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Sándorfalva Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Sándorfalva
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve alapján elkészült Sándorfalva Városi
Önkormányzat Sportkoncepciója 2016-2019 közötti időszakra.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése önkormányzati feladatként írja elő a
helyi sportfejlesztési koncepció meghatározását és annak végrehajtását. Sándorfalva Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 márciusában 45/2013 (III) Kt. határozatával hagyta
jóvá az önkormányzat 2012-2016 időszakra szóló sportkoncepcióját.
Az átdolgozott koncepciót a képviselő-testület előzetesen a 2016. szeptember 29-én tartott
ülésén véleményezte, amelyet követően társadalmi véleményezés céljából megküldte a helyi
intézményeknek, civil szervezeteknek valamint a települési szinten szerepet kapó
szervezeteknek is. A város honlapján is közzétételre került, a lakosság véleményének,
javaslatainak megismerése érdekében.
A Sportkoncepció vonatkozásában az alábbi javaslatok érkeztek, melyek beépítésre kerültek a
koncepcióba:
1. Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről a III. 3. 2 ponthoz: Kerüljön bele
a koncepcióba a Shinto Dojo Egyesület, amely Kyokhushin karate oktatást tart 7 éve
Pallavicini Általános Iskolában.
2. Sándorfalvi Pipacs Óvoda 3.1.2. ponthoz: 22 fő óvodapedagógus foglalkozik a
gyermekekkel. A 4.1.1. ponthoz: A szülők által támogatott, szabadon választható
sportolási
lehetőségek
az
intézményben:
görkorcsolya,
ritmikus
sportgimnasztika, balett, ovifoci.
Szülői hozzájárulással az óvodások a Kisteleki Úszóiskola szervezésében
csoportos úszásoktatáson vehetnek részt Kisteleken.
3. Pallavicini Sándor Általános Iskola 3.1.2. ponthoz: tanulói létszám: 548 fő. 4.2.1.
pont: A DSK a szövegben törlésre került, mivel nincs az iskolában ilyen. Beépítésre
került: küzdősportok, torna. Az iskola rendelkezik két tornateremmel, (ez más

iskolákhoz képest pozitív eredmény) de a jelenlegi osztálylétszámmal nem
kielégítő sem a termek száma, nagysága és felszereltsége. A fejlesztés szükséges
lenne pályázati források igénybevételével.
4.2.1.2. ponthoz: Jelenleg nem oldható meg helyben a tanulók úszásoktatása, ezért az
úszásoktatás a szegedi Sportuszodában történik. 2016. évben az 5.-6. évfolyamon
tanulók úszásoktatáson való részvételét az Önkormányzat finanszírozta. Kosárlabda
nincs az iskolában, ezért a szövegből törlésre került. 4.6.1. ponthoz: „……. valamint
az iskolában található sportlétesítmények állnak rendelkezésre. Az önkormányzat az
infrastruktúra kedvezményes bérbeadásával segíti a helyi szabadidősport művelését.”
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány részéről javaslatot nem
fogalmaztak meg.
Városszépítő és Környezetvédő Egyesület a sportkoncepció céljaival egyetértenek.
Tevékenységi körüknek megfelelően támogatják a Sportfejlesztési koncepcióban foglaltakat.
Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete a sportkoncepció tartalmával egyetért. Módosító
javaslattal nem éltek.
Töröltük a szövegből a 3.2. pontban: A SZEAC Labdarúgó Szakosztállyal történő
együttműködési megállapodás megkötését, mivel nem került rá sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot szíveskedjék elfogadni.
……/2016. (…….) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Sportkoncepciója 2016-2019
Határozati javaslat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalva Városi Önkormányzat
Sportkoncepcióját a 2016-2019 –es időszakra elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit Jegyző
3./ Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
4./ Irattár.
Sándorfalva, 2016. október 11.
Tisztelettel:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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