JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ALELNÖKE

Beszámoló
a Megyei Közgyűlésnek
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról,
különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

A Megyei Közgyűlés 2006-ban tárgyalta és fogadta el a Jász-Nagykun-Szolnok megye
sportkoncepcióját a 2006-2013-ig terjedő időszakra. A testnevelési és sportmozgalom akkori
helyzete, a sportra ható piacgazdasági viszonyok és a sportot befolyásoló pénzügyi
szabályozók együttesen indokolták, hogy a megyei közgyűlés gondolja át a megye sportja
jövőjével kapcsolatos elképzeléseket.
Szükségessé vált egy olyan sportkoncepció kialakítása, amely választ ad a legégetőbb
kérdésekre, meghatározza a hosszú távon is érvényes alapelveket, kijelöli a fő célokat és
feladatokat a diák-, a szabadidő- és a versenysportban és az utánpótlás-nevelésben egyaránt.
A koncepcióba beépült a fogyatékkal élők sportja és integrációjának feladata is.
A sportkoncepció kettős feladatnak tett eleget. Egyrészt irányt szabott a testnevelési és
sportmozgalom kívánatos fejlődésének, másrészt konkrétan meghatározta a megyei
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait.
A sportkoncepció fő irányait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
sportról szóló 2004. évi I. törvény és a megyei önkormányzat 10/2005. (VI. 30.) számú
sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló rendelete határozta meg.
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2006-2013-ig szóló
sportkoncepciójának végrehajtása
A koncepció alapelvei:
A testnevelés és sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges
alkotóeleme.
A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és a teljesítőképesség
fokozásának egyik leghatásosabb eszköze.
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A nevelési-oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait;
a lakosság szabadidősportja a munkaképesség, a fizikai állapot karbantartásának egyik
leghasznosabb és legeredményesebb eszköze; a versenysport a sportkultúra
húzóágazata, minta és motiváció a rendszeres testedzéshez.
A testnevelés és sport egyes területei egymással kölcsönösen összefüggő és egymásra
ható egészet képeznek, ezért a sport harmonikus fejlesztése egyaránt állami,
önkormányzati és társadalmi feladat.
Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója
érvényesüljön, és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen.
A színvonalas sportszakmai munka alapja a tudományosan megalapozott korszerű
sportszakemberképzés és - továbbképzés.
A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő
versenyrendszer működőképessége.
A testnevelés és sport átfogó rendszerének támogatása olyan módon, hogy az a
lakosság valamennyi korosztálya számára elérhető legyen és járuljon hozzá a
megyében élők fizikai, szellemi, erkölcsi és egészségi állapotának javításához,
valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A sport – társadalmi szerepének megfelelően – járuljon hozzá az oktatási-, szociális-,
egészségügyi-, környezetvédelmi- és közművelődési ellátórendszerek összhangjához,
feltételrendszerük javításához, hatásuk erősítéséhez.
A sportfeladatok ellátása, támogatása során kapjon kiemelt figyelmet a gyermek- és
ifjúsági sport, a szabadidősport, a fogyatékosok sportja, valamint az utánpótlásnevelés.
Érvényesülés:
A koncepcióban megfogalmazott alapelvek továbbra is érvényesek. A sport, mint
önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység a magyar és az egyetemes kultúra része, az
egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag hasznos
módja.
A sport, jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában és hozzájárul a testi – lelki jóléthez.
Továbbra is igaz, hogy a sportkultúra alapját az iskolai testnevelésre épülő diáksport képezi.
Fejlett és színvonalas iskolai testkultúrára épülhet csak az eredményes él-, versenysport és
utánpótlás-nevelés, illetve a széles körű lakossági szabadidősport.
Fontos alapelv, hogy a testnevelés és a sport egyes területei egymással kölcsönösen
összefüggő és egymásra ható egészet képeznek, ezért kiemelt feladat valamennyi terület
arányos fejlesztése és megfelelő támogatása.
Mivel az önkormányzati, illetve a sporttörvényben meghatározott feladatok kizárólag
közpénzekből nem megvalósíthatók, továbbra is szükséges, hogy a célok és feladatok
megjelölésében, valamint azok megvalósításában a sport társadalmi, civil szervezetei nagyobb
részt vállaljanak.
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Fő célok és feladatok:
1. A diáksport területén:
Célok:
-

A rendszeres testedzés és sportolás megkedveltetése,
A versenysport utánpótlás bázisának szélesítése;
A nem versenyszerű diáksport fejlesztése;
A sportoló diákok számának növelése.
A megye valamennyi alsó- és középfokú oktatási intézményében legyen iskolai
sportkör vagy diákegyesület.

Feladatok:
- Továbbra is kiemelten kell támogatni a diáksport megyei versenyrendszerét.
- Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diák-szabadidősport fejlesztésére (alapfokú
versenyek, rekreáció, természetjárás, kirándulás, táborozás stb.).
- Ösztönözni szükséges mindennapos kapcsolat kialakítását az iskolák és a diáksport
szervezetek, valamint a sportegyesületek között a kölcsönös előnyök hatékonyabb
érvényesítése érdekében.
- A kimagasló munkát végző testnevelő tanárok és diáksport vezetők munkáját
elismerésben kell részesíteni.
Végrehajtás:
A diáksport a versenysport alapja. A diáksportolókból lesznek az igazolt sportolók, belőlük
pedig a versenysportolók. Megfigyelhető, hogy a diákolimpiai versenyek különböző szintjein
megjelennek nézőként az egyesületi edzők, akik a tehetséges gyerekeket próbálják elcsábítani
sportáguk számára. Sok esetben a testnevelő irányítja úgy a gyereket, hogy egyesületbe
kerüljön, mert az iskolai csapatban nem lenne képes további fejlődésre.
Egyre nehezebb a feladat az utánpótlás bázis szélesítése, mert a tanulólétszám fogy. A sporton
kívül számtalan csábító erő van, internet, TV, barátok, ismerősök hozzáállása. Egyre
kevesebben vállalják a megerőltető munkát, napi 2-3 edzés, korai kelés, kevés szórakozás.
A sportoló diákok számának növelése mindenféle kezdeményezés hatására sem valósult meg.
Az egész társadalomra igaz, hogy a sportolást vállalók száma rohamosan csökken.
Sajnos a megye tanulólétszáma is csökken, a megyei diáksport szervezetek taglétszáma
60000-ről 50000-re esett vissza négy év alatt. A „profi” diákolimpiai versenyeken indulók
száma az elmúlt öt évben a felére zsugorodott.
Diáksportban az amatőr diákolimpián résztvevők száma viszont fokozatosan emelkedik. Attól
amatőr, hogy nem váltanak ki számára versenyengedélyt az edzők. Elvégzik ugyanazt az
edzésmunkát, mint a „profik”, csak másik versenyrendszerben mérkőznek. Vannak még igazi
amatőr iskolai csapatok, de ők heti két iskolai foglalkozással nagy eredményekre nem
képesek.
Az a cél, hogy a megye valamennyi alsó- és középfokú oktatási intézményében legyen iskolai
sportkör vagy diákegyesület. Ez azonban nehezen teljesíthető cél, hiszen az iskolák
megszűnése, összevonása a jellemző a csökkenő gyereklétszám miatt.
Mégis sikerült a célt teljesíteni középiskolás fokon. Alapfokon a megyei 119 intézményből 19
nincs iskolai sportkör, diáksport egyesült.
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Az oktatási törvény előírja, hogy minden iskola, köteles diáksportkört, egyesületet
működtetni. Kényszerítő eszköz azonban nincs.
A diáksport szervezetek az iskolákban, működnek, legyen az iskolai sportkör vagy diáksport
egyesület. Az iskolai sportkör nem önálló jogi személy, az iskola része. A diáksport egyesület
önálló jogi személy, a fő funkciót a testnevelő tölti be. A diáksport egyesület az iskolával
szerződéses jogviszonyban van a feladatok átvállalása tekintetében.
A cél szerinti ösztönzés igazán a sportegyesület és az iskola közötti kapcsolat fejlesztésére
vonatkozhat, ebben meghatározó a testnevelő feladata. Sok függ attól, hogy milyen
kapcsolatban van az egyesülettel, esetleg egyesületi edzőként is tevékenykedik.
A diáksport vezetők szerepe továbbra is abban lehet, hogy a diákolimpiai eredmények
ismeretében felhívják az edzők figyelmét az eredményre, a kapcsolatfelvételre, vagy az iskola
figyelmét, hogy az elért eredmény jó, a további fejlődés csak egyesületi keretek között
lehetséges.
A diáksport megyei versenyrendszerét 2012-ig minden évben támogatta költségvetésében a
megyei önkormányzat. Az elmondható, hogy verseny a megyében anyagiak miatt nem maradt
el. A megyei önkormányzat az anyagi támogatás mellett, a megyei diáksport tanács
elhelyezéséről, működéséről is gondoskodott 2012-ig.
Gondot okozott, hogy az állam három éve megszüntette a megyék szabadidősportjának,
diáksportjának támogatását. Ez megyénk esetében közel két millió forint kiesést jelentett.
Komoly probléma, hogy a minisztérium megszüntette az iskoláknak nyújtott normatív
támogatást. Ebből tudtak versenyezni, eszközöket vásárolni.
Sajnos a szegénység az iskolákban már akkora, hogy diákolimpiai versenyekre sok esetben
nem tudnak elutazni.
A diáksport bizottságoknak, diáksport tanácsoknak, sportági szakszövetségeknek, a sport
társadalmi szervezeteinek az országos kiírások miatt nem volt lehetőségük pályázati forráshoz
jutni, az NCA kivételével.
A diák-szabadidősport fejlesztése tekintetében az elmúlt négy évben jelentős előrelépés
történt. Nem csak országosan, de megyei szinten is igaz, hogy a diákturisztika területén
megnőtt az események és az érdeklődők száma. Karcag, Jászberény, Mezőtúr és Szolnok
kiemelkedő e területen. Népszerű a kerékpáros turisztika is, e szakágban Szolnokon és
Jászberényben rendeztek versenyt. Népszerűek az alapfokú, diákszabadidős versenyek is,
amelyek nem felmenő rendszerűek.
A strandröplabda az elmúlt években sokat fejlődött, mely köszönhető annak is, hogy
megyénkben, Kunhegyesen volt az országos döntő 2008-ban és 2009-ben.
Minden diáksport bizottság területén szerveződnek szabadidős események. Ezek közül a
legnagyobb a Szolnoki Tiszaligeti Napok és a Sportjuniális, ahol közel 3000 diák versenyez.
A kétévenként megrendezésre kerülő Nagykun Diákviadal is 1000 fős rendezvény. Kisebb
tornák, kupák szép számmal vannak iskoláinkban.
A megyei diáksport tanács minden év decemberében köszöntötte a diáksportban kiemelkedő
munkát végző testnevelőket szerény ajándékkal, fogadással. A diáksport aktívák jutalmazása
a megyei önkormányzat támogatásából valósulhatott meg. 2006 decemberében volt a
Megyeházán az utolsó olyan rendezvény, ahol az országos diákolimpiai bajnoki címet elért
versenyzőket, felkészítőiket jutalmazták. Ennek oka a bajnokok nagy száma és az anyagi
források hiánya.
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Lehetőség van minden évben egy fő „Magyar Diáksportért” emlékérem adományozására.
Minden évben három fő kaphatja meg a Jász – Nagykun – Szolnok Megye Diáksportjáért
emlékplakett kitüntetést. A megyei diáksport tanács évente terjeszt fel testnevelőket,
sportszakembereket országos és megyei önkormányzati kitüntetésekre.
A megyei közgyűlés létrehozta a Diáksportért Közalapítványt, amely fő feladatának tekintette
a kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeket elért diákok elismerését. Tíz alkalommal
került átadásra - minden évben 15 főnek - a „megye jó tanulója – jó sportolója” cím.
2. A szabadidősportban:
Célok:
- A megye lakossága számára lehetővé kell tenni a szabadidősportban való részvételt.
- Felvilágosítást kell adni az alapvető sportolási lehetőségekről (információ,
szaktanácsadás).
- Segíteni kell a lakosság egészségesebb életmódra nevelését.
- Javítani kell a szabadidősport tárgyi, személyi és létesítmény feltételeit.
- A szabadidősport komplexitására kell törekedni.
- Törekedni kell a megye meglévő természeti adottságainak a szabadidősportban történő
jobb kihasználására
- Támogatni kell a helyi kezdeményezéseket, a hagyományok felélesztését,
szorgalmazni kell az öntevékenységre épülő rendszeres és folyamatos szabadidősport
kiteljesedését.
Feladatok:
- Segíteni kell a nagy tömegeket megmozgató szabadidősport rendezvények, a
rendszeres sportolást népszerűsítő programok szervezését.
- Ösztönözni kell a meglévő sportlétesítmények több funkciós – szabadidősport és
rekreációs célú – használatát, fejleszteni kell a szabadtéri és szabadidősportos
létesítményeket.
Végrehajtás:
A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, fizikai
teljesítőképességének fenntartásában bír kiemelkedő jelentőséggel. Ez össztársadalmi, családi
és egyéni ügy. Elsősorban nem anyagi kérdés, sokkal inkább életmód, életvitel kérdése.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján továbbra sem állítható, hogy megyénkben általánossá
vált az egészség, a fizikai edzettség fontosságának felismerése.
Az önszervező, önfinanszírozó lakossági szabadidősport azokra a csoportokra jellemző, akik
felismerték az egészséges és sportos életmód fontosságát, értékét, és anyagi körülményeik is
módot adnak a szabadidő mozgással történő hasznos eltöltésére.
A megyei önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatta a megyei szabadidős eseményeket.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége minden évben összeállította
az önkormányzatok segítségével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szabadidősport
Eseménynaptárt. Ezeket az eseményeket egészíti ki az eredményesen szervező Megyei
Természetbarát Szövetség és a Megyei Szabadidősport Szövetség programkínálata.

6

Nagy jelentősége van a települések által szervezett, önkormányzati sportnapoknak
(falunapoknak), amelyeken hagyományos és újszerű kezdeményezésekkel egyaránt
találkozhatunk.
Örvendetes tény, hogy az iskolákban és a diáksport szervezetekben is nagyobb figyelem
irányul szabadidősport jellegű eseményekre, rendezvényekre.
A lakosság természetjáró, túrázási kedve a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt
megfigyelhető. A kerékpáros túrázást elősegíti megyénk bővülő kerékpárút hálózata. A vízi
túrázás továbbra is idénycentrikus, elsősorban a Tiszára, a Tisza-tó környékére szorítkozik.
3. A versenysportban és az utánpótlás-nevelésben:
Célok:
- A versenysport meghatározó megyei műhelyeinek, az eredményes sportágak szinten
tartása, fejlesztése.
- A versenysport tárgyi, személyi és létesítmény-feltételeinek javítása.
- A versenyszerűen sportolók számának növelése.
- Az utánpótlás-nevelés felmérő, kiválasztó és foglalkoztató rendszerének megyei
kiépítése.
- A becsületes, sportszerű sportolás, az olimpiai eszme népszerűsítése.
- Hatékonyabb megyei versenyrendszert kell kiépíteni.
Feladat:
- A megyei sportfeladatokat ellátó intézet segítségével, tájékoztatással el kell érni, hogy
a megye valamennyi településén legyen működő sportegyesület.
- Meg kell teremteni és biztosabb, kiszámíthatóbb alapokra kell helyezni a versenysport
működési feltételeit (létesítmények, szakember-ellátottság, pénzügyi források stb.).
- Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát.
- Meg kell oldani a diáksportban feltűnt tehetségek színvonalas sportegyesületi
foglalkoztatását.
- A megyei sportfeladatokat ellátó intézménynek létre kell hozni a megye
sportinformációs adatbázisát.
- Elő kell segíteni megyei sportmúzeum létrehozását.
Végrehajtás:
A versenysport alapvetően az egyesületekben folyik, melynek összefogása, szervezése a
sportági szakszövetségek feladata. A megyei önkormányzat a versenysport fejlődését
áttételesen a sportági szakszövetségek támogatásával segítette.
Megyénk versenysportjára továbbra is a területenkénti és sportágankénti differenciáltság,
lassú ütemű – ám hullámzó – előrelépés és visszaesés egyaránt jellemző. Megyénk bővelkedik
sporttehetségekben. Vannak kiváló sportszakembereink, testnevelő tanáraink. A sportolás
feltételeinek megteremtésében jelentős részt vállalnak a települési önkormányzatok.
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Továbbra is csökken a szervezetten, versenyszerűen sportolók száma, mert csökken az
utánpótlás korosztályhoz tartozó fiatalok száma. A sport iránti érdeklődés csökkenése és a
gazdasági és társadalmi környezet együttes hatása továbbra is kedvezőtlen előrejelzést mutat.
Nem sikerült teljesíteni azt a célkitűzést, hogy a megye valamennyi településén működjön
sportegyesület. Ennek főleg anyagi és személyi okai vannak.
A meglévő sportegyesületeknél vezetés munkája továbbra is a működési feltételek
megteremtésére irányul elsődlegesen, háttérbe szorul a szervező – szakmai munka.
Kedvezőtlen tendencia, hogy fogy a sport társadalmi munkásainak száma, és mind kevesebb
figyelem irányul az egyesületi utánpótlás-nevelésre. Mindez kihat az iskolák és a
sportegyesületek együttműködésére is.
A megyei sportfeladatokat ellátó intézmény megszűnése miatt nem sikerült létrehozni a
megye sportinformációs adatbázisát.
A sportmúzeumhoz az anyag gyűjtése megkezdődött. Örömteli, hogy a megyei múzeum
felvállalta az anyag rendezését.
4. Fogyatékkal élők sportja és integrációja:
Célok és feladatok:
A társadalmi célok elérése érdekében, az eddigi támogatási gyakorlattól eltérően, a hangsúlyt
a fogyatékkal élő személyek sportba történő tömeges bevonására kell helyezni. A
feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében továbbra is támogatni kell a fogyatékkal élő
személyek szervezett sporteseményeit.
A különböző életkorú, fogyatékkal élő személyek számára – fizikai állapotuk megtartása és
fejlesztése érdekében – biztosítani kell a rendszeres és a fogyatékosságuknak megfelelő
sportolási lehetőségeket. Továbbra is szükséges számukra komplex megyei sportesemények
szervezése. A fogyatékos személyek sportjában a fejlődés a sportági integráció útján
valósulhat meg azokon a területeken, ahol lehetséges.
A fogyatékkal élők sportjában közreműködő szakemberek számára segítséget kell nyújtani a
szakirányú sportvégzettség megszerzésére, a konferenciákon, továbbképzéseken való
részvételre.
Kezdeményezni kell megyei, regionális és országos szinten a területet érintő aktuális kérdések
megvitatását. Ki kell alakítani az észak-alföldi regionális együttműködést a fogyatékkal élők
sportjában is.
A fogyatékkal élő emberek sportjának szervezeti és megvalósulási oldala jelenleg
fogyatékossági típusok szerint jelenik meg a sport színterein. A sportolási lehetőségek,
valamint az integráció megteremtése érdekében a fogyatékkal élő személyek sportját annak
sajátos értékei figyelembevétele mellett indokolt támogatni. Először lépéseket kell tenni az
adaptált sportágak integrációja területén, megtartva a szegregált versenyrendszer színtereit is.
A hangsúlyt a szabadidősport támogatására kell helyezni, tehát a területi – különösen az
integrált – sporttevékenység kell, hogy prioritást élvezzen.
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A megyei önkormányzat továbbra is támogatja a fogyatékkal élő személyek szervezett
sporteseményeit. Célul tűzi ki, hogy növekedjen azon megyei szabadidős sportrendezvények
száma, ahol a fogyatékosságoknak megfelelő – minden korosztály számára elérhető –
sporttevékenység végzésére nyíljon lehetőség.
Továbbra is támogatja a Fogyatékkal Élők Megyei Kulturális és Sport Napjának
megrendezését.
Végrehajtás:
A fogyatékkal élők sportját a 2003-ban alakult Fogyatékkal élők Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sportszövetsége koordinálja.
Szervezi és bonyolítja a tanulásban akadályozott (eltérő nevelési igényű) tanulók megyei
diákolimpiájának rendezését. Az érintett tanulók atlétikában, terematlétikában,
asztaliteniszben, zsinórlabdázásban, kispályás labdarúgásban és játékos sorversenyben évente
két-két alkalommal versenyeznek. A győztesek az országos döntőkön képviselik megyénket,
változó sikerrel.
A szövetség segíti és pályázati úton anyagilag is támogatja a fogyatékosokat nevelő, oktató,
ellátó és foglalkoztató intézmények rekreációs és szabadidősport eseményeit.
Tagszervezetei részt vesznek a fogyatékosok versenysportjában. Hazai és nemzetközi
sikereket bowling, asztalitenisz, úszás sportágban, illetve erőemelésben értek el fogyatékos
versenyzőink.
Kezd jellemzővé válni a szabadidősport események integratív jellege, az épek és a
fogyatékkal élő emberek közös programja. (Például a tiszafüredi Kerítésbontó Alapítvány
„Bukfenc” játékos sportvetélkedője, a bánhalmai „Együtt Egymásért” sportnap és a vakok és
gyengén látók sportrendezvénye.)
2011-ben alakult meg a Fogyatékosok Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), amely
a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének tagszervezete. Megyénk kezdeményezője volt
az országos sportszövetség megalakulásának.
A fogyatékkal élő személyek sportjának eredményes szervezéséért a megyei szövetség titkára
2011-ben miniszteri kitüntetésben részesült (A Magyar Sportért Díj II. fokozata).
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2012-ig támogatta a Fogyatékkal Élők
Megyei Kulturális és Sport Napját, amely kilenc alkalommal került megrendezésre.
5. A megyei sportági szakszövetségek munkájának segítése:
Célok és feladatok:
-

A megye testnevelését és sportját érintő döntéseknél biztosítja a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sportszövetségek Szövetsége véleménynyilvánító szerepét.
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-

-

-

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet
közreműködésével a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is elhelyezést
biztosít a sportági szakszövetségeknek és a sportszövetségek szövetségének. Biztosítja
továbbá a gazdálkodási feladat ellátását a társadalmi munkában tevékenykedő
szövetségek részére.
Az intézet szervezeti keretei között a sportszövetségek munkáját segítő munkatársat
alkalmaz.
A megyei önkormányzat pályázati pénzeszközökkel rész vállal a sportszövetségek
szövetsége és a sportági szövetségek megyei versenynaptárában szereplő
sporteseményeinek megvalósításában.
Támogatja az országos sportági szakszövetségekkel való kapcsolatot, részt vállal a
sportági elképzelések kialakításában és végrehajtásában.
Fontos feladata a versenybíró és játékvezetői állomány rendszeres képzésének és
továbbképzésének segítése.
Évente elismerésben részesíti a megye legjobb sportolóit és felkészítőiket.
Évente elismeri a sportági szakszövetségekben tevékenykedő társadalmi aktívák
tevékenységét.

Végrehajtás:
Megyénkben a koncepció elfogadásakor 25 sportági szakszövetség működött, jelenleg 21 a
működő szövetségek száma. Alapvető feladatuk a megyei bajnoki és kuparendszerek
működtetése, a sportszakmai munka szervezése. A munkában kisebb – nagyobb
rendszerességgel közel 200 fő vesz részt. Tovább csökkent a társadalmi munkások száma, és
továbbra is jellemző tendencia az átlagéletkor növekedése.
Nőtt viszont a játékvezetők, versenybírók száma. Szövetségeink zöme szervezett képzést,
továbbképzést, így valamennyi sportág megfelelő számú és minősítésű szakemberrel
rendelkezik.
A Megyei Közgyűlés 2006. december 15-i ülésén döntött a Művelődési, Továbbképzési és
Sport Intézet megszüntetéséről és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek
Szövetségével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kötelező sportfeladatainak
ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sportszövetségek Szövetségével kötött szerződés alapján került ellátásra a sporttörvényben, a
megyei sportrendeletben és a megyei sportkoncepcióban rögzített feladat. A megyei
önkormányzat a szerződés megkötése óta 2011. december 31-ig biztosította a Megyei
Diáksport Tanács, a Sportszövetségek Szövetsége és a sportági szakszövetségek elhelyezését,
valamint a fent említett feladatok ellátására átadott minden évben a költségvetési rendeletben
meghatározott támogatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége
számára. A támogatás tartalmazta a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatás és járulék
kiadásokat, valamint a működés dologi kiadásait.
A megyei önkormányzat minden évben költségvetésében pénzt különített el a
sportszövetségek szövetsége és a sportági szövetségek megyei versenynaptárában szereplő
sporteseményeinek megvalósításához.
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A Megyei Önkormányzat elismeri a sport társadalmi munkásainak tevékenységét: évente 3
díjazott Testnevelési és Sport Díj kitüntetésben részesül, valamint köszönti, illetve elismeri a
társadalmi aktívák, a megye legjobb sportolói és edzői munkáját.
6. A koncepció megvalósulásának forrásai:
-

-

A megyei önkormányzat éves költségvetésében a sportfeladatok támogatására
biztosított összeg,
A megyei önkormányzat Sportalapja, melyet az Egészségügyi és Sport Bizottság
pályázat keretében oszt fel, valamint egy-egy jelentősebb sportrendezvényre biztosított
támogatás,
A megyei önkormányzat Egészségfejlesztési kerete,
A megyei önkormányzat nemzetközi sportkapcsolatainak ápolását biztosító támogatás,
A Jász-Nagykun-Szolnok Megye „Diáksportjáért” Közalapítvány forrásai,
A Nemzeti Sporthivatal támogatása, pályázatai,
A fogyatékkal élők sportjának központi támogatása,
Országos, regionális, megyei pályázatok,
A települési önkormányzatok támogatása,
Szponzorok, támogatók, egyéb bevételek.

Végrehajtás:
A megyei önkormányzat 2012-ig, éves költségvetésében biztosított összeget a sportfeladatok
támogatására. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetségével a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kötelező sportfeladatainak ellátására vonatkozó
szerződésben meghatározott összegen túl a Sportalapból támogatta a sportági szövetségek
megyei versenynaptárában szereplő sporteseményeinek megvalósítását, valamint a Megyei
Diáksport Tanács által lebonyolított, megyei diáksport versenynaptárban szereplő versenyek
lebonyolítását.
Nehézséget okozott, hogy 2007-től megszűnt a megyei önkormányzat egészségfejlesztési
kerete és a Nemzeti Sporthivatal megyéket segítő támogatása is. A pályázati lehetőségek is
egyre szűkültek az évek során.
Az utóbbi években egyre kevesebb pénzt áldozhattak a települési önkormányzatok a
sportegyesületek támogatására és a szponzorok, támogatók lehetőségei is beszűkültek.
Összegzés:
A 2011-ben módosított sporttörvény továbbra is a megyei önkormányzatok feladatának tekinti
a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének segítését, valamint a sportági és
iskolai területi versenyrendszerek kialakításának segítését.
A megyei közgyűlés megváltozott feladat- és hatásköre kedvezőtlenül érintheti a sport megyei
szervezeteit. Még nem tudható milyen irányba indul el a középszintű sportirányítás és a
diáksport versenyrendszer.

