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„Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a
fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy
különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából.” ( Európai Sport Charta )

Bevezető
A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti
egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség
fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója.
A testkultúra színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlődésének egyik
pillére és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg
és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A polgárok sportoláshoz fűződő
jogát az Alkotmány (2012.0.01-től: Alaptörvény) mondja ki, s ennek a jognak a gyakorlati
érvényesülését, a tisztességes játék jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét, az
olimpiai eszme, a mozgás gazdag életmód terjesztését, terjedését, annak hagyománnyá válását
a sportról szóló, 2004. évi I. törvény rögzíti.
Ezen Sporttörvény preambuluma – 2012.01.01‐től hatályba léptetve ‐ kimondja, hogy
„Magyarország sportnemzet”, valamint: „Minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e
jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a
diák‐, főiskolai‐egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről
van szó.”
„Az Európai Unió forrásokkal közvetlenül a sportot nem támogatja, azonban támogat olyan
társadalmi célokat, melyek eléréséhez a sport eszközként felhasználható (mint esélyegyenlőség,
társadalmi kohézió stb.).
Az Európai Unió népegészségügyi programja például fontos szerepet szán a lakosság testedzése
fokozásának, elterjesztésének. Ezek a célok egyre inkább megjelennek a sportpolitika tervezési
munkálatai során, elsősorban magától értetődő jelentőségük miatt, továbbá, mert a sport így
meg tud felelni az európai uniós elvárásoknak, mely lehetőséget teremt erőforrások bevonására
is. Az EU tervezési fázisainak megfelelően Magyarország jelenleg készíti a 2007‐2013‐ig szóló
fejlesztési tervét, az Európa Tervet, melyhez a sportpolitikának és sportirányításnak is
kapcsolódnia kell. "
‐ Sport XXI Nemzeti Sportstratégia
Szentlőrinc Város Önkormányzata a Sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése
céljából – az alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megközelítése és megoldandó
feladatok megvalósítása jegyében – közreadja a helyi sport helyzetét bemutató értékelését,
megfogalmazza a középtávú sportkoncepcióját, azaz a sport területén vállalt alapelveit,
kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az Európai Sport Chartával összhangban
megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait. Igyekszik figyelembe venni a sportszakértők,
civilek, településfejlesztők, és a különféle sportokat űzők elképzeléseit, igényeit, és nem
hagyja figyelmen kívül a Város gazdasági, természeti, kulturális és természeti adottságait sem.
Az így megalkotott Sport Stratégiájának alapvetően igazodnia kell a Város adottságaihoz és
tervezett jövőképéhez, összhangban a Város egyéb fejlesztési (pl. településfejlesztési)
elképzeléseivel.
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Ez a dokumentum Szentlőrinc Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciója,
amely együttesen tartalmazza a Város sport stratégiai programját. A sportfejlesztési
koncepció a 2020-2025-ig terjedő időszakra határozza meg a Város sporttal összefüggő céljait
és a célok megvalósítását szolgáló programokat, feladatokat.
A sport fontosságát magyarázza, hogy a központi és EU tervezési dokumentumai a
humánerőforrás fejlesztés keretei között foglalkoznak a kérdéssel, figyelembe véve az uniós
és hazai politika aktualitásaihoz rendelt forrásokat, támogatási rendszereket. A lokális
sportfejlesztés tervezését ezeknek az alapelveknek és eszközrendszereknek maximális
figyelembevétele mellett minél szélesebb társadalmi kör bevonásával kell elvégezni.
A fentiek figyelembevételével a koncepció olyan dokumentum, amely az elfogadott
prioritások, valamint az elkészített stratégiai és egyéb részprogramok, tervezési módszereit
alkalmazva a Város fejlődésének igényalapú tervdokumentuma.
A sportfejlesztési koncepció egyeztetése a program legitimitásának feltétele. Ennek során széles
körben nyílik lehetőség az érintetteknek véleményük kinyilvánítására. A sportfejlesztési
koncepció egyeztetési anyagát az egyeztetést szervező Szentlőrinc Város Önkormányzata az
egyeztetésben kiemelten fontosnak ítélt civil szervezetek, egyesületek bevonásával végzi el.
A fejlesztési koncepció feladata Szentlőrinc sportéletének-, valamint sport- és
mozgáskultúrájának elemzése, illetve stratégiai keretek alapján a programban felállított
legfontosabb célkitűzések bemutatása és az ezen célkitűzések eléréséhez szükséges megfelelő
prioritások és intézkedések kijelölése.
A Sportfejlesztési Koncepció egy több évre szóló, a programfinanszírozás elveire
támaszkodó tervdokumentum. A dokumentum leginkább az igényorientált
megközelítést alkalmazó programozási tapasztalatokat használja fel, az elérhető EU és
az állam által decentralizált források hatékony felhasználásával. A Város jövőbeni
sportfejlesztését illetően e dokumentum kulcsdokumentumnak tekinthető.
Formáját tekintve a célkitűzések és az azok elérését lehetővé tevő
prioritások/intézkedések meghatározásával a Program az általános stratégiai
tervezési gyakorlatot követi, ugyanakkor igyekszik megfelelni a helyi elvárásoknak is.
A Program meghatározza a célokat, a lehetséges hatásokat és eredményeket.
A dokumentum kialakítása során a helyzetelemzésben a Szentlőrinci sport-mozgáskultúra
jelenlegi helyzetének bemutatása történik. Ezt követően a sport külső „környezetének"
befolyásoló tényezőit, a sport belső erősségeit, gyengeségeit egyaránt át kell ültetni a
koncepció alkotóelemeibe.
Ennek érdekében meg kell határozni:
 Szentlőrinc Város sportéletének jövőképét, azt a célállapotot, amelyet a Város a
következő egy-másfél évtized során el kíván érni;
 a jövőkép elérését segítő stratégiai célokat és stratégiai prioritásokat, valamint
 a megvalósítás mikéntjét leginkább meghatározó intézkedéseket.
A Programok körének meghatározásában két tényezőnek van kiemelkedő jelentősége:
 az EU Strukturális Alapokkal kompatibilis, a kapcsolódó források felhasználhatóságához
igazodó programszerkezet használata,
 a szakpolitika támogatási lehetőségeinek és a helyi szereplők igényeinek
összehangolása.
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Ez a megközelítés olyan kiemelt célkitűzésre, illetve az azokkal összefüggő prioritásokra
helyezi a hangsúlyt, amelyek esetében mind a pénzügyi erőforrások, mind a Városben
fellelhető szervezetek, egyesületek lehetővé teszik a program megvalósítását.
„Szentlőrinc
‐alakítsa ki a régió sportban a pozícióit,
‐az iskolai és utánpótlás sportban elért pozícióit erősítse,
‐a lakosság egyre növekvő része vegyen részt a szabadidő‐ és tömegsportokban,
‐növekedjen a lakosság sportra fordított ideje,
‐kerüljön előtérbe az egészséges életmód, és a megelőzés,
melyek alapja, hogy váljon a Szentlőrinci sportélet vonzóvá minden korosztály
számára."
E stratégiai célok együttese nem csupán elősegíti egy prosperáló Városi sportélet létrejöttét,
hanem a fejlesztések eredményeként hosszútávon önfenntartó közösségek kialakulását is
biztosítani tudja.

I. Szentlőrinc Város sportját befolyásoló tényezők
Szentlőrinc város Baranya megyében található, a Szentlőrinci járás székhelye. A település
Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy
torkolatában fekszik. Közúton a 6-os főúton, vonattal a Budapest-Dombóvár-Pécs
vasútvonalon, illetve a Nagykanizsa-Gyékényes-Barcs-Pécs, valamint a Sellye-Szentlőrinc
vasútvonalon közelíthető meg. A város területe 2.781 négyzetméter.
Szentlőrinc története egészen az Árpád-korig nyúlik vissza, templomos (keresztes) lovagok
rendházáról kapta a nevét. Szentlőrincen a pannon és kelta népek temetkezési szokásait 72 sír
őrizte meg, amelyek az akkori strandfürdő építését megelőző ásatások során kerültek
felszínre. Szentlőrinc első okleveles említése 1235-ből való (S.Laurency de Wkur). Nevét
valószínűleg az Okor folyó mellett alapított templomos keresztes
lovagok rendházáról kapta. A templomos rend 1312. évi feloszlatása után az ispotályosok
(johanniták) tulajdonába került, akik hiteleshelyet is működtettek itt. 1332-től önálló plébánia
helyként működött. A mohácsi csatát követő hadfelvonulásoknak gyakran látta kárát a
település, többször is felgyújtották. 1550-ben és 1579-ben Szent Lőrinc város a Pécs központú
török közigazgatásban központi szerepet töltött be, a szentlőrinci nahie (járás) középpontja
volt. A török hódoltság után az uralkodó Breuner Siegfried grófnak, az udvari kamara
elnökének adományozta Szentlőrincet és környékét, amely centrális fekvésének
köszönhetően uradalmi központtá vált. A XVIII. század közepétől Eszterházy Miklós herceg
birtokainak egyik székhelye lett. Az 1782 és 1785 között lezajlott első magyarországi katonai
felmérés adatai szerint ekkoriban az Eszterházy-kastély fallal volt körülvéve.
Szentlőrinc a XVIII. század első évtizedétől uradalmi központ, 1773-tól 1950-ig járási
székhely. 1862-től (1950-ig) pedig körjegyzőség működött itt. Ebben az időszakban épültek ki
a nagyközség közigazgatási, joghatósági, egészségügyi, kereskedelmi és közoktatási
intézményei.
A kedvező földrajzi helyzet, közlekedési viszonyok (1873-ban létesült postahivatala) és a
gazdasági-igazgatási szerepkör bővülése a település lakosságának folyamatos gyarapodását
idézte elő. 1868-ban a Pécs-Barcs vasútvonal átadásával Szentlőrinc fontos vasúti
állomáshellyé vált, majd a Pécs-Budapest fővonal, (1882) majd a Szentlőrinc-Szlatina-Nasici
HÉV kiépülésével (1895) csomóponti szerepre tett szert. A kereskedelem a vasútvonalak
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kiépülése óta (1868-1895 között) jelentős a településen. Személy- és teherforgalma
Szentlőrincet kereskedelmi gócponttá emelte.
A település fejlődésében is törést jelentettek a háborús évek, de a XX. sz. elejére a népessége
ennek ellenére meghaladta a 2000 főt, majd a második világháborút követő évtized végére
3000 fő fölé emelkedett. A lakosság számának legintenzívebb növekedési periódusa a
hetvenes évektől a nagyaranyú magánerős építkezéseknek, majd a nyolcvanas évek
munkáslakás építési hullámának köszönhetően következett be,
ekkor épültek a panellakások. Ennek eredményeként a nagyközség lélekszáma két évtized
alatt közel megduplázódott és megközelítette a hétezer főt. A településre költözés intenzitása
az utóbbi évtizedben alábbhagyott, a város lakossága a 7 ezer fő alá csökkent. A legutóbbi
időszakban minőségi fejlődés tapasztalható a település arculatának alakulásában, a
befektetők, vállalkozók érdeklődése, beruházási szándéka tekintetében egyaránt.
Szentlőrinc 1996-ban kapott városi rangot, 2004. januárjától kistérségi, 2013. januárjától
járási központtá lépett elő. 2012. január 2-án nyílt meg a település új járóbeteg-szakrendelője,
az Eszterházy Egészségközpont. Szentlőrinc nevezetességei közé tartozik a Koncz-Brantner
ház, a katolikus templom, az 1718-ban épült, műemléki védelem alatt álló Eszterházy-kastély,
a református templom. Testvérvárosai Urbach (Németország) és Sukošan (Horvátország).
A Szentlőrinci járáshoz tartozó települések száma 21. A város hivatala, a Szentlőrinci Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. december 31-ig 11 település (Szentlőrinc, Csonkamindszent,
Kacsóta, Helesfa, Szabadszentkirály, Gerde, Velény, Pécsbagota, Hetvehely, Okorvölgy,
Szentkatalin), 2015. január 1-jétől 7 (Szentlőrinc, Csonkamindszent, Kacsóta, Helesfa,
Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin) település helyi igazgatási feladatait látja el. A hivatal az
építésigazgatási feladat- és hatásköreit 21 település, tehát a teljes járás vonatkozásában látja
el.
Szentlőrinc lakossága
A lakónépesség a szentlőrinci lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező
lakosságszámot mutatja.

A grafikon adataiból jól látható, hogy a város lakosságszáma évről évre 2016-ig folyamatosan
csökken, majd 2017-ben ugrásszerű növekedés következett be. Az éveken át történő
csökkenésnek számtalan oka lehet, de nevesítve szerepeltethetjük, hogy a gazdasági válság
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hatására csökkent a családok gyermekvállalási hajlandósága, valamint a térség negatív
munkahelyteremtő képessége miatt sokan költöznek más nagyvárosok vonzáskörzetébe (pl.
Pécsre, Budapestre vagy külföldre.) Az állandó népesség a szentlőrinci bejelentett lakóhellyel
rendelkező személyeket jelenti függetlenül attól, hogy van-e máshol ideiglenes lakóhelyük.
Szentlőrinc állandó népességének nemek szerinti megoszlását mutatják az alábbi ábrák.

Míg az 1970-es években a lakosságszám 3900 körül mozgott, addig az 1980-as években
megugrott majdnem a duplájára. Ennek oka az egykori bányászati vállalat munkás
betelepítési akciója, valamint a MÁV dolgozók Szentlőrinc városába való költözése
magyarázta.
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A munkaképes lakosság körében többségben vannak a férfiak, de az idősebb korban ez az
előny megszűnik. Ez is igazolja az országos mutatót, hogy a férfiak születéskor várható átlag
élettartama rövidebb (72 év), mint a nőké (78 év).

A 0-14 éves lakosság száma a 2001. évi népszámlálási adatokhoz képest csökkenést mutat,
míg a 65 év felettek száma folyamatos növekedést mutat.
Szentlőrinc lakosságszámának alakulását befolyásolják még a belföldi vándorlások is.

A grafikonon jól lát ható, hogy 2012-ben még a Szentlőrincre betelepülés mutat emelkedő
képet, míg 2013-tól a fokozódó elvándorlás jellemző egészen 2016-ig, amikor az emelkedő
tendencia némileg csökken. Ennek oka, hogy a városban, illetve a vonzáskörzetben kevés a
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munkalehetőség, így sokan kénytelenek elhagyni a települést. Az egyetemista / főiskolás
diákok is máshol próbálnak boldogulni, s az utóbbi években egyre nő a külföldi munkát
vállalók száma is. A lakosságszámot befolyásoló szintén fontos tényező a természetes
szaporodás, amit az alábbi grafikonon ábrázolunk.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a város csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el.
A bűncselekmények száma minimális. A településen adott a sportolás lehetősége, amivel az
idősebb és fiatal generáció tagjai egyaránt élnek. Küldetésünknek érezzük, ezen értékek
megőrzése, és az ezirányú fejlesztése. Minden célcsoportnak lehetőséget biztosítunk a
nyugodt csendes életvitelhez. Fontosnak érezzük, hogy minden lakó a kiegyensúlyozottság
mértékével élje a mindennapjait. Kiemelt célunk továbbá a városban működő egyesületek,
klubok taglétszámának növelése a társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében.

II. Szentlőrinc testnevelésének és sportjának helyzete
Szervezettség:
Szentlőrinc társadalmi, gazdasági életébe évtizedekkel korábban szervesen beépült a
testnevelés és a sport, nem csak hobby szinten, hanem az 1912-ben Szentlőrinc Vasutas SE
néven alapított és Szentlőrinc Sportegyesület (2010. óta) révén egyesületi szinten is.
A Sportegyesület jelenleg 3 szakosztályt (labdarúgás, kézilabda és sakk működtet). Ezek közül
a városban-, illetve a sportolni szerető lakosok között a foci a legnépszerűbb, ez mozgatja meg
a legnagyobb tömegeket Szentlőrincen és a környező településeken egyaránt. Az elérhető
pénzügyi források kihasználásával figyelemre méltó fejlődés tapasztalható az utóbbi években
úgy sportszakmai-, mint infrastrukturális lehetőségek terén. Labdarúgó szakosztály több mint
200 igazolt sportolóval rendelkezik, csapatai a dél-dunántúli régió bajnokságaiban
szerepelnek.
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Felnőtt csapatuk az NB 3-ban szerepel, és eséllyel küzd az NBII-be való felkerülésért. A II.
számú csapat előbb a megyei III., majd a megyei II. osztályt megnyerve, jelenleg a megyei I.
osztályban szerepel. A tartalék csapat célja – a helyi kötődésűek sportolása mellett - az
utánpótlás tehetségeink szoktatása felnőtt futballhoz, és az NB 3-as csapatba való beépítésük.
A felnőtt csapatok mellett az ovisoktól (U7) kezdve egészen az U19-es csapatig minden
korosztályban működtetnek utánpótlás csapatokat. Ezen korosztályok az adott
bajnokságokban, a fiatalabb korosztályok pedig a rendszeres tornákon (Bozsik-program,
teremtornák, nemzetközi tornák stb.) rendre kiemelkedő eredménnyel végeznek. Az
önkormányzat tulajdonában, de az egyesület kezelésében lévő sportpályákon, az elmúlt
években – legfőképpen a TAO programnak köszönhetően - számos infrastrukturális
beruházást sikerült megvalósítani. A Szentlőrinci Sportegyesület indulásától kezdve az
utánpótlás-korú gyermekek sportolása az egyesület szívügye. Ennek érdekében az egyesület
már évek óta mindent megtesz: -oktatási intézményeibe járó mintegy 1800 gyermek részére
amatőr és versenyszerű, egyesületi szintű sportolást tesz lehetővé, kiemelt szakképesítésű
szakemberek-edzők felügyeletével/irányításával; -buszokat indít a kistérség településeihez,
illetve Pécsre és Szigetvárra lehetőséget biztosítva ezzel az ottani gyerekek rendszeres
sportolására is, továbbá a versenyekre, mérkőzésekre, tornákra is biztosítja ezt;- a sportolói
számára az egészséges étrendhez hozzájárulva rendszeres étkezést biztosít (mérkőzések,
tornák előtt-után);- a magas színvonalú sportoláshoz elengedhetetlen a minőségi
sporteszközök és felszerelések megléte, ezt is rendelkezésre bocsájtja a gyermekek részére a
Sportegyesület. Emellett fontos célkitűzéseként fogalmazta meg – az utánpótlás korú
gyermekek mindennapi sportolásához hozzájárulva – az infrastrukturális fejlesztést.
Kézilabda
A szentlőrinci kézilabdát a Szentlőrinci Sportegyesület, NB/I B csoportba játszó női csapata
illetve az utánpótlás nevelésbe bekapcsolódott Kozármislenyi Sportegyesület képviseli.
Sakk
Szentlőrinci Sportegyesület, kereteibe működő sakk klub elsősorban az iskolai szakkőrükön
felfedezett gyerekeinek szeretnének játék lehetőséget biztosítani. Szentlőrinc Város a
sakkozók részére a Kodolányi úti épülettömbben biztosított helyet.
Boksz
A szentlőrinci boksz-életet a PVSK Pécsi Vasutas Sportkör-Szentlőrinc szervezi. Az idén száz
éves PVSK, egyebek mellett a baranyai, valamint a pécsi ökölvívás zászlóvivője, a Baranya
Megyei Ökölvívó Szövetséggel karöltve Szentlőrincen rendezik a kiváló ökölvívó edző,
Horváth Géza Emlékversenyét, immáron 17. alkalommal. Az ország minden részéből érkeznek
versenyzők, a legkisebbektől a legnagyobbakig, köztük a PVSK-Szentlőrinc bunyósai. Az
esemény nemzetközi jellegét a elsősorban a szomszédos országokból érkező öklözők jelenléte
biztosítja. A rendezvény több száz nézőt vonz évről évre.
Az önkormányzat az általánosiskola, és az óvoda a Város kulturális életének színesítésén kívül
az egyéni és tömegsport feltételeinek megteremtése, szervezése, támogatása, valamint az
egészséges életmódra való nevelés, a szabadidősport, és a különböző önszerveződő klubok
programjainak szervezése és támogatása is kiemelt és fontos feladata. Az iskola és az óvoda az
önkormányzattal - annak kulturális és sport rendezvényeinek szervezésében - együttműködik
a hagyományőrzően megrendezésre kerülő gyermeknap, városi ünnepek, rendezvények
alkalmával, a helyi nemzetiségi programok, valamint a szomszédos településekkel történő
Szentlőrinc Város sportfejlesztési koncepciója 2020‐2025. évekre

9

eseti sportrendezvények megrendezésének alkalmával. Pályázati támogatásoktól függően
ezen szervezetekkel közösen igyekszünk sport elsősorban tömegsport rendezvényeket
szervezni.
Önszerveződő közösségként „asztalitenisz”, zumba, és kondi (testépítő) klubok alakultak
melyek a különböző sportágakra, szabadidő eltöltésére „szakosodtak.” Ezek működtetéséhez
az önkormányzat épület biztosításával, eszközök beszerzésével nyújt támogatást az éves
költségvetésben meghatározott keret erejéig.
A sportirányítás területén korrekt kapcsolat alakult ki az önkormányzat és a
sportegyesületek, valamint az önszerveződő közösségek között.

Óvodai‐, iskolai testnevelés és diáksport:
a.) Óvodai testnevelés:
Az óvodai testnevelés a Szentlőrinc város a társulási megállapodás alapján fenntartott
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde keretein belül szerveződik, , melybe a helyi
gyermekek mellett más települések gyermekei is járnak.
A testnevelés ma már az óvodai oktatásnak szerves része. A feltételek – testnevelési szoba,
játszótér, korszerűbb sport- és játékfelszerelések, képzett óvónők- adottak. A mindennapos
udvari játékos mozgás mellett heti egy alkalommal 30 perces játékos testnevelés- a
testnevelési szobában- az óvodai programba bele van építve. Ezen kívül az óvodások
rendszeresen nagyobb sétákat tesznek a friss levegőn, az időjárás függvényében.
b.) Iskola testnevelés és sport:
Az iskolai sport a Szentlőrinci, valamint a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolába szerveződik, melybe a helyi csonkamindszenti és kacsótai gyermekek járnak.
Az iskolai testnevelésnek és sportnak két helyszínét lehet jól elkülöníteni egymástól. A helyi
tantervek alapján kialakított és megtartott testnevelési órákat és a szervezett keretek között
folyó délutáni sportfoglalkozásokat. A két terület egymástól szakmailag nehezen
elválasztható. A délutáni sportfoglalkozások a lecsökkent számú tanórai testnevelést lennének
hivatottak kiegészíteni. Problémát jelent azonban, hogy ezek megtartása rendszertelen,
legtöbbször sportág centrikusak és gyakran nem azok a tanulók vesznek részt rajta, akiknek
erre a legnagyobb szükségük volna.
A testnevelési órák alól tartósan, vagy részlegesen felmentett tanulók száma évről évre nő.
Sajnos várhatóan tovább növekszik a felmentettek és a gyógy-testnevelésben résztvevők
száma, aminek a feltételei csak kismértékben javulnak.
c.) Diáksport:
A diáksport a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába szerveződik, a
labdarúgópályán, a tornateremben, ill. a különböző versenyek helyszínén.
A diáksport jól kialakított és működő rendszer. Az iskola sikeresen szerepelt az elmúlt
tanévekben a diákolimpia kerületi és megyei döntőin egyaránt. A sportolási lehetőségeket a
reményeink szerint a későbbiekben a tanuszoda is színesíti majd.
A tanórán kívüli foglalkozások keretében lehetőség nyílik délután kézilabda, sakk, boksz és
labdarúgás edzésekre, valamint igény esetén – Szigetváron, vagy Pécset - úszásoktatásra, és
korcsolyázási lehetőségekre /Pécs/ is.
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Szabadidősport, rekreáció:
Hagyományokkal rendelkeznek a szabadidős kispályás labdarúgó bajnokságok, valamint a
tájfutás, melyeket az önkormányzati rendezvényeken (gyermeknap, labdarúgótorna) évek
óta megrendezésre kerülnek, különböző életkorcsoportokkal.
Éves szinten alkalmanként több száz fő különböző korosztályú lakos vesz részt eltérő
rendszerességgel a kiírt eseményeken.
Az aktív természetjárók száma nem túl magas. Mivel Városunk közelében több hivatalosan
nyilvántartott turista útvonal is elhalad ezért többször tartunk kirándulásokat. A Város
domborzata kiváló adottságokkal rendelkezik a tájfutásra, természetjárásra, túrázásra;
ezen szabadidősportokat a jövőben előtérbe kívánjuk helyezni.
A városon belüli Tarcspusztáig a kerékpárút kiépítése befejezés előtt áll illetve számos terv
készült már mind a Szentlőrinc-Kacsóta, mind Bicsérd felé, de ez idáig még nem valósult
meg. Remélhetőleg a jövőben pályázati lehetőség szerint megépítésre kerül. A kerékpáros
sport előtérbe helyezése az összeköttetés megvalósításával aktívabbá válhat a jövőben.
Terveink: szélesíteni szeretnénk a kültéri szabadidős tevékenységek választási lehetőségét
kosárlabda, tollaslabda, tenisz sportágakkal, a belső sportolási lehetőségeket pl.
biliárdozással, kangoo-edzésekkel, asszonytornával, squash, stb., és az ezekhez szükséges
eszközök beszerzésével, a meglévő pályák felújításával, valamint egy koordinátor
alkalmazásával, aki ezekre felügyel.

Utánpótlás‐nevelés:
Szentlőrinc Város- lélekszáma ellenére utánpótlás–nevelő településnek nevezhető; a helyi
fiatalok a kézilabda, boksz, sakk, vagy a labdarúgás területén érvényesülhetnek. Városunk a
Bozsik intézményi programban részt vesz.
Fogyatékkal élők sportja:
Az ország lakosságának ma mintegy 10 %-a tartozik a hallás, látás, mozgás, vagy értelmileg
fogyatékos, ill. sérültek rétegéhez. Varosunkban jelenleg néhány fő a fogyatékkal élők száma,
sporttevékenységüknek nincsen hagyománya, kialakult gyakorlata, szervezete.

III. A sport feltételei Szentlőrinc Városban:
a.) Vizsgázott testnevelők, sportvezetők, sportszakemberek a közös fenntartású általános
iskolában állnak rendelkezésre.
A szabadidősport tekintetében önkéntes alapon állnak rendelkezésre az aktivisták, akiknek
főként a kézilabdasporttal és asztalitenisz sporttal kapcsolatban vannak vezetői
tapasztalataik, ill. van aktív sportmúltjuk. Utánpótlásuk egyre nehezebben biztosítható,
erkölcsi elismertetésük is szűk körű, anyagi elismerésük nem megoldható.
b) A település sportjának pénzügyi helyzete az elmúlt években fejlődést mutat, az
önkormányzati vezetésnek és irányításnak köszönhetően. A rendszerváltás előtti közel három
egyforma nagyságrendű, biztosnak tekinthető támogatás – bázisszervi, állami, saját bevétel –
átalakult. A bázisszervi pénzek döntően eltűntek, helyre az önkormányzati támogatások és a
reklámpénzek kerültek. Jelentős pénzek vannak a különböző alapítványi pályázatokban,
azonban ezek egy része tervezhetetlen, kiszámíthatatlan.
Az önkormányzat a sportfeladatokra éves szinten kb. ……. e Ft-ot különít el, az adott éves
költségvetéséből, a várható fejlesztésekkel, pályázati lehetőségekkel összhangban.
c) Az önkormányzati tulajdonban lévő sport illetve sportra használ több funkciós
létesítmények tekintetében a városban műfüves és füves labdarugó pályák állnak
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rendelkezésre. A településnek van tornacsarnoka, illetve sportcélra használt kiscsarnoka
(bokszterem) ezek felújítása azonban szükséges. Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes
komplex rekonstrukciója – Kulturális és Társadalmi Központ kialakítása során ez
megfontolandó.
Igény mutatkozik új többfunkciós szabadtéri sport pálya kialakítására, valamint az itt űzhető
sportokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére. Ezek megléte esetén igen jelentős
sportturizmussal lehetne számolni, ami növelhetné a Város bevételeit és felbecsülhetetlen
marketinget tudna biztosítani a város számára. E célból a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld
beruházás megvalósítása Szentlőrincen projektben kerül sor a város központjában, lakóházak
szomszédságában található, és jelenleg elavult tér/park fejlesztésére. A jelenlegi játszótérként
és közösségi térként funkcionáló tér új, a mai kor követelményeinek megfelelő játszótéri
elemekkel gazdagodik, mind a kisgyermekek, mind az iskolás korú, és a felnőttek számára.
Kialakításra kerülnek új közlekedési útvonalak, közvilágítás, valamint az esetleges rongálások
elkerülése érdekében biztonsági kamerák telepítése. Megépül egy vendéglátó egység a tér
szomszédságában lévő sportpálya területén, mely a tér, és a sportpályára érkező látogatók
kiszolgálásáról gondoskodik.
A projekt megvalósítása nemcsak társadalmi és kulturális hatásai miatt kiemelten fontos, de a
megvalósítási helyszín központi fekvése és a jelen park által nyújtott lehetőségek is
szükségszerűek a városban. Együttesen ilyen tartalmú tematikus parkkal nem rendelkezik
Szentlőrinc és a környező településeken sem találni ehhez hasonló parkot, így a várt és vélt
hasznossága a település turisztikai vonzerejét is növeli. Jelenleg a városban kiemelten fontos
lenne társadalmi szempontból egy minden korosztály igényeit kielégítő szabadidőpark
kialakítása, mely nem csak a testmozgást célozza meg, de lehetőséget biztosít a szociális
kapcsolatok elmélyítésére, kulturális és közösségi események helyszínéül is tud szolgálni. Az
Urbach téren és környékén, ahol a beruházás megvalósul Szentlőrinc lakosságának több mint
fele él. A tér mellett található az Általános Iskola, ahol több mint 500 gyerek tanul a városból
és a környező településekről. Nem messze található a sajátos nevelésű igényű (SNI) gyerekek
és enyhe fokú fogyatékos gyermekek iskolája is, ők is naponta használnák ezt a parkot. Az új
park kulturális, oktatási, környezet központúságot és sportolási célokat is ki kíván elégíteni.
Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet
leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. A
Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programban a Pécsi úton a panelházak mögötti
724/140 hrsz zöldterületen épül meg a város Street Workout Parkja (Kondipark) „D-TÍPUSÚ
SPORTPARK-ja”: A D típusú sportpark keretében 150 m2-en 15 db eszköz telepítésére kerül
sor előreláthatólag 2020-ban.
d) A zöldsport (pl. tájfutás, lovaglás, túrázás) feltételeinek megteremtésével a szabadidő
eltöltési lehetőségek választéka bővülhet, amely a turizmusra is kedvező hatással lehet.

IV.,) Sportirányítás:
A Város sportéletét az önkormányzat a helyi civil szervezettekkel, és önszerveződő
közösségekkel közösen irányítja, a helyi igényeknek megfelelően.
2011. év óta pénzügyi támogatás céljából évente pályázati lehetőséget ír ki az önkormányzat,
az éves költségvetésben meghatározott kerete erejéig a civil szervezeteknek, és egyéb
önszerveződő közösségeknek. Helyi fórumokon (pl. közmeghallgatás, képviselő-testületi
ülések) a civil szervezetek kifejthetik véleményüket, tehetnek javaslatokat- többek között - a
helyi sportélettel kapcsolatban is.
A Szentlőrinci Sportegyesület támogatási megállapodás keretében évente ………….. Ft
támogatást kap, valamint az önkormányzat térítésmentesen biztosítja ……………. alatti
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valamint a ……………. hrsz-ú sportpályák és Városi Sportcsarnok használatát. A Kozárisleny SE,
és a PVSK-Szentlőrinc Bokszklub részére helyiséget biztosítunk.

V.,) Szentlőrinc sporthelyzetének SWOT elemzése
Erősségek






változatos sportolási lehetőség
testnevelés jelentős szerepe az
oktatásban (kitűnik a tanulók
eredményeiből)
a település egyes részeinek
rehabilitációjával a sportolásra
alkalmas fejleszthető területek
(kerékpározás, kosárlabda, futball,
kézilabda)
jelentős önkormányzati szerepvállalás
illetve társadalmi munkában végzett
szervezőtevékenység

Gyengeségek







Sportinformációs rendszer hiánya
fogyatékkal élők, sérült emberek, idősek
sportolási lehetőségeinek hiánya
idősek sportolási lehetőségei szűk
keresztmetszetűek
beltéri sportolási lehetőségek
szűkössége
kültéri pályák elavultsága, jövőbeli
megszűnése
kültéri szociális-eü.
kiszolgálóhelyiségek hiánya

Lehetőségek
Veszélyek
 települési területek rehabilitációja
 a
mikrotérségben,
kistérségben
során szabadtéri sportrendezvények
található
települések
bővülő
bővülése
sportkínálata
 egészségnevelés propagálása az
 lakosság érdektelensége
oktatásban
 támogatások elmaradása
 Városi Sportcsarnok felújítása,
 anyagi lehetőségek szűkössége
szerepének növelése a helyi
 sportszakemberek
szűkössége,
ill.
sportolásban (pl. kispályás labdarúgás
hiánya
kézilabda, stb.)
 a Kodolányi utcai épület
kihasználtságának sport funkciójának
növelése, sportolási lehetőségek
(pl.küzdősportok, zumba, kangoo,
asszonytorna, stb.)
 sportolási lehetőségek kínálatának
bővülése (pl. tájfutás, sqash,
görkorcsolya)
 térségi, mikro térségi együttműködés
feltételeinek megteremtése
 mezo- és mikrotérségi esetleg
országos jelentőségű sportesemények
megrendezése
 a zöldsport, a turizmushoz kapcsolódó
szolgáltató szektor erősödése
 vállalkozásokkal való együttműködés
bővítése
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VI.,) Szentlőrinc sportkoncepciójának jövőképe
Szentlőrinc jelenlegi aktív sportélete megfelelő alapját képes adni a sportfejlesztési
projekteknek. A társadalom egészségi állapotának megújításakor figyelemmel kell lenni a
meglévő értékek megőrzésére és a fenntartható környezet megteremtésére. A Város kiemelt
feladata, hogy elsősorban az itt – de lehetőleg a környezetünkben- élők számára európai
mértékkel mérve is magas életminőséget biztosító programokat valósítson meg A Város
önkormányzatának egyik alapvető feladata a lakosság egészségének védelme, ezen belül a
megelőző egészségnevelés propagálása, nevelése, és a lehetőségek biztosításához a sportolás,
mint megelőző és rehabilitáció lehetőségének megteremtése. Az urbanizáció a mozgásszegény
életmóddal is párosult, aminek negatív hatását a kisgyermekkortól az idős korig
felvilágosítással, programok, lehetőségek biztosításával szükséges megelőzni illetve javítani,
amelyhez a sport lehetőségeinek szélesítése jó alapot kínál.

VII.,) KIEMELT CÉLKITŰZÉSEK kell legyenek az alábbiak:
Szentlőrinc
‐alakítsa ki a régió sportban a pozícióit,
‐az iskolai, diák‐, és utánpótlás sportban elért pozícióit erősítse,
‐a lakosság egyre növekvő része vegyen részt a szabadidő‐ és tömegsportokban,
‐a civil sportszervezetek létrejöttét elősegítse, támogassa,
‐növekedjen a lakosság sportra fordított ideje,
‐kerüljön előtérbe az egészséges életmód, és a megelőzés,
melyek alapja, hogy váljon a Szentlőrinci sportélet vonzóvá, minden korosztály
számára."
Fenti Vízió/elképzelés eléréséhez elengedhetetlen, hogy a víziót stratégiává, azt távlati,
valamint abból levezethető középtávú célokká formáljuk, és ezekből vezessük le a
közeljövő projektjeit.
A sportkoncepció céljai
Magyarország célja, hogy Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot meghaladó
fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő országai közé
tartozzon. Ennek eredményeként a szabadidőre fordítható idő megnövekedésével a sportra
fordított idő mennyisége egy főre levetítve a jelenlegi európai mértékhez közelítsen. Ezzel
összhangban, az önkormányzatnak -a civil szervezetekkel együttműködve- ezeket a célokat
figyelembe véve kell kialakítania saját céljait, prioritásait és intézkedési lépcsőit.
Szentlőrinc Város Önkormányzatának céljai:
*a szabadidős sport lehetőségeinek bővítése, amelynek révén biztosítható, a stabil és
kiszámítható szabadidő eltöltés, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott társadalmi
felelősség megosztás kialakulása;
*a tömegsport személyi, anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése
*az iskolai keretek között folyó diák-, és utánpótlás sport feltételeinek javítása, amely
elősegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre
képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más
területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az oktatási intézmények keretei között folyó
diák köri sportlehetőségek feltételeinek javítása;
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*a Város sportéletében a versenysport kialakítása, a sport jövedelemtermelő
képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az élsportolók száma, erősítve ezzel a
Város ismertségét a hazai és akár nemzetközi versenyeken.
*a lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a Szentlőrinciek számára
biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs lehetőségek
fenntartható fejlődését – minden életkorra tekintette-, és mérsékelve az egészségügyre
fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő ütemét;
*a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése,
amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következő időszak fejlődése nyertesének
érezhesse magát Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az összetartozás érzésének
növelése, a kooperációs készség javítása.
A vízió, a stratégia és a projektek megfogalmazása során alapvető fontosságú az alábbi
horizontális elvek figyelembevétele:
*a fenntartható fejlődés megindítása, annak érvényesülése, hogy a fejlesztéspolitika
ne élje fel a jövő generációk számára elérhető természeti, társadalmi és gazdasági
erőforrásokat;
*az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek- és korosztályok- közötti
esélyegyenlőséget, mind a roma kisebbség egyenlő esélyeinek, mind a fogyatékossággal élők
egyenlő esélyeinek biztosítását;
*partnerség - a program a térség közintézményi, gazdasági-üzleti és civil szférájának
összefogásával, szoros együttműködésével, a felismert és elismert egymásra utaltság
szem előtt tartásával kerül megvalósításra;
*addicionalitás - a programmal a térség hosszú távú célja elsősorban olyan programok
megvalósításának támogatása, melyekben a kedvezményezettek saját forrásaikhoz
addicionálisan - az akció megvalósításának felgyorsításához, a jobb minőség eléréséhez
kapják a támogatást;
*szubszidiaritás - a programban a szubszidiaritás és a decentralizáció jegyében olyan
prioritások és intézkedések kerülnek megfogalmazásra, melyek konkrét megvalósításában,
vagy kezdeményezésében egyértelműen vezető szerepet játszhat a település, a kistérség,
aminek következtében a központi kormányzati szinthez, valamint a regionális szint és az alatti
szintekhez kapcsolható intézkedések nem kapnak prioritást.

VIII.,) A program szerkezete
A program hagyományos szerkezetű, prioritásokra/elsődlegességekre és a prioritások
eléréshez szükséges intézkedésekre bomlik. Az intézkedések megvalósítását természetesen a
társadalmi-gazdasági környezet változásainak követésével, a későbbiekben konkrét
projektekkel is alá lehet támasztani, hiszen a program megvalósulása (5-10 év) során új
szereplők érkezhetnek, új helyzetek, új forrás lehetőségek adódhatnak.
A program az alábbi egységekből áll. A prioritásokat, s a prioritásokon belül az intézkedéseket
az alábbiakban soroljuk fel:
1. Prioritás – Szabadidősport
1.1. intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése
1.2. intézkedés: Esélyegyenlőség megteremtése és javítása
1.3.intézkedés: Zöldsport (pl. tájfutás, lovaglás, túrázás) feltételeinek megteremtése;
a kerékpáros szabadidős sport feltételeinek javítása
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1.4. intézkedés: Az asztalitenisz és testépítés feltételeinek javítása
1.5. intézkedés: A tornatermi sportok lehetőségeinek javítása
2. Prioritás ‐ Élsport, utánpótlás nevelés
2.1. intézkedés: A labdarúgás sport feltételeinek javítása
3. Prioritás —Nevelés, oktatás, diáksport
3.1. intézkedés: Az úszás népszerűsítése az oktatási keretek felhasználásával
4. Prioritás ‐ Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
4.1. intézkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőközpont/park, szabadtéri
létesítmények, kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztési programjának
kidolgozása
4.2 intézkedés: A sportlétesítmények feltételeinek javítása
4.3 intézkedés: A Szentlőrinci sportinformációs rendszer szélesítése
1. Prioritás - Szabadidősport
Szentlőrinc Város Önkormányzatának célja a sport segítségével minél szélesebb rétegek
mozgósítása, a népesség egészségi állapotának javítása. Az egészség megőrzése érdekében
fontos növelni a lakosság sportaktivitását, továbbá rehabilitációs célból a már megromlott
egészségi állapotúak bevonása szükséges a sportéletbe. Mindez az egyének számára
életminőséget javító hatással járhat, ha a sport jelentősebb szereppel bír, valamint
kézzelfogható pénzügyi előnyöket is kínál a betegségkezelési kiadások terén elérhető
megtakarítások révén. A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából
való kiesést, a támogatásra szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására fordított
támogatásokat is. A sportolási lehetőségek bővítése a kereslet növelése által a kínálat
élénkülését is indukálhatja. Ennek elérése érdekében a Város kiemelt célja a kereslet
növelésének érdekében a helyi lakosság aktív sport iránti beállítódásának kialakítása.
Ennek egyik eszköze: - a sportolásra ösztönző egyesületi hálózat felépítése, másrészt
-az egészséges és mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének
elterjesztése.
1.1. intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése
Ezen keresztül cél: a szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek kialakítása,
fejlesztése a sport eszközével, a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése,
tartalmas családi sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport nevelő erejénél
fogva alapvető segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a kábítószer-használat elleni
küzdelemben is, amely preventív eszközként össztársadalmi problémák kezelésében is
hatékony segítséget jelenthet.
Ehhez a Városben élő társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási
lehetőséget, az igényekhez és elvárásokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az
egyének döntésére bízható, hogyan és milyen formában veszik azt igénybe.
1.2. intézkedés: Esélyegyenlőség megteremtése és javítása
Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport jelentős eszköz lehet a kirekesztés,
szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a hátrányos helyzetűek
számára a sportban elért eredményeik társadalmi integrációjukat is elősegítette. Valamint a
szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási
lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javításában.
Ennek elérése érdekében meg kell teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget.
Továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú,
hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos személyek sportolása. Ehhez a
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megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élők számára is elérhető
szolgáltatások megteremtése szükséges.
1.3. intézkedés: Zöldsport (pl. tájfutás, kerékpár, túrázás) feltételeinek
megteremtése, a kerékpáros szabadidősport feltételeinek javítása
A különféle zöldsportok (tájfutás, lovaglás, túrázás) meghonosításával, annak feltételeinek
kialakításával, majd bővítésével a helyi természeti adottságok kihasználásával a turizmus
erőteljesebb fejlődésnek indulhat a Városban, mely hosszú távon akár megélhetőségi
lehetőségként is javíthatja a lakosság életszínvonalát (pl. szálláshelyek kialakításával).
A lovaglásra a terepviszonyok adottak, a szükséges infrastruktúra kiépítésével -a lovasoktatás
és gyermeklovagoltatás érdekében- lovarda kialakítása hosszú távon elérhető a
vállalkozásokkal együttműködve.
1.4. intézkedés: Az asztalitenisz és testépítés feltételeinek javítása
Az önszerveződő közösségként (klubként) működő asztalitenisz lehetőségek a szabadidő
eltöltésére jelenleg – az anyagi lehetőségekhez és igényekhez mérten - elégségesek. Azonban
az eszközpark javításra és bővítésre, valamint az épület felújításra szorul annak érdekében,
hogy esetlegesen kisebb versenyek kerüljenek megrendezésre.
1.5. intézkedés: A tornatermi (belső) sportok lehetőségeinek javítása
A közös fenntartásban lévő iskolai tornaterem - kihasználtságának növelésével, és a sportolási
lehetőségek színesítésével - a szabadidős sportolásnak nagyobb teret adhat, azonban a
sportcsarnok felújításra szorul. A Városbeli, belső sportokra is használt Kodolányi utcai épület
programválasztékának (kangoo, asszonytorna, stb.) növelésével a helyi fiatalok hasznos
szabadidő eltöltési lehetőségei bővülhetnek rendszeresen, nem csak az önkormányzati
rendezvények alkalmából. Eszközbeszerzéssel, szükség esetén fedett sportcsarnok
fejlesztésével, kiszolgáló helyiségek építésével kiszolgálhatóak a hosszabb távú igények.
2. Prioritás - Élsport, utánpótlás nevelés
A sportágaknak el kell készíteniük sportágfejlesztési terveiket, felvázolni kitűzött céljaikat,
mindazokat hogyan, mekkora és milyen forrásból kívánják megvalósítani, valamint mely
területeken milyen mértékben van szüksége az adott sportágnak külső támogatásra.
A Bozsik-programban elért iskolai eredményeket hosszú távon is szükséges megtartani.
2.1. intézkedés: A labdarugó sport feltételeinek javítása
Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg javítani tudják.
Az utánpótlás-nevelés érdekében az infrastruktúra fejlesztése, és bővítése elengedhetetlen. A
labdarúgás az önkormányzat és a helyi szponzorok támogatása mellett hozzá tud járulni a
Város marketingjéhez is. Ezért fontos, hogy az események megfelelő kommunikációban
részesüljenek a továbbiakban is.
A játékosok egészsége és állapota szempontjából elengedhetetlen egy ízület barát, jó
minőségű ideális futballpálya. Ennek folyamatos biztosítása és fenntartása nem egyszerű
feladat, rendkívül sok gondozást és odafigyelést igényel. A beruházások ezt segítenék elő.
Járda - A pálya körüli járda a mérkőzésre kilátogató nézők közlekedését biztosítja, ez jelenleg
a Tarcsapusztai pályán hiányzik. Műfüves edzőterületek - A téli időszakban az összes up
korosztály, illetve felnőtt csapatok az egyetlen nagyméretű füves pályára tömörülnek össze.
Ezt a pályát tehermentesítve, a létrehozni kívánt műfüves területeken a kisebb korosztályok
edzéseit tudnánk tartani. Az aktív, majdan profi játékosok számát kell növelni, de az amatőr és
szabadidős futball szereplőinek gyarapodása is elengedhetetlen. Célunk a tömegek
mozgósítása, a gyerekek, lányok és asszonyok bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, foci
mindenkinek, korra, nemre, egészségre való tekintet nélkül. A tömegesítés egyik legfontosabb
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pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében
szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével
az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma.
A jól szervezett edzői/nevelői munka, a megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás
alapja. Ennek érdekében programunk fontos elemének tartjuk egy képzett szakembergárda
alkalmazását,az edzők, edző-pedagógusok anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a
megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Elengedhetetlen a stadionok,
pályák, edzőpályák, kispályák, „grundok” számának növelése és minőségének javítása
valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, stb.) fejlesztése. Továbbá a minőségi
futballhoz szükséges eszközök, sport- és egyéb felszerelések biztosítása a csapatok számára,
mind a megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés szempontjából alapvető és
elengedhetetlen. A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését
mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertségviszonylatában. Ezen
sportfejlesztési koncepció a tavalyi évben beadott programunkkal összhangban áll, és egyes
területeken annak folytatása. A sportfejlesztési programban saját erősségeinkre és
adottságainkra alapozva, a településen, kistérségben működő önkormányzatokkal, társadalmi
szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az elvárások és lehetőségek reális felmérésén
keresztül állítottuk össze az elképzeléseket. A fejlesztési programban figyelembe vettük a
fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát és azt, hogy
az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt „növekedési” célokkal, elvárt
eredményekkel arányos legyen. A programunkban megcélzott eredmények az adottságaink,
helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható.
Asportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel
azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatás-Általánosan elmondható, hogy a tömegek a hiányzó sikerek miatt
elfordultak a labdarúgástól, a sportág jelentősen veszített népszerűségéből, a mérkőzéseket
egyre kevesebb néző tekinti meg. Az utánpótlás tekintetében egyre csökken a gyermekek és
csapatok száma. Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnék ezen helyzetből pozitív
irányba elmozdulni, melynek társadalmi hatásai a következők lehetnek: Rövidtávon, a sikerek
révén valamint a közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi
kötődések ismét erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz
és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára.
Középtávon, az általános és tömeges elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse
társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos
tevékenységgel töltsék szabadidejüket, csökkenjen a társadalomra veszélyes tevékenységek
elterjedése, növekedhessen a közbiztonság. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a
hátrányos helyzetű személyek, rétegek számára. Hosszútávon, a labdarúgás adta rendszeres
sportolási lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férfiak és nők egészséges életmódot
folytatva, egészségesebb társadalom kialakulását segíthetik elő. A fentiek megvalósulása
esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a közösségeket,
tartást is öntudatot ébresztve a szélesebb rétegekben is.
Gazdasági hatás-A magyar futball egészére jellemző az alulfinanszírozottság, a klubok döntő
többsége magát eltartani nem képes. A gazdasági viszonyokra az átláthatatlan, nem kellően
szabályozott gazdálkodás és működés jellemző. A sportfejlesztési koncepció ezen viszonyok
javítására lehet alkalmas, a programtól elvárt gazdasági hatások a következők:Rövidtávon,
olcsóbbá tehető az amatőr valamint a versenyszerű labdarúgás, a költségek csökkentésével
szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé a futball.A sportkoncepció érvényesítése révén
továbbá az MLSZ „költségcsökkentési” stratégiájának eredményeként a mindennapi
finanszírozási problémák megszűnnének. Középtávon, a kellően
szabályozott működés valamint a folyamatos monitoring hatására a klub gazdálkodása
átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. Ennek pozitív hatása az egyesület jövőjének
Szentlőrinc Város sportfejlesztési koncepciója 2020‐2025. évekre

18

tervezhetőségében is jelentkezne. Hosszútávon, a bevételi oldal növelése is lehetséges, amely
a potenciális támogatók és befektetők számára vonzóvá teheti a labdarúgásunkat.
3. Prioritás: Nevelés, oktatás, diáksport
A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán érhető el, hiszen az ehhez
szükséges szellemiségnek a kialakítása itt érhető el a legsikeresebben. Ehhez szükségszerűen
a szakemberképzés és sporttudomány tartalmának és tematikájának megújítása is alapvető
fontosságú. Mindehhez az utánpótlás-nevelés, és -képzés bázisának újraépítése, a támogatási
rendszer feltételeinek biztosítása az első lépcső. Továbbá ezen keresztül elő kell segíteni a
tanulók fizikai állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható fizikai próbarendszer
működését.
Az iskolákban a mindennapos testnevelés és testmozgás feltételei manapság már adottak,
ezek infrastrukturális és szakmai feltételei lényegében rendelkezésre állnak. Mivel tény, hogy
a diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, szükséges,
hogy a tanóra keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye kialakuljon,
azaz a fiatalok szeressék meg a sportot és tudatosuljon az egészséges, mozgás gazdag életmód
fontossága bennük.
A diáksportban elért jelenlegi eredmények megtartását -röplabdázás terén -hosszú távon isel kell érni, valamint törekedni kell új sportágak megismertetésével.
3.1. intézkedés: Az úszás népszerűsítése az oktatási keretek felhasználásával
Az intézkedés célja, hogy Szentlőrincban az oktatási és nevelési intézményei által szervezett
úszások gyakorisága az igényekhez illeszkedően bővüljön. A városban épülő tanuszodával az
úszásra rendelkezésre álló időkeret bővülhet, annak támogatásával, esetlegesen a szülőkre
háruló költségek csökkenésével ezen sport népszerűsítése elérhető.
4. Prioritás - Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
A Szentlőrincen és az Általános Iskolában található sportlétesítmények korszerűsítése,
szociális-eü kiszolgálóhelyiségekkel (wc, öltöző) való ellátása és akadálymentesítése mind a
versenysport mind pedig a rekreáció területén kiemelten kezelendő feladat. Az igényeknek
megfelelően -szükség esetén- új infrastruktúra (pl .tornacsarnok, öltöző) kiépítésével a helyi
sportélet még sokoldalúbbá válhat.
A tervezett fejlesztéseknél egy tudatos beruházási politikával alkalmassá kell tenni a Várost az
adottságokhoz illeszkedő sportágakban akár versenyek megrendezésére is, amellyel egyben a
lakosság sportolási lehetőségeinek körét is növelni lehet. Mivel az emberek belső igényévé
vált, hogy az egészségük megőrzéséért aktívan tegyenek, szükségessé vált, hogy aki sportolni
szeretne, a lehetőségek széles választékát érhesse el. Továbbá a sportélet szervezeti
rendszerében, horizontális és vertikális szinten is integrált körülmények között kell
kialakítani a fogyatékos személyek részére elérhető sportolási lehetőségeket, elősegítve ezzel
is társadalmi integrációjukat.
4.1. intézkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőközpont/park, szabadtéri
létesítmény, kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztése
Szentlőrinc fejlesztési elképzelései között a 2019. után tervezett, relatív kisebb költségekkel
létesíthető és működtethető létesítmények, és létesítménynek nem minősülő egyéb
infrastruktúrák fejlesztése kiemelt helyen szerepel. A közterületek fejlesztésével, játszóterek
kialakításával és fejlesztésével, a kerékpárutak felújításával, és összekapcsolódásával az
igényekhez illeszkedő, a Város jelenlegi struktúráját nem befolyásoló olyan fejlődés történhet
meg, amely biztosítja a kerékpárosok és görkorcsolyások számára a biztonságos gyakorló és
potenciális versenyterületet.
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A biztonságos kerékpáros közlekedés számára elengedhetetlenek a kiépített kerékpárutak,
ezzel alternatív közlekedési lehetőséget kínálva az itt élők számára. A Város tulajdonában lévő
sportpályák további fejlesztésével az aktív egyesületi élet feltételei tovább javulhatnak, akár
sportegyesületek is létrejöhetnek a jelenlegi klubokból. Továbbá a terület alkalmas lehet kisvagy mikrotérségi sportrendezvények, versenyek megtartására, valamint a labdarúgáson
kívül egyéb (kézilabda, boksz, sakk) sportok űzésére is. Az elképzelések szerint az aszfaltos
pályák felújítására és a szomszédságában gyermekjátszótér kialakítására kerülne sor.
4.2. intézkedés: A sportlétesítmények feltételeinek javítása
A Városi sportok és szabadidős lehetőségek számára folyamatosan gondot jelent a megfelelő
gyakorló -és potenciális- versenyhelyszín hiánya, mely a helyi sportélet továbbfejlődésének és
sikerességének akadálya lehet. Ennek megoldására az 1.sz. mellékletben felsorolt
sportlétesítmények feltételeinek javítása elengedhetetlen, közepes és hosszú távon a pályázati
lehetőségek, támogatások kihasználásával a kitűzött célok elérhetőek.
4.3. intézkedés: A Szentlőrinci sportinformációs rendszer szélesítése
A helyi sportéletről, és a szabadidő eltöltési lehetőségekről jelenleg a hirdetőtáblák,
szórólapok, és az időközönként megjelenő Szentlőrinc Hírhozó útján értesülhetnek a lakosok.
Ez jól bevált az idősebb generáció körében, azonban a fiatalokhoz az információ gyorsabb
áramlása végett elektronikus felületen is szükségszerű kiegészíteni az információs rendszert.
Az intézkedés kettős célt kíván megvalósítani:
-a lakosság elektronikus úton történő tájékoztatása, bevonása a Városi sportéletbe,
folyamatos és naprakész információk szolgáltatása a szabadidős sportok vonatkozásában.
-a Város sport társadalmának kapcsolatépítését elősegítő, fórumoknak helyet adó
elektronikus felület (honlap) kialakítása, melyen az elért eredmények, hírek, egyéb
információk elérhetővé válnak.
EGY JÓL ÖSSZEFOGOTT, ÖSSZEHANGOLT, MARKETING SZEMLÉLETŰ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS
IRÁNYÍTÁSSAL AZ EGÉSZ TELEPÜLÉS MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE, ENNEK FOLYOMÁNYAKÉNT A
LAKOSSÁG KÖZÉRZETÉNEK, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JAVULÁSA ÉRHETŐ EL.

X.,) Megvalósítás:

E koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében Szentlőrinc Város Önkormányzatának
képviselő-testülete:
*minden évben az önkormányzat költségvetésének elfogadása előtt megvizsgálja a sporttal
kapcsolatos céljait, azok megvalósításának lehetőségeit
*lehetőség szerint biztosítja a szükséges anyagi feltételeket
*folyamatosan egyeztet a helyi egyesülettel, és önszerveződő közösségekkel a célok
megvalósítási lehetőségeiről és módjáról.
Szentlőrinc, 2019………………………

P.h.
Koltai Péter
polgármester
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Záradék: Ezen sportfejlesztési koncepciót Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő‐
testülete a …../2019. ( …..) Kt. sz. határozatával elfogadta és jóváhagyta.
Szentlőrinc, 2019. december
P.h.
Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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Mellékletek
1.sz. melléklet
Szentlőrinc Város sportlétesítményei
1. Szentlőrinc sporttelepkosár, kézilabda és labdarúgó) pálya
helyszín:
7731. Szentlőrinc, zártkert 1345 Hrsz‐ú 11.749 m2
épült:
1960-as évben
alapterület: 11.749 m2
állapot:
elavult
funkció:
a labdarúgás egyéb tömegsport kiszolgálása
fejlesztés:
áthelyezés ülőhelyek kialakítása, villanyvilágítás, védőhálós kerítés kialakítása,
sporteszközök beszerzése, aszfaltburkolat felújítása, festése, szociális-eü. kiszolgáló
helyiségek biztosítása (wc, öltöző), akadálymentesítés
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