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1. BEVEZETÉS
1.1. A SPORT JELENTŐSÉGE
A sport, mint szabad emberi aktivitás a pszicho-fizikális képesség fejlesztésére
irányul. Az, mint ilyen elegendő motívum, hogy az emberek fizikális aktivitásokkal
foglalkozzanak, amely az egészség megőrzésére és előmozdítására irányul, úgy
fizikálisan, mind mentálisan.
Nem szabad elfelejteni, hogy az embernek igénye van a mozgásra, bizonyításra,
versenyre, hogy látható és ismert legyen, így ez egy társadalom számára, amely
törekszik arra, hogy rendezett és elismert legyen, mindenképpen fontos, hogy rendezett
és elismert legyen, mindenképpen fontos, hogy milyen módon rendezett a sport.
Az európai alapokmány definiálja a sportot. A sportot a fizikális aktivitás minden
formáját képezi, amelyeknek szervezett vagy szervezetlen részvétel alapján a céljuk a
kifejezésmód vagy a fizikális készségek javítása és a mentális jólét, társadalmi
kapcsolatok kialakítása vagy eredmények elérése minden szinten.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNICEF külön figyelmet szentelnek a
sportnak. Az ENSZ egyik volt főtitkárának idézete szerint világosan látszik, hogy
milyen szerepe van a sportnak a társadalomban és, az mennyire járul hozzá a jobb
megértéshez és toleranciához.
Ő többek között megjegyzi: „A sportnak szerepe lehet az egyén életének
javításában, de nem csak az egyéneknek…hanem teljes közösségeknek. Teljes
egészében meg vagyok győződve, hogy most jött el a megfelelő idő, hogy ezt a megértést
díjazzák, hogy serkentsék a kormányokat, fejlesztési ügynökségeket és közösségeket,
és gondolkodjanak el arról, hogy a sportot hogyan lehet szisztematikusan bekapcsolni a
tervekbe, hogy segítsenek a gyermekeken, különösen azokat illetően, akik
nélkülözésben, betegségben és az összetűzésekben élnek,” Koffi Anan, az Egyesült
Nemzetek Szervezetének főtitkára.
A sport a mutatója egy társadalom fejlettségének, annak civilizációs
előmenetelének, amely azon cél felé irányul, hogy minden embernek biztosítsák az
életfeltételeit olyan életre, amely méltó az időhöz, amelyben élnek.
A helyi közösség az első a rendszerek sorában, amelynek meg kell teremtenie a
feltételeket, hogy mindenki foglalkozhasson sporttal, fizikális aktivitásokkal a saját
választása és akarata szerint, tekintet nélkül a nemére, fajára, nemzetiségére vagy
anyagi helyzetére.
1.2. A SPORT ZENTÁN
Zentán megállapíthatjuk, hogy a sport fejlett és hagyománya és folyamatossága
van. Természetesen, ahol mindenhol, a sportnak vannak oszcillációi, azonban eddig nem
voltak döntőek nagyobb problémákat illetően. A Helyi Önkormányzat, összhangban a
meghatalmazásaival sokat gondoskodik a polgárok szükségleteiről, hogy sporttal
foglalkozzanak és a költségvetés útján lehetővé teszi és támogatja a programaktivitások
sikeres megvalósulását.

Pontosan ezen program alapos kidolgozása és az előző sportfejlesztési stratégia
a 2012-től 2016. évig arra utal, hogy komolyan foglalkozik a polgárok sporttémájával,
a testkultúrájával és rekreációjával.
A sportrendszert a zentai KKT fő rendeletével, a
sportszervezetek
osztályozásával, mint költségvetési program lett rendezve. Mindig tudatában annak,
hogy nem lett elég téve, illetve, hogy még mindig javítani lehet a sport és a polgárok
fizikális aktivitásainak feltételeit.
A sportszervezetek, sportklubok, valamint a területi ágazati szövetségek alapvető
sejtek, ahonnan minden elindul, és a Helyi Önkormányzat az, amely kíséri a polgárok
szükségleteit és érdekeit ezen a téren. Különösen fontos szerepe az iskolának van a
testnevelő pedagógusoknak, valamint a polgárok tudatának a sporttal való foglalkozás,
illetve aktív élet szükségleteit illetően. Ez az egymás közötti kapcsolatok harmóniája
nincs mindig azon a szinten, amelyen kellene, hogy legyen, azonban menet közben
kiigazítjuk a problémákat és a jó kommunikáció az, amelynek meg kell oldania
minden kérdést, amely megoldást igényel.
Zenta községben 29 regisztrált sportszervezet van, amelyek tagjai a községi
sportszövetségnek, valamint egy kisszámú sportszervezete, amelyek regisztráltak, de
nincs kommerciális tevékenységi jellegük, és nem tagosodtak be a községi és felsőbb
szövetségekbe.
Zenta magas és él eredményeket ért el, úgy a klubbeli, mind az egyéni
eredményeket illetően. Természetesen ki kell emelni a sportágazatokat, amelyek több
éve tartják a folyamatosságot és mindenek előtt az egyéneket, akik a magasabb
rangokon és a válogatott szelekcióban kitűnő eredményeket érnek el.
A sport, úgy, mint Zentán, úgy az egész társadalomban, mint annak részét nem
kerülhetik el a jelenségek, amelyek de még mennyire kihatással bírnak annak
fejlesztésére. Ezekhez a jelenségek, de még mennyire negatívak, mindenek előtt a
gyermekek és a szülők nem elegendő érdekeltsége a sportot és az aktív életet illetően,
mert nincs elegendő tudásuk a kedvezményekről a fizikális aktivitásokkal való
foglalkozást illetően, a demográfiai kép, amely a gyermekek születési számának
csökkenésére utal, a lakosság nagy elvándorlása, valamint a sportszakemberek elégtelen
érdekeltsége a sportmunkát illetően.
A felsoroltakból következik, hogy Zenta község sportfejlesztési programja a
meglévő sportfejlesztési stratégia folytatását és kiigazítását, annak összehangolását az
új törvényes megoldásokkal, mindenek előtt a Sportról szóló törvénnyel, a polgárok
szükségleteivel és jelentőségével képezi Zenta községben.
Mindez kihívást jelent a program szerkesztőinek és azoknak, akiknek végleges
döntést kell hozniuk és felismerni a dokumentum jelentőségét, amely az egyedüli
érvényes és helyes, ha teljes egészében implementálni lehet.
2.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÍZIÓJA, KÜLDETÉSE ÉS
MEGVALÓSÍTÁSA

2.1. VÍZIÓ
A vízió, amely alapján meghoztuk Zenta község sportfejlesztési programját az,
hogy minél minőségesebb stratégiai alapot teremtsünk a sport előmozdítására és Zenta
község polgárainak minél jobb feltételek teremtése, hogy jobb minőségű életet éljenek,
hogy minél jobb társadalmi viszonyot és minőségesebb értékrendszert biztosítsanak.
2.2. KÜLDETÉS
A küldetés Zenta község területén a sport megszervezésének és a sportrendszer
megteremtése, amelyben mindenki jogosult lesz, hogy sporttal foglalkozzon, a
személyisége fejlesztése, a jó egészsége megtartása, a fizikális képességek javítása, a
jobb és célravezetőbb szabadidő kihasználása, az életminőség előmozdítása és minél
jobb eredmények elérése és a hagyományos él eredmények megtartásának céljából.
3.

ZENTA KZÖZSÉG SAJÁTOSSÁGAI
Zenta község Bácska északkeleti részén terül el, Vajdaság északi részén és az
Észak-bánáti Körzethez tartozik.

Zenta községet öt település alkotja: Zenta, Tornyos, Felsőhegy, Bogaras és Kevi.
Zenta, mint a legnagyobb lakott terület a község központját képezi (79,40%). A község
területe 293,4 km2.

A 2011. évi népszámlálás szerint a lakosok teljes száma 23.316, ami az utolsó
tíz évhez viszonyítva az előző, 2002-es népszámláláshoz viszonyítva alacsonyabb –
8,81%-kal és jelentősen magasabb a tartományi (5,67%) és a köztársasági átlaggal
(5,04%) összehasonlítva. A község lakosainak teljes számát a magyarok 79%-ban, a
szerbek 11%-ban, a romák kb. 2,5%-ban teszik, míg a többiek jelentősen alacsonyabb
részesedéssel, vagy a számuk vagy határozatlanságuk szerinti.
Zenta község lakosságának átlagkora valamennyivel magasabb a köztársasági
szinthez viszonyítva (42,2), azonban magasabb a Vajdaság AT-hez viszonyítva (41,8
éves) és 42,7 évet tesz ki. Ezzel összhangban van a tény is, hogy a lakosság
elöregedésének indexe jelentősen magasabb a községben, és 121,45-öt tesz ki, a Szerb
Köztársasághoz (114,32), de különösen a Vajdaság AT-hez (108,62) viszonyítva.
A foglalkoztatottak száma 5.393, és a munkanélkülieké 1.826, ebből a számból
571 nő. Zenta község alapvető mutatói és jellemzői szerint, amely 23 316 lakos, a
szociális támogatás valamely formáját 2399 személy veszi igénybe, vagy a lakosok
teljes számának 10.28%-a. Minden nyugdíjas teljes száma a megvalósított nyugdíj
szerkezete és fajtája szerint 6 084 személy, ami a teljes lakosság számának 26,09%-a. A
községben 10 óvoda található, kb. 680 gyermekkel, egy általános iskola – hét
kihelyezett tagozattal, valamivel több, mint 1 750 tanulóval és négy középiskolája kb.
1200 tanulóval.
A régiók és helyi önkormányzati egységek fejlettségének egységes jegyzéke
megállapításáról szóló Kormányrendelet szerint Zenta község az első csoporthoz tartozik,
amelyet 23 helyi önkormányzati egység képez, amelyeknek a fejlettségi fokozata a
köztársasági átlag felett van.
A felsoroltak alapján Zenta községnek negatív százaléka és lakossági
indexszáma van, míg a gazdasági helyzet kielégítő szinten van.
A sportot, mint a társadalom részét nem kerülhetik el a negatív trendek, ahol
pontosan ezekkel a dokumentumokkal és más szisztematikus megoldásokkal, a negatív
trendek következményeit a lehető legalacsonyabb mértékre kell csökkenteni.
4. ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORTRENDSZER TÉNYEZŐI ÉS AZOK
SZEREPE
Zenta községben a sportrendszer tényezői két szektorra hatnak ki, a
nyilvánosra és a kormányon kívülire.
A nyilvános szektort a következők alkotják: Községi Tanács (a sport és ifjúsági
feladatkör), az oktatási és sportügyi tanács, a sportfejlesztési program lefolytatásában
illetékes bizottság, a sport területén a nyilvános pályázatok lefolytatásában illetékes
bizottság.
Hatáskörök: minden felsorolt alany a nyilvános szektorban köteles figyelemmel
kísérni, megkapni az információkat a sport terén, úgy a törvénybelieket, mind a
klubokat és sportszervezeteket, mindenek előtt Zenta Község Sportszövetségét illetően.
Ezen információk és javaslatok alapján, kötelesek javasolni a szisztematikus megoldások

szabályzatait, amelyek előmozdítják a sportot magában a községben. A végső döntést,
ha a programról vagy rendeletről van szó, Zenta Község Képviselő-testülete hozza meg,
és a többi döntést, a szabályzatokat a Községi Tanács fogadja el, míg a nyilvános
pályázat kérdésében a döntést a bizottság javaslatára a község polgármestere hozza meg.
A kormányon kívüli szektort a területi sportszövetség - Zenta Község
Sportszövetsége és a sportszervezetek, klubok és egyesületek képezik, amelyek tagjai
Zenta Község Sportszövetségének. Zentán kisszámú sportszervezet van, amelyek nem
tagosodtak, és nincsenek meg a feltételük a tagosodásra a területi sportszövetségbe, mert
kommerciális és nem versenyelven alapulnak. A 2016-os évben a következő klubok
voltak aktívak: a Zentai Atlétika Klub, Zenta, a Zenta Labdarúgó Klub, a Tornyosi
Labdarúgó Klub, a Tiszavirág Kajak Klub, a Zentai Kézilabda Klub, a Zentai Herkules
Birkózó Klub, a Zentai Vízilabda Klub, a Zentai 1903 Tenisz Klub, a zentai Asztalitenisz
Klub, a Zentai Queen Céllövő Klub, a Munkás Sakk Klub, a Zentai Sakk Klub, a Zentai
Sporthorgászok Egyesülete, a Zentai Úszó Klub, a Zentai Teke Klub, a Plavi koš
Kosárlabda Klub, a Basket Star Kosárlabda Klub, a Linea Szertorna Klub, a Flamenko
Tánc Klub, a Titán Body Bilding Klub, a Tisza Víz Alatti Aktivitások Klub, a Zentai
Budo Klub, az MS Jim Harcos Sportok Klubja, a Zentai Röplabdaklub, Zenta község
testnevelő és sportpedagógusainak Egyesülete, Zenta község Sport Mindenkinek
Egyesület.
A felsorolt klubok, sportszervezetek és egyesületek Zenta Község
Sportszövetségében a képviselőik által javasolják, vesznek részt a sport területén a Helyi
Önkormányzat irányába, a sportjuk fejlesztése és jogaik és kötelezettségeik
megvalósítása értelmében.
Zenta Község Sportszövetsége nagyon specifikusan szervezett, mert a rendszeres
tevékenységükre kilenc foglalkoztatottja van, akik ellátják
Zenta község
sportlétesítményei takarításának a teendőit is.
Zenta község minden sporttényezőjének megvan a világos meghatalmazása és
feladata, amelyeket meg kell, hogy valósítsanak, mindezt a jogaik és kötelezettségeik
javítása és megvalósítása céljából, amelyet az érvényes jogszabályok és belső aktusok
szabályoznak.
5. TÖRVÉNYES KERET
5.1. A SZERB KÖZTÁRSASÁGBAN A SPORT TERÜLETÉN ÉRVÉNYES
JOGSZABÁLYOK
Az alapvető jogi aktus, amely a Szerb Köztársaságban a sport területét
szabályozza a Sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.), amely
2016 februárjában lett meghozva.
A sportról szóló törvény szisztematikus törvény, amely rendezi a sport területét,
összhangban az európai szabványokkal és jogszabályokkal. Еzzel a törvénnyel
részletesen rendezik a sportolók és más, a sportrendszer természetes személyei jogait és
kötelezettségeit, a jogállással, a szervezetekkel és a jogi személyek regisztrációjával
kapcsolatos kérdéseket a sportrendszerben, definiálják a sport területén az általános
érdeket, valamint a polgárok szükségleteit és érdekeit a sport területén az autonóm
tartományban és a helyi önkormányzati egységben, felállították a világos ismérveket,

feltételeket és a finanszírozás módját a költségvetési eszközökből, alapot nyújtottak a
szükséges osztályozásra a sport területén, meghatározták a Szerb Köztársaságban a
sportfejlesztési stratégia meghozatalát, és - első alkalommal - megállapították az
autonóm tartomány kötelezettségét, hogy meghozza a területén a sportfejlesztési
programot, pontosítva lett és elő lett mozdítva az iskolai sport működésének rendszere,
felállították a mindent felölelő rezsimet a sportlétesítmények státusa, működése és
fenntartása tekintetében, pontosították a sportrendezvények szervezésének rezsimjét,
előírták a nyilvántartás vezetését mérvadó adatok birtoklása céljából ezen a területen,
felállították a sport területén a szervezetek működése feletti felügyelet új rendszerét és
rendezték a nyilvántartással kapcsolatos adatokat.
Ezen szisztémás törvény mellett, a sport területén
tekintetében fontosak a következő törvények:

a jogi elrendeződés

1. Az európai konvenció ratifikálásáról szóló törvény a sportrendezvényen az
erőszakról és a nézők méltatlan viselkedéséről, különösen a labdarúgó
mérkőzéseken (a JSZSZK Hivatalos Lapja, - Nemzetközi szerződések, száma
9/90),
2. Az európai konvenció ratifikálásáról szóló törvény a sportban a dopping ellen, a
kiegészítéssel (a JSZSZK Hivatalos Lapja – Nemzetközi szerződések, száma
4/91)
3. Az olimpiai szimbólumok védelméről szóló nairobi szerződés megerősítéséről
szóló szerződés, a függelékével (a JSZK Hivatalos Lapja - Nemzetközi
szerződések, száma 1/99),
4. A sportban a doppingellenes nemzetközi konvenció megerősítéséről szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 38/09. sz.)
5. A sportban a dopping megakadályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 111/14. sz.),
6. Sportrendezvényeken az erőszak és a méltatlan viselkedés megakadályozásáról
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 67/03., 101/05. sz. – más törv.,
90/07., 72/09. sz. – más törv. és 111/09. sz.),
7. Törvény a sípályákról (az SZK Hivatalos Közlönye, 46/06. sz.),
8. Nemzeti stratégia az erőszak és a méltatlan viselkedés elleni harcról a
sportrendezvényeken a 2013-tól a 2018-ig tartó időszakra (az SZK Hivatalos
Közlönye, 63/13. sz.).
A sportról szóló törvény alapján, meghozták a törvénynél alacsonyabb rangú
aktusokat – szabályzatokat, amelyekkel közelebbről rendezik ezen törvény egyes
területeit, amelyek - mint maga a sportról szóló törvény – kötelező érvényűek a
sport területére a Vajdaság AT-ben is.

1. A sportoló egészségügyi képességének megállapításáról szóló szabályzat a
sportaktivitások ellátására és a sportversenyeken való részvételre (az SZK
Hivatalos Közlönye, 15/12. sz.).
2. A sporttevékenység ellátásának feltételeiről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos
Közlönye, 63/13. sz.), 11
3. A sportban bizonyos szakmai teendők ellátására való szakmai felkészítésről
szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/13. sz.),
4. A Szerb Köztársaságban
a sportágazatokról és
sportterületekről és a
sportversenyszámokról a sportágazatok és a sportterületek keretében szóló
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/16. sz.),
5. A Szerb Köztársaság számára különleges jelentőséggel bíró sportágakról szóló
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11. és 25/13. sz.),
6. A sport területén a törzsnyilvántartás vezetésének módjáról szóló szabályzat (az
SZK Hivatalos Közlönye, 74/11. sz.)
7. A sportszervezetek, sportszövetségek, sporttársaságok és sportközpontok adatai
nyilvántartására a jelentkezési űrlap tartalmáról szóló szabályzat (az SZK
Hivatalos Közlönye, 43/11. sz.),
8. A sport területén az általános érdek megvalósítására a program jóváhagyásáról
és finanszírozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 64/16. sz.),
9. A sportfelügyelő igazolványának űrlapjáról és kiadásának módjáról szóló
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/11. sz.)
10. A sportfoglalkozások és fokozatok elnevezések jegyzékéről szóló szabályzat (az
SZK Hivatalos Közlönye, 7/13. sz.),
11. A sport területén a szakmai teendők felügyeletéről szóló szabályzat (az SZK
Hivatalos Közlönye, 92/11. sz.)
12. A sportszakemberek nemzeti osztályozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos
Közlönye, 25/13. sz.),
13. A sportok nemzeti osztályozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye,
25/13. sz.),
14. Az élsportolók nemzeti osztályozásáról
Közlönye, 123/12. sz.)

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos

15. A nemzeti ágazati sportszövetségekről szóló szabályzat, amelyek által a Szerb
Köztársaságban a sport területén megvalósul az általános érdek (az SZK
Hivatalos Közlönye, 72/12., 3/12. és 25/13. sz.),

16. A sportlétesítmények használatáról és a sportaktivitások ellátásáról szóló
szabályzat a nyilvános sportlétesítményekben (az SZK Hivatalos Közlönye,
55/13. sz.),
17. A felsőoktatási és más intézmények által vezetett nyilvántartásokról szóló
szabályzat, amelyek a sport területén kiképzéssel foglalkoznak (az SZK
Hivatalos Közlönye, 61/11. sz.).
18. A sportszakemberek működési engedélyéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos
Közlönye, 7/13. sz.)
19. A sportaktivitások és sporttevékenység végzésének közelebbi feltételeiről szóló
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 17/13. sz.),
20. Az amatőr élsportolók ösztöndíjazása a sport területén a továbbképzésre és a
különleges
érdemű élsportolók pénzügyi támogatásának odaítéléséről a
közelebbi feltételekről és ismérvekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos
Közlönye, 124/12. sz.)
21. Az erőszak elleni harc és a nézők méltatlan viselkedéséről a sportrendezvényeken
a Nemzeti Tanács megalakításáról szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye,
65/11. és 100/12. sz.),
22. A sportlétesítmények nemzeti osztályozásáról szóló
szabályzat (az SZK
Hivatalos Közlönye, 103/13. sz.). Jelentős dokumentum, amely sokban
megállapította a sportról szóló törvény tartalmát a Szerb Köztársaságban a
sportfejlesztési stratégia a 2014-től a 2018-ig terjedő időszakra (az SZK
Hivatalos Közlönye, 1/15. sz.)
5.2. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT HATÁSKÖRE A SPORT TERÜLETÉN A ÉS A
HELYZET
A sport területén a polgárok szükségleteit és érdekeit a helyi önkormányzati
egységekben a sportról szóló törvény szabályozza, éspedig deciden a sportról szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.) 137. szakasza.
A polgárok szükségleteit és érdekeit illetően, amelyek megvalósítására a helyi
önkormányzati egységből biztosítják az eszközöket, összhangban a törvénnyel, a
következők a hatáskörök:
1. a sport rekreáció, illetve a polgároknak a sporttal való foglalkozása, különösen a
gyermekek, a fiatalok, a nők és rokkant személyek serkentése és a feltételek
megteremtése,
2. sportlétesítmények kiépítése, fenntartása és felszerelése a helyi önkormányzati
egység területén, de különösen a nyilvános sportpályákat illetően a lakott
településeken vagy a közelükben és
az iskolai sportlétesítmények,
és
sportfelszerelés és kellékek beszerzése

3. sportversenyek szervezése, amelyek különös jelentőséggel bírnak a helyi
önkormányzati egység számára
4. a feltételek biztosítása és
sporttáborok szervezése a tehetséges sportolók
sportfejlesztésére és a velük való szakmai foglalkozás minőségének
előmozdítása,
5. a helyi önkormányzati egység területén levő sportszervezetek részvétele hazai és
európai klubversenyeken.
6. az iskoláskor előtti gyermekek testnevelése és az iskolai sport (a fizikális
gyakorlatok előmozdítása, az iskolai sportszekciók és -társaságok munkája,
községi, városi és községközi iskolai sportversenyek stb.),
7. a szervezetek tevékenysége a sport területén, amelyeknek az alapítója a helyi
önkormányzati egység,
8. a helyi önkormányzati egység területén levő székhellyel rendelkező
sportszervezetek tevékenysége, amelyek különös jelentőséggel bírnak a helyi
önkormányzati egység számára,
9. a sportolók egészségvédelmének előmozdítása és a sportolók számára megfelelő
sport-egészségügyi oktatás biztosítása, különösen a fiataloknak, beleértve az
antidopping oktatást,
10. a kategorizált sportolók sportbeli továbbképzésének ösztöndíjazása, különösen a
reményteljes sportolókat illetően,
11. a sportban a negatív jelenségek megakadályozása (dopping, erőszak és méltatlan
viselkedés, a sporteredmények beállítása stb.)
12. a polgárok, sportolók és a sportrendszer más résztvevőinek edukációja,
tájékoztatása és tanácsadás a kérdéseket illetően, amelyek
jelentősek a
megfelelő sportaktivitásokkal és tevékenységgel való foglalkozásra,
13. időszakos tesztelések,
a mérvadó információk begyűjtése, elemzése és
disztribúciója a polgároknak a helyi önkormányzati egység területén, a sport
terén a szükségleteik megfelelő kielégítésére, kutatói-fejlesztési projektumok és
sportpublikációk kiadása,
14. a sportrendszer résztvevői szakmunkájának előmozdítása a helyi önkormányzati
egység területén és a magasan képzett sportszakemberek és élsportolók
foglalkoztatásának serkentése,
15. az állami tulajdonú sporttermek és sportlétesítmények ésszerű és rendeltetésszerű
használata, amelyeknek a használója a helyi önkormányzati egység, azok
használatának jóváhagyásával sportaktivitásokra és időpontok odaítélése a
sportrendszerben résztvevők edzésére,

16. díjak és elismerések az elért sporteredményekért és hozzájárulásért a sport
fejlesztéséhez.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerint, a polgárok szükségleteinek és érdekének a
kielégítésére a helyi önkormányzati egységek a költségvetéseikben biztosítanak
megfelelő eszközöket, tiszteletben tartva a jelen törvénnyel megállapított prioritásokat.
Ezen törvény és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok rendelkezései meghozzák a
feltételeket, az ismérveket és a programok és projektumok jóváhagyásának módját,
illetve a tevékenység finanszírozását, amellyel megvalósítják az általános érdeket a
sport területén.
5.3. ZENTA KÖZSÉG AKTUSAI A SPORT TERÜLETÉN
Zenta község a rendeletével és stratégiájával szabályozta a polgárok sport és
testnevelés iránti szükségletei módját és modelljét.
1. Zenta község sportfejlesztési stratégiája 2012-től 2016-ig (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.)
2. A Zentai KKT rendelete Zenta község költségvetéséből a testnevelés és sport
finanszírozása alapjainak és mércéinek a megállapításáról (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.)
A Községi Tanács elfogadta a következő dokumentumokat, amelyek szabályozzák
a sport területén a jogokat és kötelezettségeket, összhangban a végső rendelettel a kiírt
pályázatok útján.
1. A sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,
12/2016. sz.)
2. A sportlétesítmények finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 3/2014. és 3/2016. sz.)
3. A sportszervezetek finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 3/2016. sz.)
4. Zenta községben a sportszervezetek osztályozásáról szóló szabályzat (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 3/2016. sz.)
5. A falusi sport finanszírozása módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 13/2012. és 5/2014. sz.)
6. Az iskolai sport finanszírozása módjáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 13/2012. és 5/2014. sz.)
7. A Sport Mindenkinek finanszírozása módjáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 13/2012., 17/2012. és 5/2014. sz.)
8. Az élsport finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 27/2016. sz.)

5.4. A SPORT FINANSZÍROZÁSA ZENTA KÖZSÉG SZINTJÉN
Zenta község szintjén a sport finanszírozása Zenta község költségvetésével lett
szabályozva, az úgynevezett 14. programmal A sport és a fiatalok fejlesztése.

A községi dokumentummal, a sportfejlesztési stratégiával 2012-től 2016-ig,
Zenta Község Sportszövetségének és maguknak a sportkluboknak a javaslata az alapja
a költségvetési eszközök felosztásának a javaslatára.
Egy jelentés bemutatja a pénzügyek áttekintését a stratégia lefolytatása közepén,
éspedig az alábbi módon:

Összesen

Az ösztondíjak száma

Élsport

90,000.00

590,998.00

255,010.00

112,729.00

1,312,356.93

2.

Zentai Asztalitenisz
Klub
Zentai Atlétikai Klub
Zenta Labdarúgó Klub
Zentai Vízipóló Klub
Tiszavirág Kajak Klub
Kézilabda Klub
Úszó Klub
Linea Szertorna Klub
Linea Tenisz Klub

238,682.91
+120,000.00
233,339.26
215,527.10
239,573.51
241,354.73
214,636.49
199,318.04
168,503.01
204,839.81

45,000.00

730,422.00

819,640.00

98,629.60

2,052,374.51

1

135,000.00
45,000.00
45,000.00
-

606,095.00
614,656.00
577,932.00
840,771.00
549,722.00
678,422.00

331,000.00

1,305,995.26
830,183.10
949,505.51
1,280,125.73
1,038,608.49
1,118,740.04
168,503.01
477,839.81

1
6
-

11.

Zentai Budo Klub

176,340.36

-

224,646.76

1

12.
13.

199,469.16
162,803.12

-

604,350.00

803,819.16
162,803.12

-

176,340.36

-

88,000.00

308,340.36

-

15.

Zentai Teke Klub
Basket Star
Kosárlabda Klub
Munkás Labdarúgó
Klub
Zentai Röplabda Klub

-

16.
17.

Zenta Sakk Klub
Herkules Birkózó Klub

154,965.77
90 000,00
163,871.85
183,465.22

90,000.00
-

18.

Munkás Sakk Klub

126,644.44

-

19.

Sporthorgászok
Egyesülete

165,653.06

-

20.

Arkusz Céllövő Klub

-

-

21.

Kung-fu-vu su Harcos
Klub

108,476.04

-

22.

Flamengo Táncklub

98,501.23

23.

Zentai Céllövő Klub

24.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14.

A testnevelési
pedagógusok
egyesülete

263,619.93

Sport
Mindenkinek

Zentai Birkózó Klub

A szervezet neve

Falusi sport

1.

Sorsz.

Sporttdotációegyéb

Az edzők
keresete

A
sportlétesítménye
k állandó
költségei

a jóváhagyott költségvetési eszközök a nyilvános pályázatra a sportra
és a testnevelésre a 2014. évben Zenta Község Sportszövetsége
tagjainak a számára, valamint a községi költségvetésből jóváhagyott
eszközök a sportszervezeteknek táblázatos áttekintése.
Sportrendezvény

-

87,000.00
153,000.00
275,250.00
241,000.00
273,000.00
48,306.40

44,000.00

2

244 956.77
563,393.00

32,000.00

180,750.00

-

104,667.9
0

953,014.85
320,133.12
174,644.44

48,000.00

407,185.06

-

-

-

128,607.74

-

-

98,501.23

-

59,599.48

-

59,599.48

-

Titán Body Building

91,020.12

-

91,020.12

-

25.

Plavi koš Kosárlabda
Klub

-

-

26.

BV”Ms Gym Klub

155,856.38

-

241,532.0
0

20,131.70

155,856.38

-

27.

Queen Céllövő Klub

85,498.35

-

85,498.35

-

28.

Tisza Víz Alatti
Aktivitások Klubja

39,988.29

-

39,988.29

-

29.

Zenta Község
Testnevelő és
Sportpedagógusainak
Egyesülete
Zenta község Sport
Mindenkinek Községi
Egyesülete

166,500.00

-

100,000.00

-

30.

ÖSSZESEN:

-

166,500.00

-

4,548,489.82

450,000.00

100,000.0
0
5,752,411.0

124,000.0

100,000.00

3,308,000.0

166,500.00

625,993.60

Az alapvető cél az volt, hogy elérjük a 4%-ot a teljes költségvetéshez viszonyítva
– külső bevételek, ami a 2016.évben jelentősen megváltozott a Sportcsarnok kiépítése
és fenntartása miatt.
Maga a sportköltségvetés 24 millió dinárt tett ki, amely összegben találhatóak a
sportdotációk, az állandó költségek minden sportlétesítményt illetően, a sportedzők
keresete, a sportösztöndíjak, a Sport Mindenkinek, a falusi sport, az iskolai sport és az
élsport, és a Sportszövetség költségei, amely kilenc embert foglalkoztat, a sportdíjak, a
folyó javítások és karbantartás. Ezen teljes összeghez hozzá kell adni a Sportcsarnok
fenntartását, amely 15 millió dinárt ölelt fel a 2016. évben, az állandó költségek
növekedésének tendenciájával. A Sportcsarnok használatának a kérdése a bevételeket
illetően nagyon alacsony, amelyek nem jelentős összegek a tervezéshez.
A 2016.évben Zenta községben a sport finanszírozásának módjának és
összegének táblázatos áttekintése

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.

14. program A sport és a fiatalok fejlesztése, a helyi sportszervezetek, egyesületek
és szövetségek támogatása, rekreációs és sportszolgáltatások
Kormányon kívüli szervezetek dotálása
Zenta községben Sport Mindenkinek
6 400 000
Sportklubok
11 705 000
Sportdíjak
300 000
Élsport
300 000
Sportösztöndíjak
962 500
ÖSSZESEN
19 667 500
Támogatás az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sportra és a tömeges testnevelésre,
rekreációs és sportszolgáltatások
Iskolai sport
Sport Mindenkinek
Falusi sport
ÖSSZESEN
A sportinfrastruktúra karbantartása
Állandó költségek-biztosítási költségek
Folyó javítások és karbantartás

350 000
150 000
150 000

50 000
400 000

650 000

15,075228.42

-

3.
4.

Sportlétesítmények
Sportcsarnok (minden költség)
ÖSSZESEN

3 308 000
14 900 000

18 658 000

A SPORT TERÜLETÉRE AZ ÖSSZESEN TERVEZETT ESZKÖZÖK (befektetés nélkül) 38 975 000 dinár
% a Zentai KKT 2016. évi teljes költségvetésének százaléka (934 383 320)
4, 17%
6. A SPORT ÁLLÁSÁNAK ELEMZÉSE ZENTÁN
Zenta községben a sportfejlesztési program kidolgozásában illetékes munkacsoport
szeretett volna komplett adatokat Zentán a sport állásáról, mindenek előtt a részvételreől,
kezdve az iskoláskor előtti kortól mindenkiig, aki bármely módon részt vesz vagy
szervezetten foglalkozik fizikális aktivitásokkal.
Ezen okból részletes tesztelést, körkérdéseket végeztünk és megállapítottuk az állás
körvonalait, hogy legyen kiinduló alapunk, mindenek előtt pontos, a célok és aktivitások
javaslatára, amelyek hozzájárulnak a sport fejlődéséhez.
6.1. ISKOLÁSKOR ELŐTTI ÉLETKOR
A Hófehérke minden óvodájában Zenta község területén a gyerekek körkérdésére a 2016.
szeptember 26-ától 29-éig került sor, az intézmény igazgatójának egyetértésével és
jóváhagyásával. A körkérdésre a célcsoport az idősebb gyerekek és az iskoláskor előtti
gyerekek voltak öttől hét éves korig. A körkérdés négy kérdést tartalmazott. Igennel vagy
nemmel kellett válaszolniuk a válasz bekarikázásával. Magyar és szerb nyelven lett írva.
Névtelen
volt és az ezen korú gyermekek fizikális aktivitásai pillanatnyi állásának
megállapítására szolgált, éspedig a sportfejlesztési program kidolgozása céljából. A körkérdést
a gyermekek nevében a szülők töltötték ki.
A megkérdezett gyermekek teljes száma 326, akik közül a körkérdéseket 268-an vagy
82,21%-uk töltötte ki.
az intézmény neve
BÓBITA
MARGARÉTA
SZÁZSZORSZÉP
PITYPANG
SZIVÁRVÁNY
BAMBI
KEVI
BOGARAS
FELSŐHEGY
TORNYOS
MINDÖSSZESEN

összesen gyerekek

a megkérdezettek
száma

a megkérdezettek
százaléka épületenként

52
50
43
28
43
46
7
4
25
28
326

34
43
43
25
32
33
5
4
24
25
268

65,38%
86,00%
100,00%
89,29%
74,42%
71,74%
71,43%
100,00%
96,00%
89,29%

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A
MEGKÉRDEZETT GYERMEKEK SZÁZALÉKA

82,21%

A legtöbb gyermek néptánccal vagy tánccal foglalkozik, 13 az összesen 66-ból, illete
19,70%-uk és birkózással 12 a 66-ból, illetve 18,18%-kuk.

Oldalsó bejegyzés: A GYERMEKEK SZÁMA
Kék vonal – összesen
Piros vonal – megkérdezett
1. oszlop Bóbita, 2. oszlop Margaréta, 3. oszlop Százszorszép, 4. oszlop Pitypang, oszlop
Szirvárvány, 6. oszlop Bambi, 7. oszlop Kevi, 8. oszlop Bogaras, 9. oszlop Felsőhegy,
10. oszlop Tornyos
AZ ÓVODÁK NEVE
A körkérdés első kérdése a gyermekek igénybevételére vonatkozott a fizikális
aktivitás – sport, valamelyik klub, sporttársaság stb. - szervezett formájában.
A kérdés: Foglalkozik-e a gyermeke valamely szervezett fizikális aktivitással –
sporttal valamely klubban, sporttársaságban és hasonlókban?
Válaszolni az IGEN vagy NEM bekarikázásával kellett.
A megkérdezett gyermekek teljes számából 268-ból, 66 gyermek foglalkozik
szervezett fizikális aktivitással – sporttal, illetve a 24,63%-uk. Míg 202 gyermek, illetve
75,37%-uk, azaz a többség nem foglalkozik sporttal. Az adatok feldolgozása során
szembetűnt, hogy Bogarasról és Felsphegyről egy megkérdezett gyermekek sem
foglalkoznak sporttal, Tornyoson pedig 2 gyermek utazik a sportiskolába Csantavérre,
és Keviben pedig csak 1 gyermek.
az intézmény neve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BÓBITA
MARGARÉTA
SZÁZSZORSZÉP
PITYPANG
SZIVÁRVÁNY
BAMBI
KEVI
BOGARAS
FELSŐHEGY
TORNYOS

összesen
gyerekek

a megkérdezettek száma

a megkérdezettek
százaléka épületenként

34
43
43
25
32
33
5
4
24
25
268

15
9
9
9
8
13
1
0
0
2
66

19
34
34
16
24
20
4
4
24
23
202

24,63%

75,37%

A GYERMEKEK TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA, AKIK FOGLAKOZNAK SPORTTAL
IGEN ÉS NEM

igen nem
Oldalsó felirat: A GYERMEKEK SZÁMA
Alsó felirat: A LÉTESÍTMÉNYEK SORSZÁMA
A körkérdés második kérdése kizárólag a gyerekekre vonatkozott, akik
foglalkoznak sporttal és az első kérdésre igenlegesen válaszoltak.
A kérdés: Mely szervezet fizikális aktivitással - sporttal foglalkozik a gyermeke
és hetente hány alkalommal? A válaszokat, mint a futás és kerékpározás nem vettük
figyelembe.
NÉPTÁNC, TÁNC

13

19,70%

ATLÉTIKA
ÚSZÁS
LABDARÚGÁS
BIRKÓZÁS
SAKK

3
9
2
12
2

4,55%
13,64%
3,03%
18,18%
3,03%

SZERTORNA, RITMIKUS GIMNASZTIKA

8

12,12%

KÉZILABDA
AIKIDÓ
BALETT, JAZZ BALETT

7
1
3

10,61%
1,52%
4,55%

KARATE

2

3,03%

KAJAK

1

1,52%

BOX
SPORTISKOLA

1
2

1,52%
3,03%
66

A legtöbb gyerek néptánccal vagy tánccal foglalkozik 13 az összes
66 közül, illetve a 19,70%-uk és birkózással 12 a 66 közül, illetve 18,18%uk.
A SPORTOK TÁBLÁZATA SZÁZALÉKBAN

1. oszlop néptánc, tánc, 2. oszlop atlétika, 3. oszlop Úszás, 4. oszlop labdarúgás, 5. oszlop
birkózás, 6. oszlop sakk, 7. oszlop gimnasztika, ritmikus gimnasztika, 8. oszlop kézilabda, 9.
oszlop aikido, 10. oszlop balett, jazz balett, 11. oszlop karate, 12. oszlop kajak, 13. oszlop box
HETI KÉT ALKALOMMAL
TÖBB MINT KÉT ALKALOMMAL

68,14%
31,82%

Heti két alkalommal edzésre 68,14%-uk megy, illetve 45 a 66 megkérdezett
gyermekek közül, és a megkérdezettek alacsonyabb száma az edzésre heti több mint két
alkalommal jár. Pontosabban 31,82%-uk, illetve 21-en az összesen 66 gyermek közül,
akik sporttal foglalkoznak.
A harmadik kérdés a körkérdésben a szülők véleményével volt kapcsolatos,
hogy van-e elegendő sport és
szervezett fizikális aktivitás a
gyermekeknek
általánosságban a környezetükben a lakóhelyükön, a településen.
A kérdés: Úgy véli-e, hogy a gyermekeknek van elegendő sportprogramja –
aktivitása az Ön környezetében, településén?
Válaszolni az IGEN vagy NEM bekarikázásával kellett.

az intézmény neve összesen megkérdezett igen
1
2
3
4
5
6

BÓBITA
MARGARÉTA
SZÁZSZORSZÉP
PITYPANG
SZIVÁRVÁNY
BAMBI

34
43
43
25
32
33

32
39
37
24
29
24

nem
2
4
6
1
3
9

7 KEVI
8 BOGARAS
9 FELSŐHEGY
10 TORNYOS

5
4
24
25
268

0
0
0
2
187

5
4
24
23
81

69,78% 30,22%

ELEGENDŐ AKTIVITÁSA VAN
NINCS ELEGENDŐ AKTIVITÁSA

69,78%-NAK
30,22%-NAK

A megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a gyermekek számára van elegendő
sportaktivitás a lakóhelyükön, pontosabban 187 a 268 közül, vagy 69,78%-uk. Míg 81en a 268-ból, azaz a megkérdezettek 30,22%-a úgy véli, hogy nincs elegendő
szervezett fizikális- és sportaktivitás a gyermekeknek a környezetében – a
lakóhelyükön.
Az adatok feldolgozásakor észleltük, hogy a Bogarason, Tornyoson, Keviben és
Felsőhegyen a megkérdezettek 96,55%-a, illetve 56 az összesen 58 megkérdezettből
ezeken a településeken, az a véleményük, hogy nincs elegendő aktivitás a gyermekek
számára a lakóhelyükön.
A negyedik kérdés csak a megkérdezett gyermekekre vonatkozott, akik nem
foglalkoznak sporttal, hogy megállapítsuk az okát, hogy a gyermek miért nem sportol
vagy jár el valamely szervezett fizikális aktivitásra. A kérdés a körkérdésben nem volt
előirányozva arra, hogy statisztikailag feldolgozzuk, mivel a szülők több választ
karikázhattak be.
A felkínált válaszok az alábbiak voltak:
A: nincs elegendő szervezett fizikális aktivitás a korához képest
B: túl magas tagsági díj a klubban – sportszervezetben
C: időhiány, hogy a gyermeket sportaktivitásra vigyem
D: egyéb
A körkérdés áttekintésével megállapítom, hogy a megkérdezettek a D – egyebet
karikázta be. Ha kihagyjuk ezt a kérdést, amely nem definiál világos ismérvet, hogy a
gyermek miért nem foglalkozik sporttal, az első következő ok a legmagasabb
képviseltséggel a megkérdezetteknél az A pont alatt van - nincs elegendő szervezett
fizikális aktivitás a korához képest. A C alatti válaszok - időhiány, hogy a gyermeket
sportaktivitásra vigyem az óvodában többnyire azon megkérdezetteknél képviselt, akik a
„városban” vannak, míg a B alatt - túl magas tagsági díj a klubban – sportszervezetben
csak néhány válasz volt.
KÖVETKEZTETÉS:
Az adatok begyűjtésével és
megállapítom, hogy:

a statisztikai feldolgozással a körkérdést illetően

•
•

•

•

•

•

•

Az óvodai gyermekek az oktatási programmal heti két alkalommal kapcsolódnak
be a szervezett fizikális aktivitásokba, amelyeket a nevelők a gyermekekkel
folytatnak le.
Az óvodai programon kívül a megkérdezettek csak 24,63%-a foglalkozik
szervezett fizikális aktivitásokkal, azaz sporttal valamely klubban,
sportszervezetben. Zenta község részeiben: Felsőhegyen és Bogarason a
gyermekek százaléka, akik az óvodai programon kívül sporttal foglalkoznak 0%,
Tornyoson 8% és Keviben 20%.
A 66 megkérdezett gyermek közül, akik sporttal, azaz szervezett fizikális
aktivitásokkal foglalkoznak a legképviseltebb sportok: a néptánc és a tánc
19,70%, birkózás 18,18% és úszás 13,64%. A legtöbbjük, azaz 68,18%-uk
hetente két ízben jár el edzésre, míg a gyermekek 31,82%-a hetente több mint
kétszer edz.
Az összes megkérdezett teljes számának a többsége, 69,78%-a úgy véli, hogy a
gyermekeknek van elegendő sportaktivitásuk a lakóhelyükön.
A bogarasi, tornyosi, kevi és felsőhegyi megkérdezetteknek a 96,55%-a, illetve
56-an az összesen 58 megkérdezett közül ezeken a településeken az a
véleményük, hogy nincs elegendő aktivitás a gyermekeknek a lakóhelyükön.
Annak okaként, hogy a gyermekek nem foglalkoznak sporttal, ha kizárjuk a nem
eléggé definiált ismérvet „egyéb” és „különféle” válaszokat, amelyek a
körkérdésben a legképviseltebb válaszok, a következő fő oka annak, hogy a
gyermekek nem foglalkoznak sporttal a fizikális aktivitások elégtelen
szervezettsége a gyermekek korának megfelelően. Azután az időhiány, hogy a
gyermeket sportaktivitásokra vigyem. Ez a válasz leginkább képviselt a „város”
területén megkérdezettek esetében.
A nem formális beszélgetésben a nevelőkkel, pedagógusokkal és az intézmény
igazgatója segédjével, amelyben lefolytattuk a körkérdést, azokat az adatokat
szereztem meg, hogy a gyermekek nagyon érdekeltek voltak a felsorolt
programrészt illetően, hogy lelkesedéssel mindent kísértek, szeretnének ők is
megpróbálkozni valamely sporttal. A beszélgetőtársak záró véleménye az volt,
hogy a gyermekeknek ezen formájú ismertetése és bevezetése a sportba és a
gyakorlatokba jó,
azonban
az év folyamán több alkalommal kellene
megszervezni.
Élnék az alkalommal, hogy „másoljam” a gyermekek aktív bevezetése modelljét
a sportba, más községekből is, pontosabban Újvidékről. Az eddigi szakmában
végzett munkám során, mint testnevelő tanár, volt rá lehetőségem, hogy
bekapcsolódjak ebbe a programba. Tudniillik, Újvidék város területén az
iskoláskor előtti életkorban és az idősebb nevelési csoportoknak az óvodában való
tartózkodás alatt heti négy alkalommal volt testnevelés fél órás időtartamban.
A programot a község finanszírozza. Az órákat a csoport nevelői és igénybevett
testnevelő tanárok folytatták le, akik pillanatnyilag munkanélküliek a szakmában
(a munkaközvetítő által vettük őket igénybe). A program tartalmazza a
gyermekek megismertetését a gyakorlatok alapvető formáival. A sportokkal
való megismerkedés az alapvető elemek elsajátításával, valamint a sportklubok
látogatása, a korrektív gimnasztikai és erősítő gyakorlatok. Minden félév végén
nyilvános órát készítenek elő a létesítmény keretében minden csoportra
vonatkozóan külön a megtanultak bemutatásával. Az év végén a nyilvános órát
megtartják minden csoporttal, a község területén minden óvodából a városi
stadionban.

•

•

•

Úgy vélem, hogy az ilyen forma, illetve program ideális megoldás minden
gyermek számára, hogy szisztematikusan bekapcsolódjanak a testnevelésbe. A
program hozzá van alakítva az életkorhoz, minden gyerek be van kapcsolva
ugyanazon programba, a szülők kiegészítő igénybevétele, hogy a gyermekeket
valamely sportaktivitásra vigyék kimarad és ezzel az alkalommal a szülőnek nem
kell kiválasztania eszközöket a tagsági díjra. Ezen program előnye, hogy a
gyermekek, míg ebben az életkorban vannak, megtanulják a sport alapvető
elemeit, hogy iskolába induláskor már elhatározzák és utalják őket a velük való
foglalkozás egyikére.
Megkíséreltük más modellek lefolytatását, illetve programokat a gyermekeknek a
sportba való bevezetésére ugyanazon községben, mint például: térítésmentes
sportiskolák a klubok kereteiben, amelyeknek nem volt akkora hatásuk, mint
ahogyan fent felsoroltuk. Az alacsonyabb hatékonyság okai a következők voltak:
klubonként különböző munkaprogramok, nem elegendő látogató (mert a szülőnek
kell vinnie a gyermeket az aktivitásra), és természetesen a közvetlen ráhatás arra,
hogy a gyermek mely sport felé fog irányulni, a gyermek érdekeltségének,
képességének és jellemének kárára a sportklubok javára a jövendőbeli profit
céljából, tagsági díj formájában, ami megengedhetetlen.
Úgyszintén ugyanazon beszélgetés során, előadtam az álláspontomat a
beszélgetőtársaknak a gyermekek gyakorlati programját illetően Újvidéken, és
azt a megerősítést kaptam, hogy ez egyike lenne a jó megoldásoknak a
gyermekeknek az aktívabb és szisztematikus bevonására a sportba, és hogy ők,
mint intézmény készek az együttműködés ilyen fajtájára.

6.2. ISKOLÁS ÉLETKOR (AZ 1-4. OSZTÁLYOK)
A tanulók létszáma:
Iskola – Kihelyezett
tagozat
Thurzó Lajos
Emlékiskola
Csokonai Vitéz Mihály
Tömörkény István
November 11
Összesen

Fiúk

Lányok

81
76
24
14
76
271

70
64
17
13
115
279

A kérdésre, hogy próbálták-e a sportok valamelyikét, a válaszok
Iskola – Kihelyezett
tagozat
Thurzó Lajos
Emlékiskola
Csokonai Vitéz Mihály
Tömörkény István
November 11
Összesen

Fiúk

Lányok

124
111
37
15
160
447

26
25
4
12
32
99

A kérdésre, hogy tagjai-e valamely zentai klubnak?
Iskola – Kihelyezett
tagozat
Thurzó Lajos
Emlékiskola
Csokonai Vitéz Mihály
Tömörkény István
November 11
Összesen

Fiúk

Lányok

77
71
7
3
112
270

74
67
34
24
73
172

A kérdésre, hogy milyen gyakorisággal foglalkoznak sporttal?
Naponta
Thurzó Lajos
Emlékiskola
Csokonai Vitéz Mihály
Tömörkény István
November 11
Összesen

35
30
21
5
37
128

Heti néhány
alkalommal
61
70
14
12
110
267

Havi néhány
alkalommal
10
14
4
3
7
38

A kérdésre, hogy részt vettek-e valamely versenyen:
Iskola – Kihelyezett
tagozat
Thurzó Lajos
Emlékiskola
Csokonai Vitéz Mihály
Tömörkény István
November 11
Összesen:

Igen

Nem

82
17
16
116
312

67
56
24
11
64
222

A kérdésre, hogy szeretnék-e kipróbálni valamely más sportágat, a válaszok:
Iskola – Kihelyezett
tagozat
Thurzó Lajos
Emlékiskola
Csokonai Vitéz Mihály
Tömörkény István
November 11
Összesen:

Igen

Nem

88
92
34
22
123
359

64
45
7
5
61
182

Teke

Labdarúgás

Tánc

vízipóló

Birkózás

Kézilapba

Kosárlabda

Kajakozás

Röplabda

Úszás

0

1

1

3

2

7

2

5

6

9

0

0

1

1

36

38

6

3

1

0

0

5

0

5

1

5

2

4

0

0

2

1

15

28

7

0

1

0

1

7

1

4

4

4

4

2

1

0

1

1

39

31

8

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

1

0

2

3

1

11

26

Foglalkozi
k sporttal

Nem
foglalkozik
sporttal

Sakk

0

Gimnasztik
a

Atlétika

5

Harcos
sportok

Osztály

Asztalitenis
z

6.3. ISKOLÁS KOR (AZ 5-8. OSZTÁLYIG)

összesen

3

2

1

2

18

3

16

8

14

12

16

1

2

7

4

101

123

Százalék

3.69%

3.25%

0.81%

1.62%

14.63%

2.43%

13.00%

6.50%

11.38%

9.75%

13.00%

0.81%

1.62%

8.61%

3.25%

45%

55%

Összesen tesztelt tanuló: 224

A körkérdés eredménye a zentai Thurzó Lajos
felsőbb
ÁI Kihelyezett Tagozatán
osztályok
Megjegyzés: a százalékokat a teljes szám alapján folytattuk le, akik
foglalkoznak sporttal

Úszás

Atlétika

Gimnasztika

Tánc

Karate

Kézilabda

Kosárlabda

Birkózás

Kikbox

Röplabda

Tenisz

Vízipóló

Kajak

Sakk

Céllövészet

Tekézés

5

2

4

4

2

1

2

0

3

1

0

2

0

2

0

0

0

0

28

6

2

2

3

3

2

9

1

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

29

7

2

0

0

2

0

4

2

1

0

0

0

0

3

1

0

0

0

17

8

2

2

0

2

2

7

1

0

1

2

0

1

2

0

2

1

1

27

Összesen

6

8

7

9

5

22

4

7

2

3

2

2

7

1

2

1

1

101

százalék

5.94%

7.92%

6.93%

8.91%

5.94%

21.78%

3.96%

6.93%

1.98%

2.97%

1.98%

1.98%

6.93%

0.99%

1.98%

0.99%

0.99%

62.34%

Nem
foglalkozik
sporttal

Foglalkozik
asporttal

Osztály

A körkérdés kelte: 2016.10.06.

Összesen 162 tanuló

Tenisz

Labdarúgás

Kosárlabda

Gimnasztika

Röplabda

Kézilabda

Куглање

Tánc –b.

Karate

Aikido

Atlétika

Úszás

Kikbox

Vízipóló

Sakk

Asztalitenisz

Birkózás

Foglalkoznak
sporttal

5

1

0

6

1

5

5

3

0

4

2

1

2

3

2

1

0

1

1

38

Nem
foglalkoznak
sporttal

Kajak

felső osztályok

Osztály

A körkérdés eredménye a zentai Emlékiskola ÁI
Kihelyezett Tagozata
Megjegyzés: a százalékot annak alapján készítettük, akik
foglalkoznak sporttal
A tánc nincs a sportklubok keretében, de létező aktivitás
A körkérdés kelte: 2016.10.03.

12

1

2

1

1

1

0

1

39

6

7

1

1

10

2

0

3

3

1

0

2

2

1

3

2

5

0

0

1

37

15

8

1

1

5

5

1

7

5

0

2

0

1

1

1

1

3

1

0

0

35

12

Össze
sen

4

5

27

17

8

16

16

1

10

5

4

5

9

6

10

2

1

3

149

45

2.68%

3.35%

3.35%

2.68%

3.35%

6.04%

1.34%

0.67%

2.01%

Összesen tesztelt tanuló: 194

A tanulók körkérdése a zentai ÁI November 11. Kihelyezett Tagozata
Megjegyzés: a százalék magában foglalja a táncot azok közül, akik sporttal foglalkoznak
A körkérdés kelte: 2016.10.04.
A körkérdés összesítő adatai minden általános iskolában – tagozatokban Zentán –
2016.10.10.
Atlétika
Úszás
Gimnasztika
Tánc
Karate
Kézilada
Kosárlabda
Birkózás
Kikbox
Röplabda

16
19
29
35
10
54
22
22
9
26

Tenisz
7
Vízipóló
20
Kajak
13
Sakk
5
Céllövészet
2
Tekézés
4
Labdarúgás 56
Asztalitenisz 2
Aikidó
4

30.20%

0

76.80 %

1

6.71%

4

4.02%

0

6.71%

5

0.67%

1

10.73%

2

10.73%

9

5.36%

6

11.40%

3

18.12%

1

Százalék

6

1. oszlop atlétika, 2. oszlop úszás, 3. oszlop gimnasztika, 4. oszlop tánc, 5. oszlop karate,
6. oszlop kézilabda, 7. oszlop kosárlabda, 8. oszlop birkózás, 9. oszlop kikbox, 10. oszlop
röplabda, 11. oszlop tenisz, 12. oszlop vízipóló, 13. oszlop kajak, 14. oszlop sakk, 15.
oszlop céllövészet, 16. oszlop tekézés, 17. oszlop labdarúgás, 18. oszlop asztalitenisz,
19. oszlop aikidó
Összesen tesztel gyerekek
569
1000
500
0

Не баве се спортом

1

2

3

Спортом се бави

Sporttal foglalkozik

362

Sporttal nem foglalkozik

207

Piros kocka – nem foglalkoznak sporttal
Kék kocka – foglalkoznak sporttal
Következtetés:
A körkérdést megvalósítottuk minden úgynevezett Kihelyezett Tagozaton – az
iskolákban Zentán, a falvak nélkül, mert ott nincsenek sportklubok, kivéve a tornyosi
Labdarúgó Klubot. Az állás vázlata arra utal, hogy a tanulók nagy száma egyáltalán nem
foglalkozik semmiféle fizikális aktivitással, míg egy bizonyos számuk nincs a
szervezett, illetve
versenyformában,
csak szabadidős foglalkozásban.
Ha
kiválasztanánk a táncot, mint nem verseny-, és nem sportaktivitást, a sporttal való
foglalkozás alacsony és alacsonyabb lenne a köztársasági átlagnál. A körkérdés egyes
sportágak – klubok kitűnő képviseltségét mutatja, ami mutatója a tanulók esetében az
állásnak és a trendnek.
6.4. KÖZÉPISKOLÁS ÉLETKOR
A körkérdést a 2016. szeptember 26-ától október 14-éig terjedő időszakban
folytattuk le minden középiskolában, a Zentai Gimnáziumban, a Közgazdasági és

100%
63.62
%
36.37
%

Kereskedelmi Iskolában, az Egészségügyi Iskolában, és a Bolyai Gimnáziumban,
az iskolákban a testnevelő tanárok korrekt együttműködésével.
A körkérdés eredményei az alábbiak:
Nem
Nem

F

N

ZK
KK
EK
B
Ö

27
23
9
51
110

41
43
35
55
174

284

A kérdésre, hogy foglakoznak-e sporttal?
Igen
ZG
KK
EK
B
Ö

Nem

49
32
25
58
164

19
34
19
48
120

A kérdésre, hogy milyen sporttal foglalkoznak?

Labdarúgás
Kosárlabda
Röplabda
Kézilabda
Atlétika
Gimnasztika
Kerékpározás
Birkózás
Vízipóló
Úszás
Kajak
Body Building
Cross Fit
Edzőterem
Futás
BMX
Savate
Kikbox
Karate
Kung FU

ZG
4
4
3
5
3
2
2
2
2
2
1
5
1
3
2
1
1

KK
7
3
2
2
1

EK
3
3
1
1
3

B
8

2
2
1
1

2

2
1
2
4
1
4

3
1
1
1
1
2

2
1
1

3
1
1

4

4
13
1

1

1

Összesen
10
9
9
8
2
8
5
5
7
3
9
7
6
21
2
2
2
3
1
3

Sakk
Asztalitenisz
Balett
Jazz balett
Mazsorett
Tánc
Teke
Céllövészet
Vívás

2
1

1
1

1

1

1
1
5
1

2

1
2
3
1

2
1
1
1
9
3
3
3
1

A mellékelt táblázatból látható, hogy a fiúk főleg kollektív sportokkal foglalkoznak
vagy valamilyen harci sportokkal, a lányok pedig főleg röplabdával, cross fittel, tánccal
vagy más individuális sportokkal.
A kérdésre, hogy milyen módon foglalkoznak sporttal?
Szervezetten
ZG
KK
EK
B
Ö

41
21
13
26
101

Szabadon –
amatőr
módon
9
22
20
48
99

A kérdésre, hogy mely szinten foglalkoznak sporttal?
А

B

C

D

E

А- professzionális sportoló – aktív sportolók
9
26
13
13
3
B- amatőr sportolók
4
22
14
21
4
C- rekreációs sportolók
4
16
12
11
3
D- csak az iskolában a testnevelési órákon
11
31
21
43
5
E- egyáltalán nem foglalkoznak sporttal
28
95
60
88
15
A táblázat azt mutatja, hogy a tanulók csak kisebb száma foglalkozik verseny
szintjén sporttal. Többségük klubban foglalkozik sporttal, vagy nem versenyez, csak
rekreál a kívánságuk és lehetőségük szerint. A tanulók jó része egyedül csak az
iskolában a kötelező testnevelési órákon aktív.
ZG
KK
EK
B
Ö

A kérdésre, hogy hetente hányszor foglalkoznak sporttal?
1x
1-2X
2
2-3X
3X
3-4X

ZG

KK
1

14
2
15
9

18
6
20
1

EK
2
2
8
5
5
1

B
34
2
20
8
9
5

Összesen
37
4
60
21
49
14

4X
4-5X
5X
5-6X
6X
6-7X
7x

4
6
3
2
2
1
1

2
2
1

15
7
11
6
2
2
3

4
1
2
1

1
1

2
2

A táblázat azt mutatja, hogy a tanulók legnagyobb száma sporttal vagy más
fizikális aktivitással hetente 2 alkalommal foglalkozik a testnevelési órákon – jó részük
gyakorol, mert muszáj a rendszeres oktatásban. Heti háromszor és kétszer vagy
háromszor van kiegészítő aktivitásuk, vagy klubban edzenek heti három alkalommal.
A legalacsonyabb száma azoknak van, akik heti több mint három alkalommal
foglalkoznak sporttal klubban, és versenyekre járnak. A jelentéktelen kisebbségük
naponta gyakorol. Heti öt alkalommal edzenek azok, akiknek megvannak erre a
feltételeik, vagy a sport igényel ilyen követelményt.
Sorolja fel az okokat, amelyek miatt foglalkozik a sporttal vagy nem foglalkozik vele?

ZG
KK
EK
B
Ö

А

B

C

D

E

49
33
23
50
155

17
22
9
19
67

6
15
10
32
53

1
4
5
13
23

7
8
5
21
41

АBCDE-

szeretem a sportot
egészségügyi okokból
nincs időm sportolni
egyáltalán nem szeretem a sportot
egyéb okok

A tanulók legnagyobb száma szereti a sportot, többségük egészségügyi okokból
gyakorol – ebből a jórészt nem ezekből gyakorolja – főként fel vannak mentve a
testnevelés alól.
Az iskolai kötelezettségeik mellett, jó részüknek nincs ideje a sportra, de szeretik
azt. A tanulók kisebb részének negatív hozzáállása van a sporthoz, kisebb részük el is
mondja, hogy mely sportokat szereti, és ezek: szeretne jól kinézni, egészséges életmód,
hogy mindenkinél jobb legyen, mert csökkenti a stresszt, elvezeti a negatív energiát,
deformitást és hasonlók, vannak olyanok is, akik szeretnének sportolni, de nincs rá
lehetőségük.
A kérdésre, hogy ha volna lehetőségük, milyen sporttal foglalkoznának?
Labdarúgás
Kosárlabda
Röplabda
Kézilabda
Atlétika

ZG
2
9
5
2

KK
3
8
10
1
4

EK
5
3
9
3

B
8
2
10
5
6

Úszás
Gimnasztika
Birkózás
Vízipóló
Tánc
Harcos sportok
Karate
Aikido
Kikbox
Tollaslabda
Tenisz
Kajak
Asztalitenisz
Futás
Crioss fit
Balett
Művészeti kl.
Base-ball
Golf
Rögbi
Hoki
Siklóernyőzés
Box
Jóga
Karling
Lovaglás
Ejtőernyőzés
Kerékpározás
Dore

2
1
1
1
1
1
1
4
1

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

5
4
2
2
2
1
1
2

3
1

2

1
3
1
1
1

1
1
1
1

1
1

11
2
1
2
3
1

4

1
1
2
4
8
1
1

2
2
2
2

1

1

1
1
3

A kívánságlista meglehetősen különféle, azok, akik már foglalkoznak valamilyen
sporttal, nem változtatnák meg azt, hanem ugyanazt választanák. A tanulók legnagyobb
száma főleg a labdajátékos, individuális sportokat választaná. A férfi populáció főleg
azokat a sportokat választja, amelyekben az erőt kérik, és a női kitartást és kondíciót.
Vannak kreatív válaszok is, amelyek az extrém sportokra vonatkoznak és a sportokra,
amelyek nem képviseltek Zentán.
Következtetés:
1. Zentán összesen 284 tanuló lett megkérdezve. Közülük 164 foglalkozik sporttal
vagy a fizikális aktivitás valamelyik formájával, és 120 tanuló nem foglalkozik.
2. A legképviseltebbek mindkét populáció esetében a labdával való sport. A férfi
populáció inkább kiemelkedik az erő sportokban és a harcos sportokban, míg a
női populáció inkább a röplabdában, individuális sportokban és táncban. Meg
kell jegyezni, hogy a tánc nem versenyszint, de mégis részt vesz szervezetten
Zentán és Zentán kívül a művelődési rendezvényeken.

3. Minden fizikális aktivitást, magát a sportot főleg szervezetten valósítják meg
valamely sportklub kereteiben, és leggyakrabban amatőr vagy rekreációs szinten
van. Aktív sportoló – versenyző nagyon kevés van.
4. A tanulók nagy száma szervezetten csak a testnevelési órákon foglalkozik
sporttal a rendes oktatás keretében,
de fennáll a sport iránti általános
érdektelenség is.
5. A legtöbb tanuló hetente 2 ízben vagy 2-től 3 ízben aktív a testnevelésben az
iskolán kívül.
A sportolók a sport szükségleteire hetente 5-től 6 alkalommal foglalkoznak,
amennyiben megvan rá a feltételük. A tanulók egy része egyedül gyakorol otthon
naponta 2 alkalommal, de ez alacsony szám, és alacsony a számuk a magasabb
szintű sportolóknak is.
6. A megkérdezettek közül a legtöbbjük azért foglalkozik sporttal, mert szereti,
vagy javítani szeretne az egészségügyi állapotán.
7. A sportra nincs idejük azoknak, akik azt nem szeretik egyáltalán és az iskolai
kötelezettségeik miatt, sok tanuló van felmentve a testnevelés alól egészségügyi
panaszok miatt.
8. A tudat a fizikális aktivitás fontosságáról az egészséget illetően még mindig nincs
elegendő mértékben kifejlesztve a tanulóknál, de igyekeznek azon javítani.
9. Ha lennének feltételek és lehetőségek a sporttal való foglalkozásra, a tanulók
foglalkoznának vele. Minden tanuló, aki nyilatkozott, hogy mit szeretne, csak
nagyon kevés hiányzik a feltételek javításához, hogy kiegészítésképpen
motiválják őket a sporttal és a fizikális aktivitásokkal való foglalkozásra.

6.5.SPORTKLUBOK ( individuális és nem olimpiai sportok)

1

BK Herkule

Kopasz Károly

2

Queen Céllövő Klub

Molnár Béla

3

Család- és
utónév

Operatív edző Szabó P. Nándor
Edző –
Ristić Jovan
instruktor

Varga Zoltán

Operatív edző

Halász Mihály

Operatív edző
Okleveles
Nagy A. Lajos
edző

4

Kung fu vu su Klub
Budo Klub Zenta

5

Tiszavirák KRK

Fehér Csaba

6

Zentai Asztalitenisz
Klub

Melik Zoltán

7

Zentai Céllövő Klub

Latki Róbert

8

Zentai Úszó Klub

Zelić Aleksandar

Fő edző

-

Melik Viktor

Engedéllyel
rendelkező
edző
Edző szakértő Kragujević Milan

Rang

p

k

j

s

kilométerek
száma

Rang

A versenyzők
száma g

Sportklubok
(individuális Család- és
sportok)
utónév

Rekreatívak

Sorszám

A válaszok összesítése a kérdőívből
Edző
Segédedzők
Versenyzők

Operatív edző

10

6

4

1

10

33

6,500

Edző instruktor

0

0

0

68

20

16

1,800

-

6

0

1

2

11

6

1,000

-

16

5

2

18+2

96

20

5,000

Testnevelő tanár

15

4

7

10

48

20

12,000

0

7

1

11

40

55

7,000

20

5

5

20

40

30

3,000

24

16

9

6

21

42

7,500

Abszolvens a
Testnevelési
Karon

Edző szakértő

9 Munkás Sakk Klub
10 Flamengo Tánc Klub
Zenta
11 Sporthorgászainak
Egyesülete
12 Zentai Sakk Klub
13 Zentai Teke Klub
Titán Body Building
14
Klub
15
16
17
18

Lőrinc László
Horvát Kátai Péter

nincs
Simon Zoltán
nincs
Operatív edző Horvát Kátai Anita Edző mazsorett

Bicók Róbert

Sportoktató

1
0

2
14

3
11

35
0

2
15

21
6

2,850
2,000

0

0

0

5+8

400

20

2,200

20
1

15
0

31
4

39
20

23
50

12
50

80,000
5,000

0

0

0

5

56

3

600

Testnevelő tanár

34

5

4

10

25

40

10,400

Operatív edző

22

6

8

14

30

44

16,000

Operatív edző

12

2

1

1

50

25

2,000

Tanár, operatív
edző

17

5

0

4

33

8

147

79 161

Knežević Ljubomir Sportoktató

Šokolovački Marija Operatív edző Kókai Péter
Matók István
nincs
Fekete László
Sportszakemb Bogdanović
Bodza Károly
er
Vladimir
Engedéllyel
Zentai Atlétikai Klub Urbán József
rendelkező
Segedinski Igor
atlétika edző
Zentai Birkózó Klub Zörgő László
Operatív edző Molnár Miklós
Zenta 1309 Tenisz
Palagyi Miklós
Felső edző
Palagyi Péter
Klub
Branovački Klára, Operatív
Linea Gimnasztikai
Latinyák Euridike,
Zsíros Jankelić
edző,
Klub
Borđoški Mónika
Anikó
okleveles edző
Összesen minden
klubra vonatkozóan

Sakkedző
Nincs
Edző

260

A klubok javaslata a lefolytatott körkérdés alapján:
A megbeszélésen, amelynek megtartására 2016.10.04-én került a sportszövetség
helyiségeiben 12 órai kezdettel került sor az olimpiai és nem olimpiai, individuális
sportágakat illetően, amelyet Borbély Ferenc és Segedinski Igor vezettek.
Az ülésen részt vett Rác Szabó Róbert, a Sporthorgászok Egyesülete részéről,
Fehér Csabam a Tiszavirág Kajak Klub részéről, Urbán József, a Zentai Atlétikai Klub
részéről, Lőrinc László, a Tornyosi Sakk Klub részéről, Latki Róbert a Céllövő Klub
részéről, Zapletán István, a Teke Klub részéről, Horvát Kátai Péter, a Flamenkó Tánc
Klub részéről, Melik Zoltán, az Asztalitenisz Klub részéről és később csatlakozott Zelić
Aleksandar, az Úszó Klub részéről. Az ülésről való távolmaradást jelezte a Budo Klub
képviselője.
Az ülés bevezető előterjesztését Borbély Ferenc tartotta, majd ezt követően a
klubok jelentést tettek a jövendőbeli terveikről és problémáikról.
A Sporthorgászok Egyesülete: Szerbia első ligájában vannak, 2013-ban világelsők
lettek a klubok csoportjában,
úgyhogy csaknem mindent elértek, amit ebben a
sportágban el lehet érni. A jövőben az utánpótlás nevelésre szeretnék fektetni a hangsúlyt,
mivel 5-6 éve nincs utánpótlás csapata az egyesületnek, de ehhez kellene egy utánpótlás
edző amire lenn is igény mivel nagyon sikeresek az évről évre megrendezésre kerülő
horgász tanfolyamok a gyerekek részére. Nagyobb állóvíz felületre lenne szükség ahol a
képzéseket és a versenyeket tudnának lebonyolítani.
Tiszavirág Kajak Klub:az elmúlt idényben 4 válogatott versenyzője volt a klubnak
és a jövőben a cél az országos bajnoki érmeken túl, válogatott nemzetközi érmek
megszerzése, amire elég nehéz folyó vízen felkészülni, álló víz hiánya a gond. A minél
jobb felkészülés érdekében télen meleg égövi edzőtáborokra lenne szükség, hogy abban
az időszakban is minél többet tudjanak evezni. Továbbá szükség lenne egy segédedzőre

857

500

511856

aki az utánpótlással foglakozik mivel jelen pillanatban egyetlen edző foglalkozik 7-27
éves korosztállyal.
Atlétika Klub: az elkövetkező évben a legnagyobb feladat az atlétika pályának a
felújítása, a klub már évek óta nem kapja meg sem a vajdasági, sem az országos szintű
versenyek rendezési jogát a pálya állapota miatt ami már az edzések lebonyolítását is
megnehezíti. A jövőben magasabb szintre kell emelni a kapcsolattartást az iskolákkal,
hogy minél több gyereket küldjenek sportolni. Fontos a klub számára az edzőtáborok
megszervezése főleg téli időszakban, hogy a versenyzők megfelelő teremben tudjanak
készülni a fedett pályás versenyekre.
Tornyosi Sakk Klub: a legnagyobb probléma az épület állapotával van ami
viszont vagyonvisszaszármaztatás tárgya és így senki nem akar befektetni a felújításba. A
klub szeretne a környező falvak gyermekei számára nyári sakk (logikai) tábort szervezni.
Céllövő klub: a klub számára a legfontosabb a versenyeztetés és ehhez újabb
fegyvereket kellene vásárolni.
Teke Klub: a klub a szuper ligából való kiesése után az I ligában versenyzik,
megalakult a női csapat is, amely szintén az I ligában versenyzik. Hiányaik az utánpótlás,
amihez szükség lenne egy megfelelő végzettségű utánpótlás edzőre is. A 8 éve átadott
pályán 3 évente karbantartást kellene végezni, amire eddig még nem került sor, ezt
sürgősen meg kellene csinálni. Továbbá szükség lenne az épület szigetelésére és a fűtés
korszerűsítésére.
Flamenkó Tánc Klub: országos és nemzetközi szintű versenyeken vesznek részt,
szeretnének a közeljövőben a zentai sportcsarnokban nemzetközi versenyt szervezni.
Jelenleg a Partizán épületét használják és bérlik a helyi közösség termét, de szeretnék ha
hosszútávon megoldódnák a teremhasználatot.
Asztalitenisz Klub: a klubnak a fő célja az utánpótlás nevelés, mivel olyan
játékosok maradtak akikkel a szuper ligában maradásért küzdenek, vannak tehetséges
fiatalok, de még néhány év kell, hogy azok játszhassanak a felnőtt csapatban. Ping-pong
iskolát szeretnének indítani de ehhez kellene egy utánpótlás edző amivel az a probléma,
hogy hogyan tudják fizetni-megtartani. A jövőben a fűtés optimalizálása a cél.
Úszó Klub: az új medence kiépítse a legfontosabb, ahol megfelelő feltételek
között tudnak készülni a téli időszakban is, ezáltal több gyerek kezdene el úszni.
6.6. SPORTKLUBOK (kollektív sportok)
A sportklub
neve

1.

Zentai
Labdarúgó Klub

Versenyszelekciók
száma

5 (f)

A regisztrált
játékosok
száma
102

A verseny
rangja
Községközi és
Tisza-menti liga

Felsorolt problémák
A gyermekek szállítása
nem megfelelő, nem
elegendő az edzők,
felszerelés és kellékek
karbantartása, a fiatal

játékosok elmennek

2.

Zentai
Kézilabda Klub

3.

Zentai Röplabda
2 (n)
Klub

30

4.

Basket star
1
Kosárlabda Klub

15

5.

Plavi koš
2
Kosárlabda Klub

17

6.

Zentai
Vízilabda Klub

75

5 ( f+n)

5

74

Vajdasági liga
bánáti csoport,
harmadik liga
bánáti csoport

Az utazás magas
költségei és a
pénzeszközök hiánya, a
fiatalok utazására
Az utazási költségek
nagy probléma, nem
Második
elegendő felszerelés,
Vajdasági liga –
valamint egy komplett
északi csoport
karó a teremben a
hálónak.
A probléma a
Kosárlabda
gyermekeknek a
iskola
versenyekre való
utaztatása
A klub nagy költségei
az utazás, valamint a
U-17; U-14 KSV
felszerelés és kellékek
hiánya
Zentán nincsenek
Szerb liga, Nyári
feltételek a
liga
versenyekre.

Következtetés:Minden klubnak van edzője a megfelelő engedéllyel és képzettséggel.
Minden klubot illetően a közös probléma az eltávozás és utazás a versenyekre, ahol
megoldást kell találni, amely mindenki számára elfogadható. Nagy probléma a tanulók
eltávozása a középiskola után és annak a lehetőségnek a hiánya, hogy stabil szenior
csapatokat alakítsanak ki, és nagy a lakosság elvándorlása.
6.7. A PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÉS SPORT MINDENKINEK
Minden szervezet programjába és tervébe való betekintéssel megállapítható,
hogy a Pedagógusok Egyesületének nincsenek külön programjaik, kivéve egyet vagy
kettőt, világos vízió nélkül, hogy hogyan tovább, a vezetőség gyakori változásával,
míg a Sport Mindenkinek Egyesületnek vannak programjaik, víziójuk, azonban
panaszkodnak, hogy nincs elegendő eszközük minden program megvalósítására.
Аz adatok meglehetősen aggasztóak, így alaposan hozzá kell látni ezen
egyesületek átszervezéséhez, főként a pedagógusok esetében, és biztosítani kell az
eszközöket, összhangban a javasolt programmal.
Mindkét szervezetnek nagy szerepe kellene, hogy legyen, mint erőindítóknak,
ami gyakran nagy erőfeszítést, lelkesedést, volontőrködést és kreativitást igényel.
6.8. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Betekintéssel Zenta község területén minden sportlétesítményébe, ahová az
iskolai testnevelő termek is tartoznak, az alábbiakat lehet megállapítani:

-

-

-

Felsőhegyen a tornaterem tetője beázik, a toalettek ugyanebben a
teremben nem megfelelőek, cserélni kell a fürdőszobákat és az
ajtókat,
ugyanebben a teremben nincs megfelelő számú minőséges szakember
a tornyosi Általános Iskola tornaterme eleget tesz az előirányozott
normáknak, azonban a fölszerelést, amely elhasználódott a biztonság
miatt el kellene távolítani. Nyílt pályán ugyanebben az iskolában a
kosárlabdatáblák elhasználódottak, ki kell rajzolni a vonalakat, és
szerkezetet kell beszerezni a röplabdához.
Bogarason a nyílt pályára kosarat, a röplabdához hálót és kis kapukat
kellene felállítani, mert ezekre van hely, tekintettel, hogy magának
az épületnek nincs külön tornaterme.

6.9. ÁLLAPOT ELEMZÉS - SWOT
A JELEN
Erők:
Gyengeség:
− a sportfejlesztési program, a helyi
− a sport iránti érdeklődés csökkenése
önkormányzat komolyságot és
− nincs megfelelő együttműködés az iskolával
érdekeltséget mutat a sportot illetően
− nincsenek elegendő eszközök a versenyek
− van sok káder, akik szakemberek, tapasztaltak
költségeinek közvetlen dotálására
és kellőképpen motiváltak a további munkára − Zenta Község Sportszövetségének megörökölt
− Zentának kilenc fizetett edzője van, akik
külön státusa
teljes keresetet valósítanak meg
− egyesek úgy vélik, hogy nekik, illetve egyes
− az új sportcsarnok inkább azoknak a
sportágaknak prioritásuk kell, hogy legyen
motívuma, akiknek eddig problémájuk volt − különböző álláspontok a tömeg- illetve élsport
a helyiséggel
támogatásának fontosságát illetően
− a sportágazatok kiválasztásának széles
− rosszul szervezett iskolai sport
spektruma
− a kreativitás csökkenése egyes sportmunkások
− Zentának van hagyománya és eredményei
esetében.
− a sportlétesítményekben a munkafeltételek
jók
JÖVENDŐBELI TRENDEK
Esélyek
− A sportban a munkafeltételek és lehetőségek
nagyobbak,
− A sportról szóló törvénnyel és szabályzatokkal
szabályozott a sport területe
− Világos szabályok és egyenlő részvétel a
nyilvános pályázatokon a HÖ-ban
− Új feltételek a jobb eredményekhez
− Támogatás a sportfejlesztési alapokban
való részvételre

Fenyegetések
− kedvezőtlen demográfiai változások
− nagyobb érdeklődés a szórakozás alternatív
módjai iránt (videó játékok, szociális hálózat..)
− a TV program másfajta szórakozáshoz alkalmazkodik
− a polgárok gyenge gazdasági képessége és
érdeklődése a sport iránt

7. A SPORTFEJLESZTÉS PRIORITÁSAI
A sportról szóló törvény előirányozza a polgárok szükségleteinek és érdekeinek a
prioritását a sport területén és a HÖE-ben. Kiválasztottunk serkentést és a feltételek
megteremtését a sport rekreáció előremozdítására, illetve a polgároknak a sporttal való
foglalkozására, különösen a gyerekeket, fiatalokat, nőket és a rokkant személyeket
illetően, a sportlétesítmények fenntartására és felszerelésére, valamint az iskoláskor
előtti gyermekek testnevelésére és az iskolai sportra.
Kihangsúlyozzuk, hogy más programokat csak akkor
miután kielégítjük a polgárok szükségleteit minden területen.

tudunk jóváhagyni,

7.1. A SPORTFEJLESZTÉS PRIORITÁSAI ZENTA KÖZSÉGBEN
7.1.1. A gyermekek és fiatalok sportfejlesztése
Általános cél:
7.1.2. A gyermekek és fiatalok előmozdított sportja
Külön célok:
7.1.2.1. Az iskolai szekciók és más oktatáson kívüli sportaktivitások nagyobb
száma az iskola keretében
7.1.2.1. A HÖE és az SZSZOZ jelentősebb bekapcsolódásának a serkentése az
iskolai sport megvalósításába és előmozdításába
7.1.2.3. Megemelkedett a gyermekek és fiatalok száma a sportklubokban
7.1.2.5. Javultak az anyagi – műszaki feltételek a gyermekek és fiatalok sportját
illetően
7.1.2.6. Javult a médiumok által az iskolai- és versenysportok figyelemmel
kísérése, a sporttal és aktív életmóddal való foglalkozás kiváltsága
7.2. A sport rekreáció és a fizikális aktivitások fejlesztése
Általános cél
7.2.1. A Sport Mindenkinek előmozdítása és a polgároknak a sporttal való
foglalkozásra való felölelése
Külön célok
7.2.1.1. A Sport Mindenkinek szervezet erősítésének támogatása a helyi
önkormányzat által javasolt programok által.
7.2.1.2. A tudat serkentett erősítése a rendszeres fizikális aktivitás fontosságáról

7.2.1.3. A szakmai sportszervezetek erősítése és támogatása
7.2.1.4. Javultak az anyagi – műszaki feltételek a polgárok hozzáférésének
céljából, hogy rekreációs sporttal foglalkozzanak.
7.3. A sportlétesítmények felszerelése
Általános cél
7.3.1. A sportlétesítmények és a sportinfrastruktúra javult feltételei és állapota
a sporttal való foglalkozásra
Külön célok:
7.5.1.1.Renovált sportlétesítmények
7.5.1.2.Javult anyagi-műszaki feltételek
7.3.1.3. Megoldott jogi szabályozás a sportlétesítmények használatának
módját illetően
7.4. Az élsport fejlesztése és előmozdítása
Általános cél:
7.4.1. Biztosítottak a feltételek az élsport fejlesztésére és előmozdítására
Külön célok:
7.4.1.1. Megteremtődtek a feltételek az él eredmények megtartására és további
elérésére
7.4.1.2. Az élsport definiált területe
7.4.1.3. Az élsport megerősített médiumi támogatása
7.5. Egyéb célok
Általános cél:
7.5.1. Az egészségügyi vizsgálatok elérhetősége
7.5.2. Zenta község számára jelentőséggel bíró nagyobb számú rendezvények
7.5.3. A sportturizmus fejlesztése
7.5.4. A médiumok szerepének és felelősségének előmozdítása a sport
fejlesztését és promócióját illetően

8. ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM
LEFOLYTATÁSA REALIZÁLÁSÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE
8.1. LEFOLYTATÁS
Zenta község sportfejlesztési programja 2016-tól 2018-ig alkalmazása az
akciótervben van definiálva, amely annak alkotó része.
Az akciótervvel világosan definiáltak az általános és külön célok, intézkedések
és aktivitások azok megvalósítására, az időkeret, valamint az értékelés, hogy a
megvalósításukhoz szükség van-e anyagi eszközökre.
A Községi Tanács meghozza Zenta község sportfejlesztési programja 2016-tól
2018-ig tartó lefolytatásával kapcsolatos aktivitások koordinálására a bizottság
megalakításáról szóló határozatot.
FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS
A figyelemmel kísérést bizonyos időintervallumokban folytatjuk le, összhangban
az akciótervben megállapított ütemmel.
A jelentéstétel egységes és formális rendszerének a felállítása céljából a Községi
Tanács elnöke megállapítja a jelentéstétel procedúráját az akciótervben definiált
aktivitások hordozóival együttműködve.
ÉRTÉKELÉS
Az értékeléssel megállapítjuk ezen stratégia lefolytatásának előrehaladását és
kollektív intézkedéseket és módosításokat javaslunk a lefolytatás ideje alatt. Az
értékelést rendszeresen folytatjuk le, évente egyszer. Az áttekintést az aktivitás
megvalósítási foka szerint mutatjuk be:
-

lefolytatva, részben lefolytatva, nincs lefolytatva.

Az aktivitás megvalósításának fokától függően javasoljuk a kiegészítő
intézkedéseket.
A program lefolytatására előirányozott időszak leteltével az értékelés tartalmaz
javaslatokat, következtetéseket, megtanult leckéket és bemutatja a legjobb gyakorlatot
a program lefolytatásának kérdését illetően.

9. AKCIÓTERV

Finanszírozási
források

Felelős
intézményekszervezetek

Feltételezések

A verifikáció
forrásai

Mutatók

Célok,
aktivitások

9.1. A GYERMEKEK ÉS FIATALOK SPORTJÁNAK FEJLESZTÉSE

9.1.1 A gyermekek és fiatalok sportjának előmozdítása
9.1.1.1. Megemelkedett az iskolai szekciók és más oktatáson kívüli sportaktivitások száma az iskola
keretében
Megemelked
9.1.1.1.1. aktivitás
ett a
Az iskolában a
sportszekció
sportszekciók ajánlata
k ajánlata az
iskolákban
Megemelked
9.1.1.1.2. aktivitás
ett az
Az iskolában az oktatáson iskolában az
kívüli sportaktivitások
oktatáson
ajánlatának bővítése
kívüli
sportaktivitá
sok száma
Megemelked
ett az
9.1.1.1.3. aktivitás
iskoláskor
Az iskoláskor előtti
előtti
intézményekben a
intézmények
sportaktivitások kínálata.
ben a
sportaktivitá
sok kínálata
Megemelked
ett a
9.1.1.1.4. aktivitás
megvalósítot
Az iskola és a
t programok
sportszervezetek
és
együttműködésének
projektumok
erősítése az iskolai sport száma a
előmozdítása érdekében
sportszervez
etek és az
iskola
együttműköd

A szakmai
aktíva
jelentése

A tanárok és
az iskola
Iskola
érdekeltség
e

Nem
szükségesek
póteszközök

A szakmai
aktíva
jelentése

A tanárok és
az iskola
Iskola
érdekeltség
e

Nem
szükségesek
póteszközök

Az intézmény
jelentése

A szülők és
az
intézmény
érdekeltség
e

Iskoláskor
előtti
intézmény

Költségvetés,
a Testnevelő
Pedagógusok
Egyesülete

Jelentések a
program
megvalósítás
áról

Az iskola és
a
sportszerve
zetek
érdekeltség

Sportszervez
et, ZKSSZ,
az iskola

Költségvetés programaktivit
ás

ésével

9.1.1.1.5 aktivitás
A sport az iskolában
program megvalósítása
9.1.1.1.6 aktivitás
Az Aktív Iskola program
megvalósítása
9.1.1.1.7 aktivitás
A Start program
megvalósítása

Megemelked
ett a
látogatók és
az iskolák
száma
A
megvalósítot
t aktivitások
nagyobb
száma
Nagyobb
számú
látogató

Az iskola
jelentése

Az iskola, a
szülők és a
gyermekek
érdeklődése

Iskola

Az iskolai
sportszövetsé
g és a
költségvetés

Az iskola
jelentése

Az iskola és
a tanárok
érdekeltség
e

Iskola

Nincs szükség
póteszközökre

Az iskola és
Az iskola és a
az
Pedagógus
egyesületek
Egyesületéne
érdekeltség
k jelentése
e

A
Költségvetés –
Pedagóguso
programaktivit
k Egyesülete,
ás
az iskola

9.1.1.2. A HÖE és ZKSSZ serkentett, jelentősebb bekapcsolódása az iskolai sport megvalósításába
és előmozdításába
9.1.1.2.1 aktivitás
ZKSSZ bekapcsolódott az
iskolai sport
programjainak javaslatába
és megvalósításába
9.1.1.2.2. aktivitás
A HÖE támogatja az
iskolai programokat

A
sportszövets
ég aktívabb
szerepe
A HÖE
nagyobb
támogatása

Jelentés a
programaktivi
tásokról

Az
igazgatóbizo
ZKSSZ
ttságok
igazgatóbizot
határozata a
tsága
részvételbe
n

Jelentés a
programaktivi
tásokról

Községi
Tanács – a
sportképvisel
ő

Nagyobb
kiválasztás az
iskolai sportra,
összhangban
a törvénnyel

Jelentés a
sportklubok
osztályozása
szerint

A
sportszerve
zetek, a
szülők, a
gyerekek
érdekeltség
e

Az iskola
sportszervez
ete

Nincs szükség
póteszközökre

Jelentés
sportklubonk
ént

A
sportklubok
érdekeltség
e

Sportklubok

A Zentai KKT
költségvetése

A KT által a
fontosság
felismerése

9.1.1.3 A gyermekek és fiatalok magasabb száma a sportklubokban

7.1.1.3.1. aktivitás
Zentán a sporttal való
foglalkozás
lehetőségének
prezentálása

9.1.1.3.2. aktivitás
A sportolóknak a tagsági
díj fizetésének könnyítése

A
gyermekek
nagyobb
jelentkezése
a
sportklubokb
a való
beiratkozásr
a
Nagyobb
motiváltság
a
sportklubokb
a való
beiratkozásr
a

Nem
szükségesek
póteszközök

9.1.1.4. aktivitás

A versenysport előmozdítása

9.1.1.4.1. aktivitás
A sport finanszírozásának
módjáról szóló új rendelet
elfogadása

9.1.1.4.2. aktivitás
A sportszervezetek
osztályozása

9.1.1.4.3. aktivitás
A sport dotálásának
definiált összegei

Lehetőség a
törvénnyel
összhangba
n való
munkára
Elő lett
mozdítva a
sport
kategorizálá
sáról szóló
rendelet

Rendelet a
sport
finanszírozás
ának
módjáról
A Községi
Tanács
rendelete az
új
szabályzatról

Megemelked
A Községi
ett összeg a
Tanács
sport
rendelete
dotálására

Minden
érdekelt fél
egyetértése

Zenta
Község
Képviselőtestülete

Nem
szükségesek
póteszközök

Zenta
Község
Sportszerve
zete pozitív
véleménye

A Zentai KKT
Községi
Tanácsa

Zenta KKT
költségvetése

Zenta
Község
Sportszerve
zete pozitív
véleménye

A Zentai KKT
Községi
Tanácsa

Zenta KKT
költségvetése

7.1.1.5 Javult anyagi – műszaki feltételek a gyermekek és a fiatalok sportjának előmozdítására
Magas
anyagi
9.1.1.5.1. aktivitás
A HÖE általi
költségek a Jelentés az
felismerése
A gyermekeknek a
útiköltségekrő
Községi
klubok,
a magas
Költségvetés
sportversenyekre való
sportszervez l a
Tanács
szállításának megoldása
költségeket
etek és a
versenyekre
illetően
szülők
számára
9.1.1.6 Az iskolai- és versenysport jobb médiumok általi kísérése, kedvezmények a sporttal való
foglalkozást és aktív életet illetően
9.1.1.6.1. aktivitás
Támogatni, megőrizni és
előmozdítani a meglévő
tartalmakat és
formátumokat a sportról a
helyi médiumokban
9.1.1.6.2. aktivitás
Lehetővé kell tenni a
sportról az infiormatív
tartalmak kreálását és
sugárzását / nyomtatását

A médiumok
archívuma,
médiumformá
tumú
műsormellékl
etek
Együttműkö A médiumok
dés a
archívuma,
médiumokka médiumformá
l, az
tumú
információk műsormellékl
Jó
együttműköd
a helyi
médiumokka
l

A polgárok
tájékoztatás
a

Médiumok,
Zenta
község, és
Zenta SSZ

Nincs szükség
póteszközökre

A polgárok
tájékoztatás
a

Médiumok,
Zenta
község, és
Zenta KSSZ

Nincs szükség
póteszközökre

9.1.1.6.3. aktivitás
Támogatni és bátorítani a
független kezdeményezés
rendszeres közzétételét a
sportról, rekreációról és
egészségről való
tájékoztatás terén

elérhetős.

etek

Együttműkö
dés a
médiumokka
l és az
információk
elérhetőség
e

A médiumok
archívuma,
A polgárok
médiumformá
tájékoztatott
tumú
sága
műsormellékl
etek

9.1.1.6.4. aktivitás
A legjobb sportolók és
sportmunkások díjazása

Díjak
odaítélése

A polgárok
tájékoztatott
sága

Médiumok,
Zenta község Nincs szükség
és Zenta
póteszközökre
KSSZ
Médiumok,
Zenta község Költségvetési
és Zenta
eszközök
KSSZ

Finanszírozási
források

Felelős
intézmények szervezetek

Feltételezések

Információforrá
sok

Mutatók

Célok,
aktivitások

9. 2. A SPORT REKREÁCIÓ ÉS A FIZIKÁLIS AKTIVITÁSOK FEJLESZTÁSE

9.2.1. A Sport Mindenkinek előmozdítása és a polgároknak a felölelése a sporttal való
foglalkozásra
9.2.1.1. A Sport Mindenkinek sportszervezet erősítésének támogatása, a helyi önkormányzat által
javasolt programmal
А
A SSZ
A polgárok
sportaktivitá
jelentése,
A SSZ Sport Költségvetés
9.2.1.1.1. aktivitás
érdekeltség
sok
Sport
Mindenkinek és tagsági díj
A sportaktivitások kínálata
kínálatának
e
Mindenkinek
növekedése
A polgárok
A Sport
9.2.1.1.2. aktivitás
rekreációs
A polgárok
Mindenkinek
A SSZ Sport Költségvetés
Program-projektum a
programja
érdekeltség
SSZ
Mindenkinek és tagsági díj
Sport Mindenkinek SSZ
az egész
e
jelentése
éven át
A polgárok
9.2.1.1.3. aktivitás
A Sport
rekreációs
A polgárok
Program-projektum a
Mindenkinek
A SSZ Sport Költségvetés
programja
érdekeltség
Sport Mindenkinek SSZ –
SSZ
Mindenkinek és tagsági díj
az egész
e
a nőknek
jelentése
éven át
9.2.1.2 A tudat erősítésének serkentése a rendszeres fizikális aktivitás fontosságáról
9.2.1.2.1. aktivitás

Zent község

Jelentés a

A polgárok

Zenta KSSZ

Nincs szükség

Zenta község
polgárainak edukációja,
különösen a gyerekeké,
fiataloké, nőké,
rokkantaké és idősebb
személyeké

9.2.1.2.2. aktivitás
Kampány és promóció a
rendszeres rekreációs
gyakorlatok jelentőségéről
az egészség megőrzése
és előmozdítása céljából

9.2.1.2.3. aktivitás
Promóció a megelőző
egészségügyi ellenőrzés
jelentőségéről Zenta
polgárai számára

9.2.1.2.4. aktivitás
A polgárok edukációja a
pályák és létesítmények
használatának módjáról,
amelyek a rekreációra
szántak

polgárai
tudatának
növelése a
fizikális
aktivitás
fontosságár
ól
Zenta
polgárai
tudatának
növelése a
fizikális
aktivitás
jelentőségér
ől
Zenta
polgárai
tudatának
növelése a
fizikális
aktivitás
jelentőségér
ől
Zenta
polgárai
tudatának
növelése a
fizikális
aktivitás
jelentőségér
ől

megtartott
edukációról a
projektum
szervezőjétől

Jelentések a
megtartott
kampányokró
l és
promóciókról

A megtartott
promóciók
és megelőző
ellenőrzések
megtartása

érdekeltség
e

A polgárok
érdekeltség
e és a HÖ
felelőssége
a
polgárokkal
szemben

A polgárok
érdekeltség
e és a HÖ
felelőssége
a polgárok
iránt

Jelentés a
sportpályák
A polgárok
és
érdekeltség
létesítmények e
használatáról

A polgárok
és a
sportszerve
zetek
érdekeltség
e
9.2.1.3 A szakmai sportszervezetek erősítése és támogatása
9.2.1.2.5. aktivitás
A sportmunkások
edukációja a sportról, mint
terápiáról

Megvalósítot
t
Jelentések az
műhelymunk edukációkról
ák

9.2.1.3.1. aktivitás
Sport-rekreációs
szervezetek-társaságok,
OSI, munkaszervezetek
és stb. megalakításának
kezdeményezése

A
munkaszerv
ezetek, nők
és
rokkantak
bekapcsolód
ása a

Regisztrált
sport rekreációs
társaság

Szükséglet

Sport
Mindenkinek
és a polgári
egyesületek

póteszközökre

Zenta KSSZ,
a Sport
Mindenkinek
szervezet és
sportegyesül
etek,
amelyek
rekreációval
és sporttal
foglalkoznak
mindenkinek

Nincs szükség
póteszközökre

A község
egészségügy
intézménye,
Zenta KSSZ
és a Sport
Mindenkinek
szervezet

Nincs szükség
póteszközökre

Zenta KSSZ

Nincs szükség
póteszközökre

Zenta KSSZ

Nincs szükség
póteszközökre

Zenta KSSZ

Nincs szükség
póteszközökre

rekreációba
9.2.1.4 Az anyagi – műszaki feltételek javítása azon célból, hogy elérhető legyen minden polgár
számára, hogy sport rekreációval foglalkozzanak
9.2.1.4.1 aktivitás
Előmozdítani
a
programaktivitások
finanszírozását
a
rekreáció és a Sport
Mindenkinek terén

Jelentés a
Megemelked
rekreációs
ett számú
aktivitásokról
rekreációs
és
aktivitás
versenyekről

A polgárok
érdekeltség
e

Zenta KSSZ
és a Sport
Mindenkinek
szervezet

Szükség van
költségvetési
eszközökre

Finanszírozási
források

Felelős
intézmények szervezetek

Feltételezések

Verifikációs
források

Mutatók

Célok,
aktivitások

9.3. A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FELSZERELTSÉGE

9.3.1 A sportlétesítmények és a sportinfrastruktúra feljavított feltételei és állapota a sporttal való
foglalkozásra
9.3.1.2. Renovált sportlétesítmények

9.3.1.2.1. aktivitás
Renoválni kell a
felsőhegyi Csokonai Vitéz
Mihály KT tornatermét

Szanált tető,
parketta és
toalett a
tornateremb
en

9.3.1.2.2. aktivitás
Új parketta beépítése a
November 11. KT

Új parketta
lett
elhelyezve
az iskola
tornaterméb
en

9.3.1.2.3. aktivitás
A Thurzó Lajos KT nyitott
pályájának aszfaltozása

Aszfaltozva
lett a
kézilabda
pálya az
iskola
udvarában

A községi
költségvetés
ben
jóváhagyott
eszközök

Az iskola és
a Helyi
Önkormányz
at

Zenta község
és a
Tartomány
költségvetése

Jóváhagyott
eszközök

Az iskola és
a Helyi
Önkormányz
at

A község és a
Helyi
Önkormányzat
költségvetése

Az iskola és a
Helyi
Jóváhagyott
Önkormányz eszközök
at

Az iskola és
a Helyi
Önkormányz
at

Zenta község
és a
Tartomány
költségvetése

A felügyelő
szerv
jelentése

A felügyelő
szerv
jelentése

9.3.1.2.4. aktivitás
A medence adaptálása,
renoválása

9.3.1.2.5. aktivitás
A medence kiépítése adaptálása

9.3.1.2.6. aktivitás
A vizesblokk szanálása a
városi stadionban

A felügyelő
Szanálva lett szerv
a „kék
jelentése
medence”
A felügyelő
Kiépült az új szerv
„fekete
jelentése
medence”
Elkészültek
a toalettek a
stadionban a A felügyelő
pályák
szerv
mellett és
jelentése
szanálva
lettek a
fürdőszobák
az épületben

Jóváhagyott
eszközök

Helyi
Önkormányz
at

Zenta község
és a
Köztársaság
költségvetése

Jóváhagyott
eszközök

Helyi
Önkormányz
at

A Szerb
Köztársaság
költségvetése

Jóváhagyott
eszközök

Helyi
Önkormányz
at

Zenta község
költségvetése

Szükséglet
a
sportlétesít
ményekben

Zenta KSSZ

Költségvetés

9.3.1.3. Javult anyagi – műszaki feltételek
9.3.1.3.1. aktivitás
A sportlétesítmények
felszerelése

Sportszerek
és
felszerelés
hiánya

A beszerzett
sportszerek
és felszerelés
összeírása

Nagyobb
A
A tantárgy
számú
sportkellékek tanárainak
Az iskola és
Zenta KKT
sportkellék
összeírása
kérelme és
a HÖE
költségvetése
iskolánként
iskolánként
szükséglete
7.3.1.4. Megoldott jogi szabályozás a sportlétesítmények használata módját illetően
9.3.1.3.2. aktivitás
Az iskolák felszerelése
sportkellékekkel

7.3.1.4.1. aktivitás
Terv – szabályzat
kidolgozása a
sportlétesítmények
használatáról
kategóriánként

A
sportlétesítm
A szabályzat
ények
kidolgozása
használatána
k beosztása

A klubok
dotálása,
amelyek
eleget
tesznek a
szabályzat
feltételeinek

Itt fel kell
sorolni, hogy
ki az illetékes
javaslattevő
a szabályzat
elfogadására

Költségvetés

Finanszírozási
források

Felelős
intézmények szervezetek

Feltételezések

Verifikációs
források

Mutatók

Célok,
aktivitások

9.4. AZ ÉLSPORT FEJLESZTÉSE ÉS ELŐMOZDÍTÁSA

9.4.1. Biztosítottak a feltételek az élsport fejlesztésére és előmozdítására
9.4.1.1. Megteremtődtek a feltételek az él eredmények fenntartására és további elérésére
9.4.1.1.1. aktivitás
A sportolók megtartása a
kollektív és individuális
sportban a szenior
kategóriában

Az
élsportolók
ösztöndíjazá
sa nyilvános
pályázat
útján

9.4.1.1.1. aktivitás
Az élsporttal való
Az élsport
foglalkozás feltételeinek
felismerése
biztosítása
9.4.1.2. Az élsport definiált területe

9.4.1.2.1. aktivitás
A sportszervezetek
kategorizálása
9.4.1.2.2. Aktivitás

Elő lett
mozdítva a
sport
kategorizálá
sáról szóló
szabályzat

A klubok, a
környezet
érdekeltség
e

Klubok,
Zenta
Község
Sportszövets
ége

Költségvetés

A község és
Sportvívmány
Zenta KSSZ
ok,
pozitív
kategorizáció
álláspontja

Községi
Tanács és
Zenta KSSZ

Költségvetés

Községi
Tanács

Költségvetés

Nyilvános
pályázat

A Községi
Tanács
döntése az új
szabályzatról

Zenta
Község
Sportszövet
ségének
pozitív
véleménye

9.4.1.3. Az élsport megerősített médiumok általi támogatása
9.4.1.3.1. aktivitás
Lehetővé kell tenni az
élsport kreálásáról és
sugárzásáról /
nyomtatásáról az
információs tartalmakat

Jobb
együttműköd
és a
médiumokka
l

A médium
archívuma,
műsormellékl
etek,
médiumi
formátumok

A polgárok
tájékozottsá
ga, az
élsport
figyelemmel
kísérése

A médiumok,
Zenta község Nincs szükség
és Zenta
póteszközökre
KSSZ

Finanszírozási
források

Felelős
intézmények szervezetek

Feltételezések

Verifikációs
források

Mutatók

Célok,
aktivitások

9.5. EGYÉB CÉLOK

9.5.1. Az egészségügyi vizsgálatokhoz való hozzáférés

Zenta
9.5.1.1. aktivitása
község
Együttműköd A sportolók,
Lehetővé kell tenni a
minden
és a Zentai
rekreálók
feltételeket a
sportolóján
Egészségügy egészségügyi
sportvizsgálatokra
ak
i Központtal
kartonja
szükséglet
e
9.5.2. Zenta község számára jelentős nagyobb számú rendezvények

9.5.2.1. aktivitás
Zenta község számára
jelentős rendezvények

Megtartott
jelentős és
népszerű
rendezvények

9.5.3 A sportturizmus fejlesztése

A
sportszervezet
ek jelentései

Zentai
Költségvetés
Egészségház

Zenta
Község
A
Sportszervez
rendezvén
etének,
yek
Zenta
jelentőségé
községnek a
nek
véleménye
felismerése
és a HÖE
határozata

Költségvetés

Az
Zenta
idegenforg
Község
almi
Sportszövets
9.5.3.1. aktivitás
A
Nyilvános
szervezet
ége, Zenta
Nincs szükség
A sportturizmus
sportturizmus
betekintés a
érdekeltsé
programjának
programjának
idegenforgal póteszközökre
programba
ge az
kidolgozása
prezentálása
mi
együttműk
szervezete,
ödésben a
HÖE
ZKSSZ-vel
9.5.4. A médiumok szerepének és felelősségének az előmozdítása a sport fejlesztésében és
promoveálásában
9.5.4.1. aktivitás
A médiumok
A
Újságok,
Az információk
mélyebb
médiumokk
Nincs szükség
társasági
ZKSSZ
számának növelése a
beletekintése
al való
póteszközökre
hálózatok
sportaktivitásokról
a
együttműk

Zentán

sportesemén
yekbe

ödéséért
felelős
személy
meghatáro
zása

IRODALOM
A program kidolgozásában a legfontosabb dokumentumok
1. A sportról szóló törvény – az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.
2. A Szerb Köztársaságban a sportfejlesztési stratégia a 2014-től a 2018-ig tartó
időszakra
3. A Szerb Köztársaság sportfejlesztési stratégiájának akcióterve a 2014-től a 2018-ig
tartó időszakra
4. A Vajdaság Autonóm Tartományban a sportfejlesztési program 2016-tól 2018-ig
5. Zenta község sportfejlesztési stratégiája 2012-től 2016-ig

