Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú
Sportkoncepciója
2005 – 2010.
Dunaújváros - a „Nemzet Sportvárosa”
Az 1998-ban elnyert kitüntető címre méltán büszke minden dunaújvárosi lakos.
Azonban az elmúlt hét évben jelentős változások zajlottak le az ország és a város
sportéletében, a gazdasági és a társadalmi környezetben. Ezek a változások
összességében, sajnos, negatívan befolyásolták a sportot. A megfelelő célok
kitűzése, a szükséges intézkedések megfogalmazása érdekében először az
önkormányzat és a sport kapcsolatát, valamint a jelen állapotot kell értékelni.
Az önkormányzat és a sport
Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően kettő törvény szabályozza.
A 2004: I. tv. A sportról, valamint az 1990: LXV. tv. A helyi önkormányzatokról. A
települési önkormányzatok feladatainak felsorolása között megtaláljuk a sport
támogatását, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését,
azonban ezek megvalósításának mértéke és mikéntje – az önkormányzatiság
elveinek megfelelően – teljesen az önkormányzat döntésétől függ. A Sporttörvény az
önkormányzati törvénnyel összhangban határozza meg az önkormányzatok feladatés hatásköreit. A települési önkormányzat kötelező feladatai között írja elő a helyi
sporttevékenység támogatását, de ennek formáit nem taxatív jelleggel sorolja fel. A
törvény szabad kezet ad az önkormányzatoknak, a sport támogatásának egyéb
lehetséges eszközeit már nem tárgyalja.
Összességében mind az önkormányzati törvénynek, mind a Sporttörvénynek célja,
hogy az önkormányzat a teherbíró képességének és a helyi kívánalmaknak
megfelelően lássa el a feladatait, szabad kezet kapva a megvalósítás mikéntjében. A
konkrét eszközök hiányában azonban a lehetőségek elég szűkösek.
A Sporttörvény értelmében minden állampolgárt megilleti a lehető legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes
kultúra része, az egészségvédelem (megelőzés és rekreáció) fontos eszköze, a
szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport
jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában.
Az önkormányzatok a sport támogatásával elősegítik a nemzet és a településük
egészségügyi (erről később részletesebben) állapotának javulását. A helyi sportélet,
a megfelelő működése esetén elősegíti a város társadalmi életének alábbi területeit:
Társadalmi kontextus, közösségteremtési funkció
Embernek és társadalomnak egyaránt szüksége van közösségekre. Az embernek,
mert a közösség biztonságot nyújthat neki, tartalmat, célt adhat életének, nagyobb
hatékonyságot
szándékainak,
a
gazdagabb
kibontakozás
lehetőségét
személyiségének. És a társadalomnak, mint egésznek, mert a közösségek gazdag
Megjegyzés: A koncepció elkészítéséhez felhasználtuk a „A magyar sport fejlesztési tervet”, melyet a Nemzeti Sportszövetség
és a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezésére országosan elismert szakemberek állítottak össze.
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hálózata nélkül atomizálódik, egyedeire esik szét, tehetetlen tömeggé formálódik,
képtelen az egyéni érdekek sokféleségét társadalmilag hatékony csoportérdekké
felerősíteni, egymással szembesíteni s ezzel önmaga, belső önmozgását, fejlődését
biztosítani. Tény, hogy minden területen létezik egyfajta közösségi rend, amelyhez
igazodni kell, de például a sportszervezetek esetében ezt az egyének önmaguk
választhatják, és eltér a mindennapi – elidegenítést kitermelő – szokásoktól. Az a
fajta nevelés, amely rászoktatja az egyéneket egy közösséghez tartozás
„szabályaihoz”, kifejezetten szükséges, anélkül egy társadalom nem működőképes.
Szociális funkció
A rendszeres sporttevékenység (mozgás gazdag életmód) folytatása bizonyítottan
hozzájárul az egészségesebb (fizikailag és mentálisan) társadalom létrejöttéhez. A
testi és szellemi fogyatékosok számára segíti az egyénben rejlő tehetség feltárását,
a rehabilitációt, a beilleszkedést és a szolidaritás érvényesülését. Lehetőséget ad a
rekreációra, szórakoztat. Segít a szabadidő hasznos eltöltésében, így a
bűnmegelőzés tekintetében is fontos szereppel bírhat. A sport világának szervezete
növeli a horizontális kapcsolatok számosságát, ezzel olyan hálózatot hoz létre, amely
oldja az alá-fölérendeltség folyamatos újratermelődését.
Nevelési funkció
A sport közösségi életmódra nevel, ami mint láthattuk, társadalmunkban már nagyon
szükséges szemléletváltást hoz(hat) magával. Újraéleszthet olyan egyre jobban
kivesző fogalmakat, mint gondosság, körültekintés, közösségiesség. Formálja az
identitástudatot, és erősíti az emberek összetartozást-érzését. A sportnak a humánerőforrásra gyakorolt kedvező , extern hatása több dimenzióban jelentkezik. A
képzés oldaláról kutatások mutatták ki, hogy a mozgás-gazdag életmódot folytatók, a
testgyakorlás következtében, szellemileg fel tudnak frissülni, fogékonnyá válnak új
ismeretek befogadására és teherbírásuk is megnövekszik.

Dunaújváros sportja
A sportnak, mint tevékenységnek az alábbi felosztása elfogadott:
1., Iskolai- és diáksport.
2., Szabadidősport, rekreáció.
3., Versenysport, melynek résztvevői a versenyrendszertől függően amatőr vagy
hivatásos sportolók.
4., Fogyatékkal élők sportja.
A fenti felosztás szerint mutatjuk be a jelenlegi helyzetet és a következő időszakban
megvalósítandó feladatokat.
1., Iskolai- és diáksport
Helyesen talán gyermeksportnak kellene nevezni, hiszen nem felejtkezhetünk meg a
bölcsődei és óvodai korosztályról sem.
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a sport területén, hogy a gyermekek
megkedveljék a testmozgást és ezáltal egészségi állapotuk javuljon, valamint a sport
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nevelési funkciója által az erkölcsi és akarati tulajdonságok beépüljenek a fiatalok
személyiségébe.
A WHO Európai Munkacsoportja a közelmúltban hozta nyilvánosságra a 35 országot
– köztük hazánkat is – érintő 162 ezer 11-15 éves korú fiatal egészségmagatartására
vonatkozó vizsgálatának eredményeit. A tanulmány a gyermekek, és serdülők fizikai
aktivitási szokásainak felmérése alapján megállapítja, hogy csak a fiúk 40, illetve a
lányok 27 %-a mozog legalább 60 percet a hét minden napján – mely a jelenleg
elfogadott preventív célú ajánlás ennek a korosztálynak. Míg a 11 éves korú magyar
gyerekek a többi országgal való összehasonlításban a középmezőnyben
helyezkednek el, 15 éves korban már csak a 27. helyett foglalják el. Még rosszabb a
helyzet, ha azt vizsgáljuk, hogy a magyar gyermekek hány százalékának fizikai
aktivitás-magatartása felel meg az ajánlásnak, az itt elért „eredménnyel” a 32. helyre
szorulunk.
Dunaújvárosban az Echo Oktatáskutató Műhely 2000-ben elvégzett „Ifjúságkutatás”
eredményei sajnos alátámasztják az országos és nemzetközi felmérések
megállapításait. Városunkban is csökken a gyermekek fizikai aktivitása az életkor
növekedésével. Középiskolásaink 24 %-a sportol minden nap, 43 %-a hetente, 11 %a havonta, és 22 %-a soha (!).
E folyamat megállítása a legfontosabb feladat!
Mit tehet az önkormányzat?
Az önkormányzat jelenleg a gyermek és ifjúsági korosztály sportolásának
elősegítésére és támogatására az alábbiakat biztosítja:
- Óvodai programok támogatása,
- Játszóterek felújítása,
- A Dunaújvárosi Városi Sportiskola működtetése,
- Alapfokú városi versenyek,
- Városi Diákolimpiai versenyek,
- Megyei-, Területi-, Országos Diákolimpiai versenyek részvételi támogatása, az
utazás biztosítása.
- Városi szabadidős versenyek, programok rendezése,
- Egyedi támogatások.
Fontos, hogy a felhasznált támogatás - erkölcsi, gazdasági és szakmai - a
leghatékonyabban szolgálja az érintett korosztály érdekeit.
Feladatok:
- A közterületeken az életkoronként eltérő funkciójú játszóterek – sportpályák
kialakítása. Évenként, városrészenként legalább egy terület felújítása, melynek
következtében 2010-re a városrészenként minimum egy korszerű játszótér és
sportpálya épülne.
- A Dunaújvárosi Városi Sportiskola (DVSI) működésének biztosítása. Meg kell
jegyezni, hogy az utánpótlás fogalma nem csak az élsport utánpótlását jelenti. A
fiatalok esetében a sport alapvető fontosságú jövőbeli munkaképességük
kialakításában. Gazdasági szempontból tehát a családok számára a gyermek
sportolásának finanszírozása hosszú távú befektetésnek tekinthető (pl. hasonlóan a
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nyelvtanuláshoz) akkor is, ha a gyermek nem lesz élsportoló. Mindenképpen meg
kell tehát találni azt a reális szintet, amilyen mértékben a családok is hozzá tudnak
járulni gyermekeik sportolásához. A DVSI keretein kívül számos egyesület
foglalkoztat gyermekeket (pl. küzdősportok, fiú kosárlabda, kerékpár, rádiósok,
asztalitenisz, sportlövészet, íjászat, stb.), melyek az elmúlt években alakították ki
utánpótlás rendszerüket, és annak finanszírozása nagyrészt a családokra hárul.
- Az iskolai- és diáksport fejlesztése.
A közoktatásban a jelenlegi törvényi szabályozások nem segítik a mindennapos
testnevelés megvalósítását.
A Városi Diáksport Bizottság javaslatát kikérve, a 2005-2006. tanévtől az
önkormányzatnak kiemelten kell támogatnia azokat az oktatási intézményeket,
melyek a tanulókat és családjaikat rendszeres sportolásra nevelik és azt
gyakorlatban is megvalósítják.
Probléma, hogy a jelenlegi önkormányzati támogatási rendszer elsősorban az
egyesületekben sportoló gyermekeket támogatja, hiszen a diákolimpiákon szinte
csak Ők vesznek részt. Meg kell találni azokat a lehetőségeket, programokat, melyek
a gyermekeket szélesebb körben érinti meg a sport.
- A népszerű városi versenyek (Bringatúra, Utcai kosárlabda, Utcai futóverseny)
megrendezése, bővítése.
- Az önkormányzat lehetőség szerint térítésmentesen biztosítsa a tulajdonában lévő
sportlétesítményeket, az utánpótlás korú gyermekeket foglalkoztató dunaújvárosi
sportszervezeteknek.
2., Szabadidősport, sportrekreáció
Elszomorító hazánk népegészségügyi mutatói. Az ismert nemzetközi és országos
népegészségügyi vizsgálatok eredményei alapján hazánk egészségi állapota a
legrosszabbak között van Európában.
Egy nem reprezentatív felmérést végeztünk el a város általános- és középiskoláiban.
A megkérdezett 221 gyermek válaszai alapján, a 32-54 éves életkorú szülők közül
csak egy (!) sportol naponta, a többség (85-90%) ritkán vagy soha.
Az önkormányzatnak olyan feltétel rendszert (pl. infrastruktúra) , sportra ösztönző
környezetet, és lehetőség szerinti támogatási módokat kell kialakítania, mely segít a
fenti folyamat megállapításában és a reménybeli javulás elérésében.
Szemléletváltás szükséges!
Egyértelmű, hogy a fenti problémák megoldása rövidtávon nem képzelhetőek el, de
2010-re, a megfelelő program elindítása esetén már érezhető a kívánt hatás.
Rendkívül nehéz az egészségtelen életmód, a rossz szokások megváltoztatása.
Szükséges az európai uniós szemlélet átvétele, hiszen a sport a közösségi célok
megvalósításának hatékony eszköze lehet. Fontos azért is, mert az Európai Unió
nem biztosít forrásokat közvetlenül sportcélokra, meg kell találni a közvetett
finanszírozási módszereket (például oktatás és sport, ifjúság és sport, egészség és
sport).
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Jelenleg, az önkormányzat által ismert és becsült adatok alapján városunk
lakosságának csak 10-15%-a sportol legalább egy alkalommal hetente, az alábbi
formákban:
- egyesületekben,
- sportszolgáltatásokat igénybe véve,
- városi bajnokságok: kispályás labdarúgás, kosárlabda, teke,
- baráti társaságok, egyénileg.
Az önkormányzat jelenleg az alábbiak szerint támogatja a szabadidő sportolókat:
- sportszervezetek támogatása. Pályázati úton, működésre és rendezvényekre,
- városi bajnokságot üzemeltető sportszervezetek ( pl. Városi Labdarúgó Szövetség)
- városi szabadidősport rendezvények,
- egyedi kérelmek.
Feladatok
- Át kell értékelni az önkormányzat támogatási rendszerét, mely sajnos, a nehéz
gazdasági helyzetben lévő helyi élsport önkormányzati támogatásának a rovására
mehet.
- A közterületeken ki kell alakítani, városrészenként legalább egy sportolásra
alkalmas több funkciós helyet.
- Az úthálózat fejlesztésénél, felújításánál különös figyelemmel kell segíteni a
kerékpárutak javítását, építését.
- A városi kispályás labdarúgó bajnokság résztvevői részére biztosítani kell korszerű
sportpályákat.
- Az oktatás, egészségügy, ifjúság és sport területek összefogásával olyan
programot kell kidolgozni, mely következtében a testedzést végző lakosok aránya
10-14 %-ról legalább 25 %-ra növekszik a 2010. évre.
- A sportszolgáltatásokat biztosító gazdasági társaságoknak segítséget kell nyújtani,
hogy a létező kedvezményeket és a pályázati lehetőségeket fel tudják használni.
3., Versenysport
Az 1. számú melléklet tartalmazza a Dunaújvárosban működő sportszervezeteket.
A sportszervezeteknek semmilyen adatközlési kötelezettsége sincs az önkormányzat
felé, így elképzelhető, hogy több sportszervezet nem szerepel az adatbázisban. A
koncepció elkészítéséhez kért információkat 28 egyesület szolgáltatott (4. számú
melléklet).
A Sporttörvény egyértelműen megfogalmazza a sportoló fogalmát. Versenyszerűen
sportoló az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy
amatőr, vagy hivatásos sportoló.
Hivatásos sport
Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen
folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül.
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A 2. számú melléklet tartalmazza városunk hivatásos sportolókat foglalkoztató
sportszervezeteit, a 3. számú melléklet az elmúlt szezonban elért eredményeket.
Mindenki által ismert, hogy az elmúlt években a hivatásos sportolóink finanszírozása
csökkent, működőképességük bizonytalanná vált. Ennek kettő fő oka volt. Az egyik,
hogy a Dunaferr Rt., mely kiemelkedő támogatásával - 2001-2002-ben az ÁPV Rt.
által becsült 1,3 milliárd forint -, az ország egyik legnagyobb és legeredményesebb
sportszervezete volt a Dunaferr Sportegyesület, az elmúlt kettő évben kb. harmadára
csökkentette a sportcélú támogatásait.
A másik ok, kérdéses, hogy egy ekkora város képes-e eltartani ennyi, magas
színvonalon működő sportágat, sportolót.
Az elmúlt évek tényei szerint nem képes. A helyi gazdasági élet szereplői, és a
lakosság sem fordított többlettámogatásokat a hivatásos sport szinten tartására.
Mivel hivatásos sportolóink többsége (kézilabda, vízilabda, jégkorong, röplabda)
országos és nemzetközi színvonalon teljesít, meg kell vizsgálni az országos és
nemzetközi tendenciákat.
Sajnálatos, de igaz, Magyarország az üzleti alapú sport szempontjából kis piacnak
számít. Mivel a magyar sport számára rendelkezésre álló források szűkösek, ezért ki
kell alakítani egy egyensúlyi állapotot annak a kérdésnek az eldöntésével, hogy
ezeket a forrásokat mely sportágakra összpontosítjuk.
Több fontos tényezőt kell figyelembe venni:
- Bizonyos sportágak folyamatosan az emberek figyelmének középpontjában
vannak. Ezek a sportágak általában az egész világon népszerűek, jelentős
pénzösszegeket mozgatnak meg (lásd például labdarúgás). A sportág európai
élvonalában általában az öt legnagyobb piaccal rendelkező ország csapatai,
sportolói vannak jelen. Az emberek részéről a sportág irányában mutatott folyamatos
és jelentős érdeklődés miatt könnyebb a szponzori pénzek bevonása a sportágba,
azonban mivel kicsi a piacunk, ezen összegek jóval kisebbek, mint a nagyobb, illetve
gazdagabb piacokon működő ellenfeleink esetében. Ez a tény szinte lehetetlenné
teszi a magyar sportolók, csapatok számára a világ közvetlen élvonalába kerülést és
az ottani folyamatos szereplést.
Ennek ellenére sok esetben megfigyelhető, hogy kis piaccal rendelkező országok jól
képesek szerepelni nemzetközi válogatott versenyeken az első csoportba tartozó
sportágak esetében is. Ebben az esetben ugyanis a sportcsapatokat működtető
szervezetek alapstratégiájában nagyon fontos szerepet játszanak, hogy játékosaik
játékjogait nagyobb gazdasági erejű piacokon értékesítik. Ez a tevékenység azonban
elképzelhetetlen megfelelő szélességű és minőségű utánpótlásrendszer nélkül,
melynek kialakítása és sok esetben működtetése azonban a már említett hosszú
megtérülési idő és nagy kockázat miatt nem várható a gazdasági racionalitás alapján
döntő befektetőktől.
- Más sportágak Magyarországon a hagyományoknál fogva nagyobb érdeklődést
vonzanak (pl. női kézilabda, női kosárlabda, férfi vízilabda), mint a nagy európai és
amerikai piacokon. Ezek a sportágak a nagy európai piacok némelyikén vannak csak
komolyan jelen, valamint kisebb, ám tehetősebb nyugat-európai országok csapatai
képviseltetik magukat az európai élvonalba kerülésre. Bár ez meglehetősen jelentős
forrásokat emészthet fel, a nagy érdeklődésre való tekintettel a társadalomra
gyakorolt pozitív hatásai (például erős kohézió, általános elégedettség, sportolási
aktivitás növelése, esetleges egyéb pozitív hatások) erősen érvényesülnek.
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A Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazdasági Kutatóközpontjában végzett
elemzések alapján azonban elmondható, hogy a magyar piac túlzottan kis méretű
jelenleg ahhoz, hogy több (csapat)sportágban el tudjon tartani teljesen
professzionális bajnoki első és másodosztályokat.
A helyi események is a fenti megállapításokat támasztják alá. A Dunaferr Rt.
támogatásának csökkenésével szinte csak az önkormányzat emelte jelentősen a
sport célú támogatását, a helyi gazdasági élet szereplői nem tudták, vagy nem
akarták pótolni a keletkezett hiányt. Az önkormányzat 1999-ben a 6-14 éves korú
utánpótlás képzését biztosította (DVSI alapítása, működtetése), majd az elmúlt kettő
évben megduplázta a sportcélú támogatásait, mely kettő sportág „megmentéséhez”
segített: jégkorong, labdarúgás.
Jelenlegi helyzet
Az önkormányzat, a DVSI működtetésével az alábbi sportágak utánpótlását segíti:
Sportág
- igazgatóság
- labdarúgás
- úszás
- női kézilabda
- férfi kézilabda
- atlétika
- vízilabda
- röplabda

DVSI költségvetésének aránya (%)
30,3
19,1
15,4
12,0
7,4
7,4
6,4
2,0

Az önkormányzat 2003-2004-ben, az alábbi támogatásokat biztosította azon helyi
sportágaknak, melyek hivatásos sportolókat foglalkoztatnak. A jégkorong és a
labdarúgás kivételével, a támogatások csak az utánpótlás korú versenyzőkre voltak
fordíthatóak:
Sportág
- labdarúgás
- jégkorong
- női kézilabda
- vízilabda
- férfi kézilabda
- röplabda

támogatás (millió forint)
29,2
23,5
5,0
4,4
4,0
3,0

Feladatok
- A szabadidősportnál már említettük, hogy felül kell vizsgálni az önkormányzat
sportcélú támogatásának arányait.
- Meg kell ismerni a Dunaferr Rt. sport-támogatási terveit, és ezzel összhangban az
önkormányzatnak meg kell határoznia az általa kiemelten támogatott
sportszervezeteket. A hivatásos sportolók számára így hamar ismerté válnak
gazdasági lehetőségek, tervezhetővé válik a sportszervezetek működése, valamint
végrehajthatóak lesznek a szükséges intézkedések.
- Tisztázni kell, a Dunaferr Rt. által finanszírozott sportlétesítmények további
működési feltételeit.
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Amatőr sport
A mellékletekből (1-4.) kitűnik, hogy a városunk sportolóinak többsége amatőrként
edz és versenyez a helyi sportszervezetekben. Az 5. számú mellékletben láthatjuk,
hogy nemcsak a rendszeres testedzés, hanem a kiváló eredmények (melyek több
esetben egyáltalán nem „amatőrök”: pl. atlétika, búvárúszás, repülés, küzdősportok,
technikai sportok) elérése is cél az „amatőr” sportolóink számára.
A rendszerváltozás, és a privatizáció következtében súlyos veszteségek érték e
területet. Azonban az elmúlt évek eseményei bizonyítják, hogy az önszerveződő
klubok, egyesületek életképesek. Az egyik legfontosabb pillérei a helyi sportéletnek,
hiszen nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport és az utánpótlás bázisai is.
Jelenlegi helyzet
Az önkormányzat az alábbiak szerint támogatja az amatőr sportolókat.
- kiemelt támogatás:
- DAC.
atlétika, kézilabda, teke,
- Linde SE.
asztalitenisz,
- DVCSH UBSE. búvárúszás,
- Dunaferr SE
úszás, birkózás, kajak-kenu, torna
- pályázati úton,
- szövetségek működése,
- városi versenyrendszerek, rendezvények,
- létesítmények: uszoda, tekepálya, görkorcsolyapálya,
- egyedi kérelmek
Feladatok
- Lehetőség szerint a sportolás feltételeinek fejlesztését kell támogatni az
önkormányzatnak. Szabadon elérhető sportpályák építése, biztosítása.
- A pályázati alap emelése, akár az élsport támogatásának a rovására.
- Azon szövetségek, sportszervezetek kiemelt támogatása, amelyek rendszeres
sportolási, versenyzési (városi bajnokságok) lehetőséget biztosítanak a város
lakosságának.
- Pályázati tanácsadás a sportegyesületek részére.
- Támogatni kell az országos hatáskörű rendezvények, versenyek Dunaújvárosban
történő megrendezését. A támogatás nem feltétlenül csak anyagi jellegű. Az elmúlt
évben kiváló példa volt az „Erős Emberek” -, és az utcai kerékpáros verseny.
Fogyatékkal élők sportja
A sport segítségével a speciális helyzetű csoportok (re)integrációja hatékony módon
valósítható meg. A sport nem csupán az egészségmegőrzés, de a rehabilitáció
hatékony eszköze is (pl. a vízi-torna). Az esélyegyenlőséget figyelembe véve, az
önkormányzat eddig is azonos feltételek mellet támogatta a fogyatékkal élők sportját.
Például a Móra F. Iskola tanulóinak diákolimpiai- és nemzetközi versenyeinek
részvételi támogatása, vagy a Fabó Éva Uszodában megtartott vízi-torna
foglalkozások.
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Feladatok
- a társadalmi (re)integráció, életcél kiteljesedés lehetőségének megteremtése.
- a fogyatékkal élők egészségi állapotának stabilizálását, javítását segítő programok
támogatása.
- speciális, illetve akadálymentesített sportlétesítmények létrehozásának támogatása.
Az önkormányzat az alábbi területeken kapcsolódik még közvetlenül a
sporthoz:
- létesítmények
- sportszakember képzés
- információs szolgáltatás
Létesítmények
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában és kezelésében csak az oktatási
intézmények kül-, és beltéri sportpályái, valamint a közterületeken található
sportpályák vannak ( például: erdei tornapálya, görkorcsolya pálya).
Az önkormányzat tulajdona, de nem üzemelteti, kezeli az alábbi létesítményeket:
- Fabó Éva Sportuszoda
- Lőtér
Az önkormányzat tartósan bérli a volt 26-os ÁÉV telephelyén található tekepályát.
Kérdés, hogy jelenleg az állam tulajdonában lévő, Dunaferr sportlétesítmények a
jövőben milyen feltételekkel működhetnek. A működési feltételek ismeretében
alakítható ki a megfelelő stratégia a létesítmények optimális kihasználására.
Sportszakember képzés
Fontos a helyi sportélet megfelelő minőségének biztosítására, az alap- és középfokú
képzés szervezése városunkban. Ennek jelenleg kettő formáját támogatja az
önkormányzat:
- Szövetségek koordinálásával játékvezetők képzése.
- A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Továbbképző
Intézete kettő évente indít edzői képzést megfelelő számú jelentkező esetén, mely
tanfolyamot a Polgármesteri Hivatal ifjúsági és sportirodája koordinálja.
Információs szolgáltatás
Az önkormányzat biztosítja, hogy az érdeklődő egyének és sportszervezetek az
aktuális pályázati lehetőségekhez hozzá férjenek. Azonban sok esetben nem tud
megfelelő információt nyújtani a helyi sportszervezetek tevékenységéről. Ezért
célszerű egy olyan átfogó adatbázist létrehozni, (évente aktualizálva) és füzet
formájában kiadni, melyből a lakosság megismerheti a helyi sportszervezetek
tevékenységét.
Dunaújváros, 2005. június 30.
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