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1. BEVEZETÉS

1.1. Előszó

Ez a Városi Sportkoncepció a közeljövőben változó alaptörvényi/alkotmányos változások, a várható
új sporttörvény, a várhatóan új közoktatási törvény miatt alkotásának időpontjában is tudhatóan a
közeljövőben felülvizsgálatra fog szorulni. E biztosan bekövetkező hatások ellenére, illetve a
várható változás-elemekre azért odafigyelve, az ismert adottságokra tekintettel, a helyi
viszonyokból logikusan következő tendenciákra számítva Göd Város Önkormányzata a következő
Városi Sportkoncepciót alkotja meg.

1.2. Jogszabályi háttér

A Magyar Köztársaság jelenleg még hatályos alkotmánya, a többször módosított 1949. évi XX.
törvény szerint (kiemelés tőlem):
70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és
lelki egészséghez.
(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi
ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
természetes környezet védelmével valósítja meg.
A sportról szóló többször módosított 2004. évi I. törvény szabályozása szerint:
55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a közoktatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez
szükséges feltételeket.
63. § (1) Új sportlétesítmény építése vagy meglévő korszerűsítése csak akkor engedélyezhető, ha
az:
a) minden biztonsági feltételnek, így különösen a nézők biztonságos elhelyezésének megfelel,
b) a fogyatékos sportolók és nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot,
c) megfelel a környezet- és természetvédelmi követelményeknek.
(2) Iskola, kollégium és óvoda nem építhető a tanulók számához viszonyított, külön
jogszabályban meghatározott méretű tornaterem, tornaszoba vagy sportlétesítmény nélkül. Az
építés során lehetőség szerint figyelembe kell venni a lakossági igényeket is.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény eképpen rendelkezik:
8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak
és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel
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történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság
biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a
helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység,
sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a
lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és
módon lát el.
Göd Város Önkormányzata a többször módosított 24/2001. sz. Ök. rendeletével szabályozza a fenti
jogszabályokban előírt kötelessége ellátásának módját. E szerint feladatait a közoktatási
intézményrendszeren belül, illetve azon kívül a nagy múltú Gödi Sportegyesület (GSE) e célú
anyagi támogatásával látja el.
Terjedelmi okokból nem idézzük és részletesen nem hivatkozzuk a sportot szabályozó többi
jogszabályt, azonban e koncepció készítésekor azokra tekintettel voltunk.

2. ADOTTSÁGOK

2.1. Humán adottságok

Göd város fejlődésének meghatározó tényezője a budapesti agglomerációs jelleg. Ilyen
szempontból igazak rá valamennyi agglomerációs településre igaz lehetőségek, tendenciák és
gondok. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a növekvő népességgel nehezen tart lépést az
ellátórendszer bővülése, így a témánk szempontjából fontos sportkapacitások sem.
Göd lakónépessége
1990-2010

20000
18000
16000
14891

15178

15234

15602

15961

16246

16486

16719

17015

17433

17804

14000
12820
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1990.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Göd népessége minden korcsoportban
növekszik, azonban ez a legjellemzőbb
tendenciák, a fiatal családok kiköltözése
miatt a gyermek-, ifjú- és fiatal felnőtt korúak
esetében különösen hangsúlyos.
Más, örvendetesebb személyi adottság a
széleskörű és erős civil élet, ezen belül a
sportélet, melyben a motiváció és a
lelkesedés mellett szerencsére nagy szerepet
kap a szakmai hozzáértés, sokszor a
felsőfokú
sportvégzettség.
Ezzel
párhuzamosan előnyt jelent a sikeres, igen
sokszor nemzetközileg is eredményes
versenyzők példaadása.

A közoktatási intézményekben a testnevelést szaktanárok tanítják, elegendő számban állnak
rendelkezésre, ám a várható testnevelés-óraszám emelkedés esetén országosan is átmeneti
problémát okozhat a testnevelés-tanárok relatív hiánya. A gyógytestnevelési szűrés és ellátás
nehezen, de lépést tud tartani a növekvő feladattal, a közelmúltban álláshely bővítés is volt e
területen.
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Göd lakossága zömmel a középosztályba tartozik, akik hajlandóak idejüket és kisebb mértékben, de
pénzüket is áldozni a sporttal elérhető életminőség javulásra, illetve felismerik a sportban rejlő
egzisztenciális előrelépési lehetőségeket. E két adottság elősegíti a szabadidős- és tömegsport
terjedését, illetve az utánpótlás nevelés gödi elmélyülését.

2.2. Földrajzi és infrastrukturális adottságok

Göd földrajzi helyzete elősegíti a nagyobb (Budapest, Vác) városok felé fennálló kapcsolatok
bővülését. Ez elszívó hatásával nehezíti a helyi identitás kialakulását, a kiemelkedő tehetségek
megtartását, ugyanakkor értelmessé és könnyebbé teszi a „nagy”, zömmel budapesti
sportegyesületek részére történő utánpótlás-nevelést.
Kiemelt és előnyös körülményt jelent a Duna folyam, melyre eddig is nagy jelentőségű kajak
utánpótlás-nevelés települt. Előnyös adottság még a lótartáshoz és lovagláshoz előnyös homokos
talajszerkezet.
Göd Város Önkormányzata anyagi lehetőségeihez képest jelentős mértékben támogatja a helyi
sportot. Ez magában foglalja a tulajdonában álló sporttelepek, sportcsarnokok használatra
bocsátását, ezek fejlesztését, részben fenntartásukat, a sportegyesületek és jogi személyiség nélküli
sportkörök fejlesztési és működési célú anyagi támogatását, a rendelkezésre álló kapcsolatrendszer
és média támogatását.
Az önkormányzat támogatásával fenntartott, a GSE használatában lévő önkormányzati tulajdonú
sportlétesítmények:
− Göd-alsói sportpálya (1935 hrsz.) (kiszolgáló épület bővítendő, korszerűsítendő, a telep
bekerítendő, műfüves pálya kialakítandó)
− Göd-felsői sportpálya (4846 hrsz.) (általánosan rehabilitálandó)
− Göd-újtelepi sportpálya (6424 hrsz.) (általánosan rehabilitálandó)
− Duna parti csónakház (525 hrsz.) (vízvédelme fejlesztendő, bővítendő és korszerűsítendő)
− Teniszpálya (Göd, Rákóczi u. 23. 2172 hrsz.) (távlatilag más helyszínen kiváltandó)
Az önkormányzat által fenntartott elsősorban közoktatási célra használt, önkormányzati tulajdonú
sportlétesítmények:
− Balázsovits János Tornaterem (Sportcsarnok) (Göd, Ifjúság u. 1-3.) (hűtése-fűtése
kiépítendő)
− Huzella Tivadar Tornacsarnok (Göd, Petőfi S. u. 49.) (parkettája cserélendő)
− Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornaterme
− Huzella Tivadar Általános Iskola tornaterme (idővel felújítandó)
− Kincsem Óvoda tornaszobája (felújítandó)
− Kastély Központi Óvoda tornaszobája (kialakítás alatt)
− József Attila Művelődési Ház és Ady Klub közösségi terei (lehetőség szerint bővítendők)
2.3. Egyéb befolyásoló körülmények

Göd város Önkormányzata is osztja a magyar önkormányzatok túlnyomó többségének sorsát abban,
hogy alulfinanszírozott, állami bevétele messze elégtelen kötelező feladatai ellátására, helyi adó és
hasonló bevételei ezt nem képesek maradéktalanul pótolni. Ez behatárolja intézményfenntartó,
fejlesztő tevékenységének mozgásterét és támogatói lehetőségeit.
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Az új kormányzati törekvések a korábbinál szélesebb és nagyobb szerepet szánnak a sportnak,
felismerve annak egészségügyi, szociális, gazdasági és egyéb előnyeit. E törekvések egybevágnak
Göd Város törekvéseivel, és az adott lakossági összetételből eredően az átlagosnál jobb helyi
hasznosulással kecsegtetnek.

3. TERVEK

3.1. Iskolai és óvodai rendszeren belüli sport

3.1.1 Iskolai, óvodai kiinduló helyzet

Az önkormányzat fenntartásában álló két általános iskola 60 osztályában, és két óvoda 24
csoportjában a következő adottságok között az alábbi sportélet zajlik:
Az iskolák rendelkezésére áll egy-egy normál tornaterem és egy-egy két részre osztható
sportcsarnok. Ez utóbbiakat jelenleg 7-17 óra közötti intervallumban használják az iskolák. A
Németh László Ált. Iskolában az ún. dísztermet tudják még szükség szerint erre igénybe venni. Az
iskolai sportudvarok a gyermekek számához képest szintén szűkösek Az öltözőkapacitás minden
helyen szűkös, tisztálkodási lehetőség csak a sportcsarnokokban van. Az iskolákban jelenleg
osztályonként heti három óra testnevelést tartanak; a teremkapacitás éppen erre elegendő. Iskolai
sportfoglalkozásként elérhető heti 2-3 órában az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás (alsós/felsős)
röplabda, tollaslabda, asztalitenisz, játékos torna (alsósoknak).
Az iskolai gyógytestnevelést a 0. órában és kora délután tartják a termekben. A gyermekeket a
tanév elején szűrik.
Az iskolai termeket délutánonként késő estébe nyúlóan, illetve hétvégeken a sportegyesületek és a
lakosság veszi igénybe. Többféle díjszabás van, egy részük kedvezményes. A sportcsarnokok
igénybevétele teljes, több egyesület és lakossági szabadidős sportcsapat a piaci áron sem jut
hozzájuk, ezek tevékenysége így túlzottan az időjárástól függ. Ez részben igaz a sportcsarnokok
használóira is, ugyanis télen, különösen reggel a sportcsarnokok a folyamatos fűtés ellenére
hidegek. Meleg, napos időben viszont fülledt, meleg bennük a klíma.
Tudva, hogy az iskolai testnevelés óraszámok nőni fognak (várhatóan a jelenleginek
másfélszeresére), gondoskodnunk kell a sportcsarnokok minél teljesebb kihasználásáról úgy, hogy
az iskolai sport bővülése lehetőleg ne az egyesületi és lakossági sport rovására történjen. Az
szükségessé teszi a mindenidős üzemeltetés megteremtését, azaz az egészen korai reggeli időponttól
az egészen késő estig terjedő, évszaktól független rendelkezésre állást kell szervezési és fejlesztési
eszközökkel elérnünk.
Az óvodák rendelkezésére áll egy meglévő és egy épülő tornaszoba valamint a játszóudvarok. Az
óvodák ezekben, illetve szükségmegoldásként a foglalkoztatókban heti egy irányított testnevelés
foglalkozást tudnak tartani. A szabad mozgásra széles lehetőség van a (Kincsem Óvodában kissé
zsúfolt) játszóudvaron, melyeknek felszereltsége a mozgásformák széles skáláját támogatja.
Az óvodákban a fenti helyeken óvodás gyógytestnevelés is folyik. Külső igényeket nem tudnak e
helyek kiszolgálni.
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3.1.2. Iskolai, óvodai fejlesztési célok, irányok

Alapvető szükségszerűség az iskolák és óvodák sportfejlesztésének tudatossága, összehangolása a
városban kialakított továbbfejlődési lehetőségekkel. A város sportcélú lehetőségeinek és
infrastruktúrájának behatároltsága miatt már az óvodában olyan sportok felé kell irányítani a
gyerekeket - s ezt folytatni az általános iskolában - ami az iskolai rendszeren kívül is gyakorolható
helyben, akár tömegsport akár versenysport keretében. A felszerelések, eszközök több funkciós
használhatóságát, a szakemberek sokszínű munkáját és együttműködését ez esetben a teljes városi
sport információs, módszertani, szakmai tudásának felhalmozását, egyben könnyebb elérhetőségét,
szervezhetőségét, anyagi elismerhetőségét generálja, s egységessé teszi a sportéleten belüli
törekvéseket, célokat, továbbá képes itt tartani a családokat a gyerekeken keresztül. Egészen 12-13
éves korig meghatározó a baráti közössé a sportág és a sportegyesület választásánál.
Közös program, szakmai képzés, tömegbázis alakítás: Az előzőekhez kapcsolódóan ésszerű és
szükséges az iskolák tanterveinek olyan alakítása, mely a diákok fokozott testnevelés oktatását
természetes, egészséges, szép környezetben teszi lehetővé, atlétikai alapképzését jobban elősegítő
környezetben, egymást megismerve, szélesebb körben biztosítja. Akár több iskolának lehet
egyszerre órája a sportpályán, aminek inkább közösségépítő, mint szakmai jelentősége van/lenne.
Magasugró, távolugró gödröket, öltözőket, futópályát, dobó és ügyességi képzést tudunk biztosítani
a focizáson kívül. Nem lenne szükség iskolai beruházásokra, „sportpályák” létesítésére, hanem
tavasztól télig a város tanulói, iskolái egy helyen, akár egyszerre is tudnának tornaórázni. A
növekvő testnevelési óraszám és diáklétszám ismeretében mindenképpen ajánlatos lenne ezt
átgondolni. Lehetőséget kellene találni arra, hogy megfelelően képzett edzők és pedagógusok
foglakozásai átjárást jelentsenek ebben a rendszerben. Pl. pedagógus órája lehet része az SE
szakmai képzésének, az edző foglakozása beszámíthat a tantervi órákba, egyeztetett szakmai és
módszertani kritériumok alapján. Pedagógusok edzői feladatokat is vállaljanak a rendszeren belül,
ne azon kívüli magánórák formájában. A baráti közösség mellett a tanár bácsi, tanár néni személye
határozza meg 12-13 éves korig a sportág és egyesület választást. Ezzel egyrészt javulna az
együttműködés a sport területén, másrészt idő és anyagi megtakarítást jelenthetne, harmadrészt
hosszútávra megalapozná a szakmai munka egységes és jobb színvonalú végzésének lehetőségét.
Tágulnának az egyesületi keretek és szűkítenék a magánfoglalkozások szerteágazóságát, így egy
irányba terelve azt, nagyobb lenne a hatásfok és az összetartó erő.

3.2. A közoktatás rendszerén kívül eső sport
3.2.1. A kiinduló helyzet

A bevezetőben említettek szerint a GSE a városi közoktatáson kívül eső sport fő letéteményese, a
helyi sportrendelet szerint felel eme területért. Tevékenysége a következő fő területekből tevődik
össze:
− Sporttelepek fenntartása, kezelése, karbantartása, hasznosítása az önkormányzat
költségvetési rendeletében erre elkülönített forrásából, illetve egyedi támogatások
alapján. A sporttelepek a GSE szakmai tevékenységén kívül a tulajdonos önkormányzat
kikötése nyomán az egyéb sportolók előtt térítésmentesen nyitva állnak.
− Szakosztályokba (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, tenisz, asztalitenisz, tollaslabda,
motorsport, kajak-kenu, lovaglás, sakk) szervezetten sporttevékenységet folytat,
melynek keretében versenyeken vesz részt, versenyeket szervez, és más
sportegyesületekkel együttműködve részükre utánpótlást nevel
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A városban több más sportegyesület és nem egyesületi formába tömörült csoport is működik.
Ezek szervezeti szakmai és pénzügyi háttere igen sokféle. Tevékenységük jellegüket tekintve
leginkább a szabadidős sportba tartozik, de a versenysportban és az utánpótlásban is
tevékenykednek. Többféle sportágban több egyesület/csapat is működik. Ez az azonos jellegű és
sportágú tevékenységek esetén gazdaságtalan erőforrás megosztással jár. Eme szervezetek
kérelmükre évente különféle mértékben anyagi támogatást kaphatnak az önkormányzattól.
Gödön két nagy jelentőségű tömegsport program, programsorozat van. Ezek a Belépés Családostul
programsorozat és a Fétis Crossfutás és Családi Nap. Ezek összességében nagy és jó hatásuk,
sikerességük miatt szintén élvezik az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását.

3.2.2. Iskolarendszeren kívüli irány

„Városi alapsportágak”: Nem fejleszthető ötletszerűen az ilyen zárt területű és adottságú település
szervezett, támogatott sportélete. Az ötletek, igények minden impulzus hatására szaporodnak, ideig
–óráig közösségeket is lehet szervezni rájuk, de önkormányzati sportfeladatként való kezelésük
indokolatlan és lehetetlen. A meglévő adottságokra korábban tudatosan, a várossal együttműködve
kialakított, helyi szinten hagyományosnak nevezhető sportágak továbbfejlesztését kell alapvetően
biztosítani. A lakossági és sportszakmai igényeket követve ezek javítása elengedhetetlen feladat.
Emellett a biztonsággal folytatható, lehetőségekre és nem személyi ambíciókra épülő újak
bevezetését kell ebben a keretben kezelni. Sem rendszerében, sem létszámában, sem
eredményeiben, sem szervezettségében nem kezelhető minden létező törekvés, ami egyébként
erkölcsileg támogatható. Az iskolarendszeren kívüli képzés fő vonalát szakmai és racionális
okszerűség miatt szükségszerűen olyan szervezet kell ellássa, amely a már országos szövetség által
működtetett bajnokságban, jelentős tömegbázissal, több sportágat összefogó szakemberekkel,
létesítményekkel rendelkezik. Városunkban a fenti szempontrendszernek jelenleg csak a Gödi Sport
Egyesület (GSE) felel meg. Ezt ismerte fel és határozta el már 2001-2002-ben a városvezetés, s ezt
a döntését hirdette ki a sportrendeletben. A GSE-ben művelt sportágak legyenek a városi
alapsportágak, amik egyébként a helyi igényt és az országos sportág-kiemelési koncepciót is
nagyrészt tükrözik.
„Szabadidő sport”: Ugyanakkor a felülvizsgálatkor részletesebben ki kell dolgozni a
sportkoncepcióban az újonnan felmerülő sportágak kezelésének mikéntjét is, megadva a
lehetőséget arra, hogy a szükséges feltételek huzamos teljesítése esetén városi alapsportággá
válhassanak. Alapvető szempont kell legyen az új sportágak városi szintű kezelésében, hogy az
biztonsággal folytatható, a lehetőségekre és ne személyi ambíciókra épüljön. Megítélésben legyen
mérvadó az országos és nemzetközi versenyrendszerben való részvétele, ehhez kapcsolható
tömegsport háttere, létszáma, múltja, önkéntes (nem irányított) szerveződés volta, utánpótlása,
létesítményigénye, rendezvényeinek vonzása, társadalmi-szakmai elismertsége, jövedelemtermelő
képessége. Legalább 2 évet támogatás nélkül végigvitt, létesítménnyel ellátva működő, elsősorban
gyerekeket foglalkoztató, versenyrendszerbe is illeszkedő, tömegsportigényt is kezelni tudó,
önkéntesen szerveződött, pontos bevételi kimutatásokkal (tagdíj), rendezett edzői és utaztatási
feltételekkel rendelkező, eredményeket felmutató szervezetek kerülhetnek a rendszerbe.
A szabadidősportokat alapsportággá válásuk hiányában is rendezvényekre összpontosító
kedvezményes létesítményhasználattal, pályázati együttműködéssel, sajtóval kell támogatni,
amennyiben az alapsportágakkal és a többi sport- és civil rendezvénnyel egymásra épülő
összehangolható eseményeket szerveznek. Működési támogatásuk azonban városi forrásokból nem
indokolt, legfeljebb – a szabad kapacitás terhére való kedvezményes – helyszín biztosításával.
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3.2.3. Szervezeti irányítás, finanszírozás, média

Jelenleg a GSE az önkormányzati feladatok ellátásáért a mindenkori éves önkormányzati
költségvetésből a sportcélú előirányzatot kap, melyből szakmai tevékenysége mellett a sporttelepek
fenntartása is reá hárul.
Az önkormányzat egyéb pénzügyi kereteiből, úgymint bizottsági keretek, civil keret, polgármesteri
keret, körzetfejlesztési keretek minden sporttevékenységet végző jogi személyiségű vagy anélküli
szervezet egyedi kérelemmel, kiírás esetén pályázattal igényelhet anyagi támogatást. Az elbírálás
rendje, folyósításuk és elszámolásuk formailag megfelelően szabályozott, a tartalmi bírálat
rendjénél egy rövid prioritási sorrend segíti a keretek fölött rendelkező döntéshozót. Ezeket a
29/2009. (XII.02.) sz. Sport Bizottsági határozat állapította meg.
A felesleges párhuzamosságok, a kiemelt irányok következetes tartása, a hatékony erőforrás
gazdálkodás érdekében célunk egy új, vagy egy erre alkalmassá tett meglévő szervezet
(közalapítvány) végezze a teljes városi sportirányítás szakmai összehangolását, a finanszírozást és a
fejlesztési igények kielégítését, az elosztását, a programszervezést és a létesítményelosztást. Ez
lehet a városi sport bevételi központja, az adókedvezmények érvényesítésének eszköze. Ez értékelje
évente a helyi szervezetek teljesítményét, programjait, és biztosítsa a támogatást, a létesítményeket,
a nyilvánosságukat, a mindezekben való előrelépést. Működése legyen teljesen nyilvános,
közgyűléseit a városi médiában hirdesse meg, tevékenységét részletesen mutassa be saját internetes
honlapján keresztül, hogy a város minden lakosa hozzáférhessen. Ez a szervezet nem lesz része az
önkormányzatnak vagy a hivatalnak, de együttműködés keretében negyedévente beszámol a
Képviselő-testületnek és/vagy a kijelölt bizottságnak. Működését a sportkoncepció határozza meg.
A Testület, bizottság feladatokat határoz meg részére, a szervezet pedig előterjesztésekkel él a
testület és a bizottság felé. A létesítményelosztás kapcsán közvetlen kapcsolattal bír a létesítmények
kezelői felé.
A jelenlegi sajtógyakorlat nem segíti a rendezvények hatékony népszerűsítését, a lakosság
megfelelő tájékoztatását s a sportszervezetek marketing lehetőségeit, holott az ezek által származó
lehetséges bevétel a város sporttámogatás terheit csökkentené. Ugyanakkor a sportágak és az
események népszerűségét növelné, tartalmas programot biztosítana gyereknek, felnőttnek, erősítve
a lokálpatriotizmust. A helyi sportélet résztvevői és a lakosság kapcsolatát, a városhoz tartozás és a
sport vonzásának érzését célszerű lenne kétheti megjelenéssel közvetíteni, a jelenleginél
részletesebb és színesebb tartalommal kitölteni, állandó verseny- és rendezvénynaptárt, személyi
híreket közzétenni.
3.3. Stratégiai irányok (Kiemelt fejlesztési lehetőség biztosítása)

A sportot hobbi vagy versenyszinten művelő emberek összetételét, és magát a sportot sportági,
korosztályi, sportolás gyakorisági szempontokból vizsgálva összességében látható az az örömteli
fejlődési út, hogy az ismert és hagyományosan magyar sportági körbe tartozó sportokat önálló
lakossági, baráti szerveződések, iskolák és sportegyesületek is már-már magától értetődően
gyakorolják. Ez a fejlődés egyben azt is jelenti, hogy ezek a sportok, melyek korábban
létesítmények, civil áldozatvállalások hiányában ritkának számítottak, ma már majdnem minden
településen elérhetők valamilyen formában.
Létezésük rendkívül fontos, de már „nem újság”, menetrendszerű rendezvényeik nem vonzanak
Gödre külföldi és belföldi látogatókat. A város marketing lehetőségeinek javítása,
népszerűsítésének elősegítése azt indokolja, hogy olyan ágazatok meghonosításában vagy elismert
szintre fejlesztésében is gondolkodjon, melyek nem csak sport értékkel bírnak. A meglévő városi
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alapsportágakra azonban ezek mellett is nagy szükség van. Ezek eredményessége, működésüknek
javuló minőségű fenntartása kell, hogy feltételül szolgáljon újabb területek nyitásához! A területi-és
városfejlesztési lehetőségeket, a környezetvédelmet és társadalmi érdekeket egyformán értékesnek
tekintve távlatilag négy sportágazati irányt javaslunk fejlesztésre a már meglevők fenntartása
mellett. Ez a négy terület a lovaglás, az úszás, a kajak, valamint a nemzetközi érdeklődésre is
alkalmas extrém sportok.
A lovaglás nem egyszerűen sport. Magyar hagyományait, nemzeti jelentőségét, szinte magyarság
érzethez kötődő létezését egész életünk során átéljük. Környezettudatos életmódra nevelő,
természeti értékekre, környezeti érzékenységre hangoló, emberi kommunikációban is
hasznosítható sportági szabályait nem lehet vitatni. A ló tartásával járó, kisebb-nagyobb
lótenyésztési tevékenységek, istállók, lovardák szaporodását eredményező vonzása a gazdaság és a
társadalom számára is pozitív hozadékkal bír. Működtetése, kialakítása alapvetően magántőkéből
valósul meg, így a város szerepe ezen törekvések felkarolása, népszerűsítése, esetleg
összehangolása,
infrastruktúrájának
javítása,
kiszolgáló
létesítményeinek,
turisztikai
értékesíthetőségének megteremtése. Jelenleg a város határában félkör ívben létező három lovarda
működésének, fejlesztésének összehangolása, infrastruktúrájának javítása, rendezvényeinek
támogatása sportszakmai szempontból regionálisan meghatározó, nemzetközi rendezvények és
érdeklődés körforgásába tartozó nevezetességgé emelhetné a várost az ezzel járó idegenforgalom
növekedéssel. A lovaglás jelenleg megfigyelhető nemzeti előtérbe kerülése mellett Gödnek –
legalábbis a régióból – kiemelkedő lehetőséget adhat Kincsem, a versenyló gödi kötődése. Ennek
megfelelő utókezelése, valamint Budapesthez való közelsége kiemelheti Gödöt a lovaglást felkaroló
települések halmazából.
Alapvető az úszás lehetőségének kialakítása, ami a regionális turizmus, a helyi lakossági igény, és
komplex mozgáskultúra elsajátítását szolgálja olyan széles merítésű körben, amit más sportok
nemigen tudnak biztosítani. Ezen túlmenően a Duna-parti település lakosságának biztonsági
érdekeit is szolgálja, vízbiztonságot nyújt, beleértve a folyami úszás tanítását is. Mind a
medencés, mind a folyami úszásoktatás és edzés lehetősége indokolt. Utóbbi egyedisége és
kedvező lehetőségeink miatt a folyami úszásoktatás kérdését előtérbe helyezzük, a medencés
lehetőségek erősítése mellett.
A kajak évek óta Göd legeredményesebb, országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő hírrel bíró
sportága. Hazai vonzereje, elismertsége közismert. Vízbiztonságot szolgáló, a helyi adottságot
kihasználó és hasznosító lehetősége egyértelmű. A mögötte álló szülői és versenyzői hozzáállás
miatt közösségformáló ereje rendkívül erős, ezt a gödi csoport kifejezetten jól működteti.
Rendezvényei ezer fölötti létszámot vonzanak évről évre, de a tehetségeket 14 év fölött nehezen
tudja megtartani. Fejlesztésébe szintén jelentős magán és pályázati erő vonható be.
Az extrém sportok terén rövid távon csak helyszín biztosítását javasoljuk akár vízi, akár légi, akár
szárazföldi sportokról van szó. Egyeztetni kell a vízirendészettel, a Dunakeszi reptérrel, de a
Csomád felőli részen a természetvédelmi hatóságokkal is. Ezek feltörekvő hírneve, erőteljesebb
marketing megjelenése, tehetősebb résztvevői magukkal húzhatják a rendezvények helyszínének
országos, nemzetközi ismertségét is. Akár falmászás, ejtőernyőzés, quad-ozás, rally-zás,
gördeszkázás, vízisportok, bicikliversenyek szóba jöhetnek. Természetesen komoly előzetes
hatástanulmányoknak kell megelőzniük ezt annak érdekében, hogy a helyi lakosok, a meglevő vízi
sportágak nyugalma, biztonsága, kényelme, s a meglevő környezeti állapotok fenn- és megtartása
mellett létezzenek ezek a lehetőségek. A városi sportélet vonatkozásában ennek városmarketing
szempontjából van igazi jelentősége és bevételtermelő képessége, belső – városi – sportértéke
nem meghatározó.
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Végezetül meg kívánjuk erősíteni, hogy a fejlesztéseknek csak akkor van létjogosultsága, ha a
városi alapsportágak szerepüket betölthetik, kiindulásul szolgálhatnak a sport
megismeréséhez, megszeretéséhez. Ennek elengedhetetlen feltétele az alapsportok
infrastrukturális, erkölcsi, társadalmi és anyagi támogatása, javítása.

4. ZÁRÁS

E sportkoncepciót minden önkormányzati választási ciklus kezdetét követő egy éven belül felül kell
vizsgálni. Ezt első ízben az alkotmányozásból következő alapvető jogi környezet változása miatt
legkésőbb 2012. december 31-ig kell elvégezni.

Göd, 2011. március 30.

Markó József
polgármester

Záradék:
Ezt a Városi Sportkoncepciót Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága megtárgyalta jóváhagyásra javasolta, melynek nyomán azt Göd Város Önkormányzat
képviselő testülete 51/2011. (III.30.) sz. Ök. határozatával elfogadta.
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