az Önkormányzat támogathat, ha úgy véli, hogy az a város érdekeit szolgálja. A
támogatások felosztását továbbra is az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek
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Bizottsága dönti el, a Bizottság mérlegeli, hogy milyen arányban osztja szét a költségvetésben
meghatározott elosztható sporttámogatási keretet.
A nem pénzbeli támogatások esetében, mint a városi sportcsarnok, műfüves labdarúgó pálya,
tekepálya, városi sporttelep, városrészi labdarúgó pályák használatát ingyenesen vagy
kedvezményesen biztosítja az önkormányzat az egyesületetek számára.
Szentgotthárd Város Önkormányzata - lehetőségeihez mérten - a jövőben szeretné még inkább
támogatni a szabadidősport illetve az iskolai sportot, ezért a jövőben egy elkülönített keret
keretet biztosít erre a célra.
Egyéni, nem csapat sportágak támogatási elve:
Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre
adható.
VK-ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett
felkészülési szerződés köthető. A korábbi években több ilyen kérelmet is támogatott
Szentgotthárd városa (Synergy Fintess, Skorpió Kick-box SE, Szentgotthárdi VSE – teke
szakosztálya, Pars Krisztián felkészülés).
Pénzbeli támogatás egyéb feltételei:
Önkormányzati támogatást csak a törvény szerint előírt formában működő sportszervezet
kaphat. Amennyiben a sportegyesületek év közben az Önkormányzat költségvetéséből
támogatást igényelnek, úgy a benyújtáshoz szükséges írásos kérelem, Országos Bírósági
Hivatalhoz benyújtott mérlegbeszámoló letétbehelyezését igazoló dokumentum, illetve a
közpénzek átláthatóságához szükséges nyilatkozat (ami alábbi linken elérhető, „Nyilatkozat”
néven:
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasokhirdetmenyei/seo-url-10.html).
A sportszervezetek, a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban
meghatározott időpontig kötelesek tételesen (a sportegyesület nevére szóló
számlamásolatokkal és beszámolóval) elszámolni. Az a sportszervezet, amely nem tett eleget
korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének, az elszámolás teljes
benyújtásáig és annak elfogadásáig további önkormányzati támogatásban nem részesülhet. Az
a sportszervezet, amelyik nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, NAV vagy más
köztartozása van, önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
A támogatás felosztásánál, az alábbi szempontok játszanak fontos szerepet:
- az egyesületben évek óta stabil, kiemelkedően eredményes, céltudatos munka megléte
- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége
- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma
- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma
- az edzők száma és végzettsége, illetve az általuk tartott edzésórák száma
- a sportág szentgotthárdi hagyományai
- az egyéni sportágaknál, a versenyek száma és az ezeken résztvevő sportolók száma
- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége
- az egyesület szentgotthárdi székhelyű, illetve a tagjai többsége helyi, vagy környékbeli
sportoló
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- hagyományok, ésszerűség figyelembe vétele
Az önkormányzat, az évente elkülönített sporttámogatási keretből, pályázat alapján is juttathat
támogatást, de ilyen esetben a támogatás felosztása előtt szempont rendszert határoz meg,
aminek a pályázónak meg kell felelnie.
TAO fejlesztések támogatása
A pénzbeli támogatási formák közé sorolhatjuk a TAO támogatások Önkormányzat általi
támogatását is. TAO támogatásnak köszönhetően (a látványsportágak számára, mely a
városban a labdarúgókat és a kézilabda csapatot érinti) az egyesületek pályázhatnak működési
és utánpótlás támogatásra, felszerelésekre és létesítménykorszerűsítésre, ezekhez a
pályázatokhoz azonban önrész szükséges (30%-os). A Szentgotthárdi VSE és a Rábatótfalui
SE Egyesület a korábbi években több millió forintot nyertek TAO pályázatból, amelyhez a
szükséges önrészt mindig Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosította. A támogatásnak
köszönhetően nem csupán a sportegyesületek működésére fordítottak, hanem infrastrukrurális
fejlesztésekre is: ebből valósult meg a szentgotthárdi sporttelepen az automata pályaöntöző
rendszer kiépítése, a pályakarbantartó fűnyíró beszerzése, a mélyfúrású vízkút és
ellátórendszer kivitelezése, a labdafogó háló beszerzése, a kerítés javítása és áthelyezése, új
kispadok felállítása, kisbusz beszerzés. Rábatótfaluban az öltözőépület bővítése, illetve a
pályakarbantartó berendezések beszerzése történt meg.
Lehetőségeihez mérten az Önkormányzat az elmúlt időszakban is biztosította / kiegészítette a
fejlesztések megvalósításához szükséges önrész összegét - ha teheti, a jövőben is segíti ezeket
a pályázatokat.

IV.
Sportszervezőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében
Szentgotthárd Város Önkormányzata sportszervezőt alkalmaz, akinek feladatai a következők:
- önkormányzati sportlétesítmények hasznosítása (bérbeadása, használatba adása),
- városi multifunkciós sportcsarnok önkormányzati célú használatának koordinálása,
- a műfüves pálya hasznosítása (bérbeadása, használatba adása, karbantartás),
- sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok
menedzselése,
- városi sportrendezvények szervezése,
- kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal,
- önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, felhasználásuk
ellenőrzése,
- szabadidősport szervezése,
- városi sportszponzorálási rendszer kialakítása, működtetése illetve működtetésében való
részvétel,
- kapcsolattartás a Szentgotthárdon működő egészségügyi intézményekkel,
- kapcsolattartás a városi testnevelő tanárokkal, sportegyesületek edzőivel, stb.
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V.
Szabadidősport, a fiatalok sportolásának segítése, hagyományőrzés
A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a
szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az
egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be, mely a munkaképesség megtartásán és
javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik hasznos és
fontos eszköze. Ezekből az okokból kifolyólag a lakosság mind szélesebb rétege számára kell
biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket.
Sok-sok hétvégi, egynapos szabadidősport eseményre van szükség. Tömegsport jellegű
úszóversenyekre, utcai futó-, kerékpárversenyekre, családi sportnapokra, gyalog és Nordic
walking jellegű túrákra, természetjárásra, extrém sportnapokra.
Ezen a területen, igen jó irány a korábban a Sportbarátok Egyesületének sok éven át folytatott
munkája. Célunk ennek az eszmének a felélesztése, amihez megfelelő programterv
bemutatása esetén az önkormányzat támogatást is ad, melyet a költségvetés tervezésekor az
Önkormányzat elé be kell mutatni és így a következő évre ezt be lehet építeni a
költségvetésbe. Más sportrendezvényeket szervező szentgotthárdi civil szervezet is
bekapcsolódhat ebbe a programba. A szervezés, a város sportszervezőjének feladata.
Az önkormányzat kezdeményez kampányokat, akciókat Szentgotthárdon, a szabadidősport
megmozdulások keretein belül is:
Mobilitás Hete, Kihívás Napja, Városi Úszóverseny, Női Labdarúgó Torna, Terepfutó
verseny, Diákolimpiai rendezvények, Alpokalja Kispályás Labdarúgó Torna, Hármashatár
Sakkverseny, Városi Asztalitenisz Bajnokság, Szentgotthárd Kupa nyílt, rapid sakkverseny,
Városi Tekebajnokság, Arany János Nemzetközi Kézilabda Torna, Hársas 3D íjászverseny,
kerékpáros rendezvények, táncgálák és versenyek – és remélhetőleg a jövőben ezen
rendezvények száma még növekedni fog.
Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének.
Az átlagember teljesítményénél nagyobb teljesítménynek az elismerése, amit valaki éveken,
esetleg évtizedeken keresztül végzett és amit ezzel a kitartó munkával elért, mert az ilyen
jellegű példának feltétlenül mozgósító erejének kell, hogy legyen.
Futásra, gyaloglásra alkalmas helyek, útvonalak kijelölése néhány erdei területen, a Hársas-tó
környékén, természetesen figyelemmel tartva az idegenforgalmi koncepcióban e témákra
mondottakat is.
Támogatást kell nyújtani mind anyagit, erkölcsit, természetbenit azon nem önkormányzati,
civil szervezésű tömegeket megmozgató rendezvényeknek.
Sportkoncepciójában Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást
népszerűsítő programok generálását is, amelyekbe esetlegesen a környező, határon túli
települések lakosai is becsatlakozhatnak.
Fontos szempont, hogy az élményfürdő minél alaposabban és minél szélesebb körben
bevonásra kerüljön a sportprogramokba és ezen belül a szabadidős programokba, mivel az
egészséges életmód és mozgás egyik alap szolgáltatója az úszás. Ehhez több az önkormányzat
által biztosított feltétel is adott, úgy mint a kedvezményes belépő díjak, nyitvatartási idő,
bérletek, szabadtéri strandolási lehetőség.
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Az iskolai kereteken kívüli sportolás az iskolás korosztálynál
Fontos feladat lett a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés
segítése érdekében, a kötelező testnevelési órákon felül, a délutáni mozgás, sportolás
megszervezése és ennek koordinálása a civil szervezetek, sportegyesületek, testnevelők,
diákok és szüleik között.
Szentgotthárd sportéletének egyik, ha nem a legfontosabb szelete, a diáksporthoz és a
szabadidősporthoz hasonlóan az egyesületekben zajló utánpótlás nevelés. A sport különböző
szegmensei között igen halvány határvonal van és ez is gyakran összemosódik, így nehéz
különbséget tenni utánpótlás nevelő, versenysport, diáksport és szabadidő sportegyesületek
között, de nem is ez a lényeges, mert mindegyik egyesületnek megvan a maga elsődleges
profilja. Az iskolákkal szorosan együttműködve, a tanévhez alakítva ki kell alakítani a
megfelelő sport- és egészséggel kapcsolatos programokat a diákok számára a tanév folyamán.
A másik fontos szegmens a diákolimpiai versenyekre való megfelelő felkészítés támogatása.
Az utánpótlás nevelés az egyik legszebb, de legnehezebb és leghálátlanabb feladatok közé
tartozó feladat, hiszen a rivalda fényén kívülre esik, és csak ritkán adódik meg az a lehetőség,
hogy mégis előtérbe kerül, ráadásul ott van annak a veszélye is, hogy a sikeresebb sportolókat
a nagy és tehetősebb egyesületek elcsábítják.
A legfontosabb cél a sportolói létszám növelése kell, hogy legyen. Ez több pillér folyamatos
fejlesztésével, erősítésével és a létesítmények folyamatos fejlesztésével, bővítésével érhető el.
A versenysport megfelelő támogatásával, az utánpótlás korú sportolók számának
növekedésével, közelebb kerülünk az egyik legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb,
sportosabb, munkaképesebb ifjúság felneveléséhez.
Az utánpótlást végző műhelyek adják a felnőtt bajnokságban is játszó labdarúgó- és
kézilabdacsapatok korosztályos játékosait. Jelentős értéket képviselnek ezek a műhelyek,
hiszen tehetséges gyerekekkel foglalkoznak hozzáértő, képzett, lelkes edzők és testnevelők.
Munkájuk rendkívül fontos, mert értéket teremtenek, sportolási lehetőséget biztosítanak a
gyermekek számára és nem elhanyagolható az sem, hogy utánpótlást nevelnek a városi
sportegyesületek számára, ezért támogatásuk fontos a város önkormányzata részéről is. E
munka segítése a létesítmény biztosításával, ingyenes létesítményhasználat lehetővé tételével
történik / sportcsarnok, tornaterem ellenszolgáltatás nélküli, vagy minimális
ellenszolgáltatásért való rendelkezésre bocsátása /, illetve a műhelyek számára anyagi
támogatás biztosítása a sportra szánt keretből.
Új műhelyek létrehozása: Az Önkormányzat lehetőségei mérten segíti az új sportágak
meghonosítását városunkban, amennyiben van megfelelő számú tömegbázis és megfelelő
tárgyi feltételek az új sportág megteremtéséhez, illetve biztosított a hosszú távú, folyamatos
működés.
Az iskolán kívüli diáksport szervezésében, az önkormányzati sportszervező játszik szerepet.
Az iskolán kívüli diáksport, támogatást kaphat az önkormányzattól a jövőben is. Indokolt
esetben az Ifjúsági Tanács is támogathat saját keretéből diáksportot érintő versenyeket,
rendezvényeket.
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A sport megszerettetésének fontos része a gyermekek részvétele a városban rendezett
sporteseményeken, ahol a szülők, barátok, ismerősök megnézhetik őket, sőt akár együtt is
küzdhetnek különböző versenyeken. Ehhez két dologra van szükség, versenyekre a városban,
illetve a közvetlen közelében és gyermekekre, szülőkre, akik részt vesznek ezeken a
megmozdulásokon. Ezen események megszervezése a Sportszervező egyik legfontosabb
feladata. Ugyanekkor a testnevelőkre is hárul feladat, hogy ezeken a versenyeken, aktív
közreműködőként szerepeljenek a lebonyolítás segítése terén.
Az önkormányzati támogatás egyik célja a városon belüli diákok részére kiírt bajnokságok
megszervezése.
Hagyományőrzés keretei között végezhető sporttevékenységek
A helyi székhelyű Őr-Nyék Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célja a X. századi
magyarság eszközeinek, fegyvereinek, harcmodorának kutatása, az egyetemes magyar kultúra
értékeinek, a magyar hagyományok (benne foglalva a lovas hagyományokat is) megőrzése,
átörökítése, továbbá, Magyarország természeti kincseinek megőrzése, természet- és
környezetvédelem. Ezen tevékenységek közé több helyben gyakorolható mozgásforma is
kapcsolódik, így a történelmi íjászat, a lovaglás és a lovasíjászat is.
VI.
Egészségmegőrzés
Ma a magyarországi (benne természetesen a szentgotthárdi) népesség egészségi állapota
európai adatokat látva a legrosszabbak közé tartozik. Változtatni kell ezen. Rendkívül nehéz
feladat ez, hiszen látszik, hogy annak ellenére, hogy a sportolásra városi szinten is sok
lehetőséget teremtett meg az önkormányzat, e lehetőségekkel a népességnek csak egy kisebb
része él. Ennek egyik fontos eleme lenne olyan városi egészségmegőrző program indítása és
lefolytatása, ami hangsúlyozottan a mozgást – a sportot - de az egyéb életmódbeli, étkezési,
lelki tanácsadást is magába foglalná. Ehhez hasonlót az EFI Iroda korábban már elkezdett,
illetve a mai napig is vannak ennek működő elemei – mindezt azonban célszerű lenne megint
átgondolni. A jövőben erre további erőforrásokat lenne érdemes keresni.
Szentgotthárd, 2020. január 29.
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