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TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA2020 – 2023

Mottó: „… minden gyerek sportoljon vagy gyakoroljon valamilyen művészeti ágat vagymindkettőt.”(Magyary-terv 2.0)
Bevezetés
Tata sportélete az utóbbi években jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül, amelyegyrészt sportegyesületeink eredményes szakmai munkájának, másrészt pedig a városban mármegvalósult és jelenleg is folyó sportlétesítmény-fejlesztéseknek köszönhető.Sportegyesületeinkben képzett sportszakemberek dolgoznak, akik rendszeresen vesznek részttovábbképzéseken. Többek között az ő munkájuk érdeme, hogy sportolóink egyreeredményesebben vesznek részt különböző versenyeken.
Annak érdekében, hogy a város sportélete továbbra is fejlődő pályán maradhasson, de egybenfenntartható is legyen szükséges a sportkoncepciót felülvizsgálni. A kialakított rendszertovábbra is követendő, az éves intézkedési terv és beszámoló megfelelő arra, hogy a Képviselő-testület rendszeresen kap tájékoztatót és dönthet a szükséges intézkedésekről.
A Képviselő-testület a 2020-2023. évekre szóló sportkoncepciót a Magyary-terv 2.0stratégiában, a sportról szóló 2004.évi I. törvényben, a Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvényben foglaltaknak és a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007.(V.27) OGY.határozatnak , valamint a Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a MagyarDiáksport Napjáról szóló 30/2017. (XII. 13.) OGY határozatnak figyelembevételével készítetteel. A fenti időszakra készült koncepció felsorolja az elért eredményeket, továbbviszi a korábbikoncepció erősségeit és tartalmazza a város sportterületét érintő fejlesztési elképzeléseit.
I. Helyzetelemzés

A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi törvényaz alábbiak szerint határozza meg:55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztésikoncepciójára -:a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annakmegvalósításáról,b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyisportszervezetekkel, sportszövetségekkel,c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinekmegteremtését.(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolaisportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainakzavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.
Tata város a sport szempontjából kiváló lehetőségekkel rendelkezik. A sportkoncepcióbanaz alábbi erősségek és gyengeségek fogalmazódtak meg:
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Erősségek:- a sport alkalmas a közösségi szellem kialakítására (több mint 30 sport-és sportjellegűcivil szervezet működik, ahol több mint 4000 sportoló készül),- kiemelkedő sportolóink példaképpé válnak és nő az adott sportágat választók létszáma(pl. kajak-kenu, vívás),- új sportág lehetőségeinek megteremtésével kezdenek el többen sportolni (pl.jégkorong),- az edzők, testnevelők személyében jelentős humánerőforrással rendelkezik a város,- a versenyek megrendezése kapcsán jelentős az önkéntesek száma, amely a civiltársadalmi összefogást erősíti,- az Edzőtábor létesítményeinek használatával néhány sportág feltételrendszere javult(pl. atlétika, úszás),- a sportcélú létesítmények alapításában és létesítmények fejlesztésében megjelentek amagánerős kezdeményezések (pl. Focikert, Golf Klub, vitorlás-, evezős egyesület,súlyemelés),- hagyományos sportrendezvények kerülnek megrendezésre (pl. Tatai Minimaraton, Tó-futás, OLD LAKE MAN Triatlon, Strandröplabda OB),- az általános iskolások több mint 50 %-a sportol tanórán kívül is.
Gyengeségek:- a rendelkezésre álló önkormányzati forrás nem növekszik, viszont egyre több azigénylő,- egyes sportágak tekintetében nem megfelelő az infrastrukturális helyzet (pl. birkózás,judó),- kevés a fogyatékkal élők számára sportolási lehetőséget biztosítani tudósportszervezetek száma,- a középfokú tanintézményi tanulók csak alig több mint 10%-a sportol iskolán kívül is.

II. A sport szerepe
Az Európai Sport Charta - melyre a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007.(V.27) OGY határozat is hivatkozik – 1. cikkében határozza meg a sport célját, szerepét és asporttal kapcsolatos kormányzati intézkedések alapelveit.
„1. CikkA charta célja
A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében akormányoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy a chartaelőírásait „A sport etikai kódexé”-ben lefektetett elvekkel összhangban alkalmazzák akövetkezők szerint:
1. Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást:a. valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban valórészvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen;b. mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a sportolási ésrekreációs lehetőséget;és együttműködésben a megfelelő sportszervezetekkel:
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c. amennyiben kívánja és rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, mindenki számárabiztosítani kell a lehetőséget sportteljesítményének javításához, egyéni teljesítménye maximumszintjének eléréséhez, és/vagy a társadalmi elismerés kivívásához.
(Európa Tanács (1992) ’Európai Sport Charta.’http://www.europatanacs.hu/pdf/CM_Rec(1992)13.pdf)
Magyarország a Charta résztvevőjeként vállalta, hogy hogy nemzeti sportpolitikáját és asportszervezetek politikáját az abban szereplő elvek mentén dolgozza ki.
Az Országgyűlés a sport kiemelt társadalmi szerepét erősítette meg a Magyar Sport Napjáról,a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról szóló 30/2017. (XII. 13.) OGYhatározatban:
Magyarország Országgyűlése - a sportolók, a parasportolók és a hallássérült sportolókmegbecsülése érdekében - felismerve és tudva azt, hogy a sport, a parasport és a siketsportpresztízsének emelését minden eszközzel segíteni kell, valamint azért, hogy minél több diákotrendszeres testmozgásra ösztönözzön,1. a Magyar Athletikai Club által Budapesten 1875-ben megrendezett első szabadtérisportverseny évfordulóját, május 6-át a Magyar Sport Napjává,2. a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Club 1970-ben történt megalakulásának napját,február 22-ét a Magyar Parasport Napjává,3. a Siketek Sport Club 1912-ben történt megalakulásának napját, június 2-át a MagyarSiketsport Napjává,4. szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává nyilvánítja.
III. A sport területei
III/1. Óvodai testnevelésAz óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17) Korm. rendelet „Azóvodai tevékenységi formái és az óvodapedagógusok feladatai –Mozgás.” alcím alatt kiemeltenhangsúlyozza és elvárásként fogalmazza meg az óvodákkal szemben a gyerekek játékosmozgását teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagyszervezett formában.
Az önkormányzat támogat minden olyan programot, amely a gyerekek mindennapos mozgásátelősegíti. Ilyen a 2015-ben magánkezdeményezésre elindult BOSU program.Az óvodások részére további lehetőségek –tanuszoda, jégpálya- állnak rendelkezésre, amellyelélnek is. Rendszeres résztvevők az óvodák a városi sportrendezvényeken (pl. NagySportágválasztó), de az önkormányzat az azt igénylőknek a gyógytestnevelés lehetőségét isbiztosítja.
III/2. Iskolai- és diáksport, sportiskolai képzésa) Iskolai sportAz Önkormányzat legfőbb célja, hogy minden iskolarendszerben tanuló gyereknek biztosítsaa legmagasabb szintű oktatás-nevelés elérését. Az iskolai testnevelés és a diáksport egyesületeka sport területén kívánják ezt teljesíteni.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2012. szeptember 1-től mindenköznevelési intézményben felmenő rendszerben bevezette a mindennapos testnevelést.
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A városban működő közoktatási intézményekben a személyi feltételek (szaktanár, szakedző)biztosítottak. Az oktatási-nevelési intézményekben tornaszobák, tornatermek, szabadtéripályák állnak rendelkezésre. A Kőkúti Általános Iskola mellett épült meg a Városi Sportcsarnokezenkívül egy sportsátor, amely télen jégpálya, tanuszoda, a Fazekas Általános Iskola udvaránsportsátor üzemel. A Tanuszoda a tatai és a kistérségi óvodások és általános iskolásokúszásoktatásában vesz részt. Az uszodát az iskolaidőn kívül a lakosság is használja. Alétesítményt háromoldalú megállapodás alapján a Tatai Városgazda Nonprofit Kft működteti.Az iskolai úszás oktatásra a hatályos jogszabályok alapján a Tatabányai Tankerület bérli. ASportcsarnok az általános iskolásokon kívül helyet ad a Bláthy testnevelési óráinak is. AVaszary János Általános Iskolában tornaszoba és játszóudvar került kialakításra, így az alsótagozatos gyerekek is jó körülmények között tudnak a testnevelés órán mozogni.Új sportcsarnok épült a Református Gimnázium udvarán, így most már az itt tanuló diákok iskorszerű feltételek mellett dolgozhatnak a testnevelés órákon illetve a diáksportfoglalkozásokon.Elkezdődött a Tatai Sportegyesület TAO támogatással megvalósuló sportsátorának építése,amely az egyesületi foglalkozások, edzések mellett helyet ad a Jávorka és az Új úti iskolatestnevelés óráinak is.Fontos célja az önkormányzatnak, hogy a gyerekek úgy fejezzék be az általános iskolát, hogylegyen igényük a sportolásra, a rendszeres mozgásra.
b) DiáksportVárosunkban a Diáksport Bizottság (DSB) szervezi a diáksportos versenyeket. Tevékenységéta Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) feladatai, céljai határozzák meg. A DSB a városi –éskistérségi versenyeket szervezi, míg a megyei szintű feladatok a KEM Diáksport és SzabadidőEgyesület, az országos versenyrendszert pedig az MDSZ látja el. A DSB működéséhez azönkormányzat biztosítja a költségvetési fedezetet, amely bérleti díjak, érmek, versenybíróiköltségek, szakmai feladatok fedezetére szolgál. A város és a kistérség iskolái rendszeresszereplői a Diákolimpiai versenyrendszernek. Több sportágban is eljutnak a területiversenyekig és az országos döntőkig. Célul kell kitűzni, hogy a hagyományos tataisportágakban (kajak-kenu, kézilabda, vívás) továbbra is ott legyenek diákjaink az országosdöntőkön, de más sportágakban is kívánatos lenne a döntőbe jutás.
c) Sportiskolai képzésA sportiskolai rendszerben az alábbi formák vannak:- közoktatási típusú sportiskola- városi sportiskola- egyesületi sportiskolaA sportiskolai képzés célja, hogy a felnövekvő nemzedékben kialakuljon az egészségtudatosmagatartás, az egészséges testmozgás iránti igény, valamint hogy utánpótlást biztosítson azélsport, versenysport számára. A városban két közoktatási típusú sportiskola működik: a KőkútiÁltalános Iskola és az Eötvös József Gimnázium.

A közoktatási típusú sportiskola alapvető célja a diákok klasszikus értelemben vett sportolóemberré nevelése. Ennek érdekében fontos:- az egész életen át tartó testkultúrális igény kialakítása,- a tudatos pszichomotoros cselekvőképesség kompetenciájának megalapozása,- alapvető viselkedési minták kialakítása és alkalmazása a testnevelés eszközeivel,- igény felkeltése az esztétikus test és a helyes testtartás kialakítására.
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A sportiskola teljesen nyitott a város és a kistérségi tanulók részére. A cél az, hogy a sport, amozgás megszerettetése mellett minél több sportolót neveljen. Az önkormányzat kiemeltentámogatja a köznevelési intézmények sportiskolai rendszerű tevékenységét, célunk, hogy asportiskolákat segítsük a további támogatások megszerzésében, pályázatok lebonyolításában.
Az egyes sportiskolákban az alábbi tevékenység valósul meg:A Kőkúti Általános Iskolában alapítása óta évfolyamonként 1-1 osztály testnevelés szakosítotttantervű osztályként működik, 2007. év óta Köznevelési Típusú Sportiskolai MódszertaniKözpont rendszerben. A tagozat célja, hogy olyan egészséges, a sportot, a mozgást kedvelő ésművelő gyermekeket képezzen, akik értéknek tekintik a tudást.Az iskolában iskolai diáksport egyesület (Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület) működik. Amindennapos testnevelést az alábbi sportágakkal segítik:- sakk, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, torna, játékos sportverseny, úszás, természetjárás,kerékpározás, jégkorong.Az Eötvös József Gimnáziumban 2009 óta működik a köznevelési típusú sportiskolai képzés.A sportiskola feladata az élsport utánpótlásbázisát jelentő versenysport támogatása, versenyzőkkinevelése, kiválasztása, foglalkoztatása, versenyeztetése. A 14-18 éves, nemzetköziszínvonalat elérő tehetséges sportolók felkarolása, tervszerű képzésének megvalósítása, a külsőegyesületekben sportoló tanulók számára lehetővé téve a tankötelezettség teljesítését, miközbenmaximálisan támogatja a sportolói életformát. Ehhez szükséges az egyesületi életmegszerettetése, a klubhűségre való nevelés.
III.3. Gyermekbarát város program sportelemei
A Gyermekbarát város program számos sportos elemmel rendelkezik, melyek célja, hogysportot a mindennapok részévé, örömmel művelt tevékenységgé tegye a fiatalok számára.Az önkormányzat 2007-ben alkotta meg a Gyermekbarát város hosszú távú koncepcióját.Magyarországon elsőként ennek birtokában 2008-ban ki is fejezte csatlakozási szándékát azUNICEF kezdeményezéséhez.A Gyermekbarát város ifjúsági program keretében az óvodai és iskolán belüli sportversenyeket,egészségmegőrző programokat támogatja az önkormányzat. Évről-évre visszatérő rendezvénya kézilabda és a kispályás labdarúgó bajnokság középiskolások számára. Először kerültmegrendezésre 2019 őszén a HEXATLON néven futó sportverseny, amely extrémkörülmények között zajlik és középfokú tanintézmények csapatai vesznek részt. Eddig kétalkalommal versenyeztek az iskolák és mindkétszer a Bláthy együttese lett a győztes. Nagyonjól fogadták a gyerekek, sikeres volt az eddigi két alkalom és lesz folytatás. A tervek szerintminden évszakban sor kerül a megrendezésére.Az önkormányzat a sportot egyfajta drogprevenciós és erőszak-megelőző tevékenységnek istekinti. A program, ami a sportkoncepció mottójaként is szerepel, a város költségvetésében éséves programtervében is megtalálható. A megvalósításba bevonásra kerülnek a testnevelőtanárok, edzők, a civil szféra egyéb szereplői is.
III. 4. VersenysportA versenysport jelentőségét a Nemzeti Sportstratégia az alábbiakban rögzíti:„Jelentős sporthagyományainkra épülő versenysportunk sikerességének fenntartása hathatóssegítséget nyújt:- a nemzeti önbecsülés erősítéséhez,- az ország ismertségének, turisztikai vonzerejének növeléséhez,- az ország általános megítélésének közvetett javításához,- az állampolgárok számára megfelelő magatartási példák közvetítéséhez.
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Nagyon nehezen húzható meg a határ a versenysport és a szabadidősport között, különösenazokban a sportágakban ahol profi és amatőr sportolók is versenyeznek. A csapatsportágakbanis probléma lehet a szigorú elválasztás. A városból csapatsportágakban az alábbi egyesületekvesznek részt sportági szakszövetségek által kiírt bajnoki rendszerben:Tatai Atlétikai Club- asztalitenisz: férfi NB I, NB IInői Extraliga- kézilabda: férfi NB I/Bnői megyei I. osztálymindkét nem korosztályos csapatai- labdarúgás: férfi megyei I. osztálynői megyei I. osztálymindkét nem korosztályos csapataiTatai Sportegyesület- kosárlabda: női amatőr NB Imindkét nem korosztályos csapataiÉszak-Dunántúli Röplabda Akadémia- röplabda: női korosztályos csapatokHódy SE:- jégkorong: korosztályos csapatokKőkúti Sasok DSE- kézilabda: korosztályos csapatok
Az egyéni sportágakban a Hódy SE kajak-kenu, az OMS Tatai Vívó Sport Egyesület vívásbanér(t) el olyan eredményeket, amely alapján ott vannak az élvonalban. A vívók közül Kun Anna,Büki Lili nemzetközi sikerek részese lehetett.Az önkormányzat a városban működő sport és sport jellegű civil szervezeteket a Szociális,Egészségvédelmi és Sport Alap által kiírt pályázat keretében is támogatja.
III/5. SzabadidősportAz élsport (versenysport) mellett a szabadidősport is egy fontos szegmense a sportéletnek. Nemis annyira a sport, hanem az egészségtudatos életmódra nevelés szempontjából. Ezt az embereka szabadidejükben végzik és a formája is szabadon választható. Az helyi önkormányzatoksporttal kapcsolatos feladatai között a sportról szóló törvényben szerepel, hogy „megteremti aziskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.” Tata Város Önkormányzataigyekszik kihasználni a város természeti adottságait a sport területén is. Ezzel együtt feladataa létesítményi feltételek biztosításán túl a szemléletformálás, a mozgás gazdag életmódranevelés és a mozgás népszerűsítése. Ösztönözni kell az autonóm szabadidősport szervezetekmegalakulását és lehetőség szerint bővíteni szükséges a szabadidősport rendezvényekenrésztvevők létszámát. Ez utóbbiban jelentős szerepe van az Új Kajakház ÖkoturisztikaiKözpontnak és fenntartójának a Tatai Városkapu Zrt-nek. A társaság a turizmus gazdájavalamint télen üzemelteti a Kőkúti Iskola udvarán található jégsátrat.Továbbra is törekedni kell arra, hogy a szabadidősport feltételeit a lakóközösségek közelébenkell kialakítani. Ezzel segíteni lehet a közösségi élet kialakítását, javítását, de a sportolásihajlandóságot is. Erre alkalmasak a meglévő játszóterek, valamint a már kialakított szabadtérikondiparkok és az elkészült szabadtéri kispályás labdarúgó pályák. Remekül sikerült az Építők-parkja szabadidőparkká történő átalakítása. Az itt megvalósuló korosztályos játszóterek,szabadtéri sportpályák (kosár, strandröplabda, labdarúgó) a már meglévő vendéglátóiparilétesítményekkel együtt egy igazán komplett szabadidős területet alkot.
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A város sportéletének erősségei a hagyományos szabadidős sportrendezvények. A TataiMinimaraton, a Tó-futások, az IVV túrák, az Által-ér túra mind-mind olyan rendezvény, amelyszázakat mozgat meg tehát ezek megőrzése nagyon fontos.Az önkormányzat közreműködik hagyományőrző lovasnapok, versenyek szervezésében, ezáltalhozzájárul a tatai lovassport értékeinek megőrzéséhez.
Sokszor hallani azt a kifejezést, hogy Tata sport város, de élethűbben, jobban hangzik úgy: Tatasportoló város.
IV. Tehetséggondozás
A sport területén is ragaszkodik a város a hagyományaihoz. Ahogy a szabadidősport fejezetbenemlítésre kerültek a rendezvények (többségük 30 éves múltra tekinthet vissza) úgy a sportterületén kimagasló eredményeket elérő sportolók elismerésének is szép hagyománya van. Aváros vezetése minden év februárjában nagyszabású ünnepség keretében köszönti, és egyediéremmel ismeri el a kiemelkedő eredményeket elért sportolókat. Minden évben 300 körüli adíjazottak száma, közöttük az óvodástól a szeniorig minden korosztály megtalálható.
A versenysport támogatása érdekében az önkormányzat 2015-ben sportösztöndíjat alapított,melyet átalakított az Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíjról szóló 5/2018. (III.28.)önkormányzati rendelettel.A jogszabály alapján az önkormányzat anyagilag támogatja a Tatához kötődő sikeressportolókat. A „Viator” sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden tataisportegyesületben sportoló személy vagy tatai sportegyesületből induló sportoló, aki olimpiaisportágban válogatott kerettag és a pályázat benyújtásának napján nem múlt el 30 éves. Azösztöndíj adományozásával biztosítható, hogy a legeredményesebb sportolóink továbbra istatai színekben tudjanak sportolni és jó eredményeket elérni.
V. Esélyegyenlőség
Tata Város Önkormányzata a Gazdasági Programban stratégiai célként rögzítette azesélyegyenlőség biztosítását a sport területén is (pl. Család –és gyermektámogatási program: aSzociális Alapellátó Intézmény keretében meg kell valósítani a Fogyatékosok NappaliIntézményében ellátottak szociális foglalkoztatását valamint rendszeres sportolását), illetve acivil szervezetekkel való együttműködést.
Az önkormányzat 2019-ben fogadta el új, a 2019-2023-as évekre szóló Helyi EsélyegyenlőségiProgramját, amelynek része a sport is. Több célcsoportot (pl. gyerekek, fogyatékkal élők)érintően célként került megjelölésre a sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségeinekbővítése. Az esélyegyenlőség megvalósulását segíti a Szociális-Egészségvédelmi és Sportalappályázati kiírás, amelyben rendszeresen megjelölésre kerül a fogyatékkal élőksportrendezvényeinek a támogatása. Az ÁHI Jóga Sportegyesület folyamatosan szervezsportprogramokat fogyatékkal élők számára az Új úti iskolában és a Fogyatékosok NappaliIntézményében. Az önkormányzat célja hogy minél több sporteseményen tudjanak afogyatékkal élők részt venni. Több olyan sportrendezvényben is partner az önkormányzat,amely ennek a rétegnek a sportolását segíti elő (pl. Szabó Szonja boccia emlékverseny,Fogyatékkal élők asztalitenisz Diákolimpiája).
VI. Együttműködés, kapcsolatok
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Tata sportéletében fontos szempont, hogy a város és/vagy az intézmények, sportszervezetek asportági szakszövetségekkel kötöttek megállapodásokat. Jó a kapcsolat a kajak-kenu,kézilabda, labdarúgás, természetjáró, vívó szövetségekkel. Kialakult a jó kapcsolat azEdzőtáborral is, bár az utóbbi időben azzal, hogy a Dunavarsányi Edzőtábor vezetője vezeti aTatai Edzőtábort is nehezebb az együttműködés. Erre az együttműködésre továbbra is szükségvan, mert az Edzőtábor fejlesztése a városnak is érdeke. (pl. uszoda építés)Szükséges a kapcsolatok építése a városban működő gazdasági társaságokkal, vállalkozókkalúgyis, mint potenciális célcsoportokat foglalkoztatókkal de úgy is mint támogatóilehetőségekkel.
Nagyon erősek a város nemzetközi kapcsolatai. Szép eredményeket tud felmutatni a település,tekintettel kilenc testvér-illetve partnervárosi kapcsolatára és ebben a kapcsolatban a sportkiemelt szerepet kap. A németországi Gerlingenben és Erdélyben Szovátán minden év tavaszánrendezett futóversenyeken vesznek részt sportolóink. Szőgyénnel évente váltakozó helyszínnelközös sportnap kerül megrendezésre általános iskolások számára, de hagyományos a Tata-Szőgyén kerékpártúra, amit Tata Város Diákönkormányzata szervez. Testvér-éspartnervárosaink közül többen küldenek futókat a Tatai Minimaraton versenyre. Az utóbbiévekben megújult Alkmaar (Hollandia) és a Tatai Atlétikai Club judósainak kapcsolata, eddigkétszer vettek részt a tatai sportolók a nemzetközi versenyen.
VII. Sportlétesítmények, fejlesztések
Az önkormányzat az utóbbi években komoly sportlétesítmény fejlesztéseket hajtott végre. Alétesítmények működtetésének fenntarthatósága érdekében stabil finanszírozási rendszerkialakítása vált szükségessé.
VII/1. Güntner Aréna Városi SportcsarnokA város legnagyobb sportberuházása volt, amely TAO felhasználásával, a Tatai Atlétikai Clubpályázata eredményeképpen 2014-2017 között valósult meg. Az átadásra 2017. december 17-én került sor. A közel 500 néző befogadására alkalmas lelátóval, a több mint 1000 m2-esküzdőtérrel rendelkező épületben 6 öltöző kiszolgáló létesítményekkel, büfével, kondicionálóteremmel, tárgyalóval több sportág versenyeinek rendezésére is lehetőséget nyújt. A beépítettszínpad kulturális programok rendezését is lehetővé teszi. A sportcsarnok elsősorban a TataiAtlétikai Club kézilabda szakosztály csapatainak edzés-és mérkőzés színhelye. A csarnokműködtetése a Tatai Városgazda Kft feladata.
VII/2. Kőkúti Általános iskola sportlétesítményekA Güntner Aréna Városi Sportcsarnok túl azon, hogy a versenysport és egyéb rendezvényekhelyszíne,az egyik legfontosabb feladata az iskolai testnevelés kiszolgálása. Ebben a Kőkútitanulói és a Bláthy tanulói tudnak részt venni. A kőkúti iskolában megvalósult egymultifunkcionális sportpálya kialakítása. Ez egy sátor, amely télen jégkorcsolya pályaként, azév többi részében tornateremként szolgál. A téli szezonban a testnevelés órák egy részekorcsolya oktatás keretében zajlik, de a tanórákon kívül a lakosság igényeit is kielégíti. Újsportágként a feltételek biztosításával a jégkorong is megjelent a város sportéletében. Az iskolaudvarán kialakításra került egy rekortán futópálya, a végén ugrógödörrel, amely szintén javítjaa mindennapos testnevelés feltételrendszerét.
VII/3. Építők parkja, Új Ökoturisztikai Központ.Jelentős fejlesztéssel 2015-ben átadásra került az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, amelya Hódy SE létesítményhelyzetének javításán túl komoly turisztikai központtá vált. Az
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önkormányzat célja, hogy az Öreg-tó körüli sétány és az e körüli területek fejlesztésévellehetőséget teremtsen a testmozgás gyakorlására. Az Ökotutisztikai Központ befogadta abakancsos, kerékpáros és vízitúrázókat. Több közpark is található Tatán. A legnagyobb azÖreg-tó mellett található Építők parkja. Kedvelt helye ez a városban élőknek, a turistáknak. Avendéglátó helyek mellett nem volt igazán funkciója a parknak. Az önkormányzat tervei alapján2019-ben került átadásra a megújult Építők parkja, amely a rekreáció és a szabadidősportterülete lett. Több játszótér (gyerek, kamasz), több sportpálya (kosárlabda, labdarúgó,strandröplabda), fitnesz, erősítő gépek állnak a mozogni, sportolni akarók számára. Astrandröplabda pálya már évek óta helyet ad a sportági bajnokság egyik fordulójának. Amegújult Építők parkja volt a helyszíne az első Tatai Hexatlon versenynek, amelyetközépiskolások számára rendeztek meg.
VII/4. Tatai fürdők, tatai tavakA város fürdőkultúrájában a Fényes fürdő és az Öreg-tó van jelen napjainkban. A Fényes fürdőkezdi visszanyerni régi „fényét”, az elmúlt években komoly fejlesztések történtek. A„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése a tatai Fényes fürdő területén”megnevezésű, KDOP-2. 1. 1/B-12-2012-0046 kódszámú, 184 millió 718 ezer forint összegű,100 %-os támogatású pályázat keretében valósult meg a Fényes források területén egyökoturisztikai fejlesztés, amely során megépítettünk egy tanösvényt, egy látogató központot ésaz ezekhez kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket.Annak érdekében, hogy a Fényes-fürdő minél inkább meg tudjon felelni a növekvőelvárásoknak, illetve minél inkább ki tudja elégíteni a fürdőzők igényeit, folyamatosfejlesztéseket hajt végre önkormányzatunk. Az elmúlt években családi csúszda, víziélményelemek kerültek elhelyezésre, növelve az ide látogatók szórakozási, kikapcsolódásilehetőségeit. Kialakítottunk egy nyári napközis tábort, amelynek célja, hogy a munkahellyelrendelkező kisgyermekes szülők számára lehetőséget biztosítsunk a gyermekeik nyárielhelyezésére.A fürdő távlati fejlesztési céljai:- az élővizek rehabilitációja, forrásvizek elvezetése,- a Grófi-tó eredeti állapotba történő visszaállítása,- a közműhálózat korszerűsítése,- a HVDSZ üdülőkomplexum tulajdonba vétele és teljes körű felújítása,- a Fényes élménypark kialakítása (szauna fejlesztése, vízi élménypark kiépítése),- új sportmedence építése, a jelenlegi medencéből egy biotó létrehozása.
Az Öreg-tó, mint természetes vízi élőhely Magyarország 55 különleges madárvédelmi területeegyike, a Natura 2000 hálózat része. A tó partján két kilométer hosszú föveny - „plázs” - kerültkialakításra, mely a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtését követően alkalmaslehet a biztonságos fürdőzésre.
A fürdőkultúra fejlesztése mellett a tatai tavak adottságai lehetőséget adnak a horgászatra is.A horgászok - egyesületi szinten is - bekapcsolódtak a városi sportéletbe, a már említett NagySportágválasztó napon, a „Pecasuli” rendezvényen a gyermekekkel is megismertették ezt aszép, természetközeli sportágat, mely a tavak többségének - Cseke-tó, Öreg-tó - városközpontielhelyezkedése miatt a családok, a sportolni vágyók és a fogyatékosok számára is elérhető.
VII/5. Kerékpáros barát településAhogy a futás, úgy a kerékpározás is népszerű a városban, ezért szükséges a feltételek javítása.A város érdeke, ezért hosszabb távú célja, hogy kistérségi támogatással összekötésre kerüljeneka meglévő, de különálló kerékpáros utak és sikerüljön bekötni az EuroVelo kerékpárút-
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hálózatba. Kivitelezésre kerül 2020-ban az Agostyánba vezető kerékpárút, ezzel megkönnyítvea közlekedést Tata és Agostyán között. A város célja, hogy részese legyen a Giro d’ Italiakerékpáros körverseny magyarországi szakaszának.Határontúli együttműködéssel épül ki Tatán egy közösségi kerékpárkölcsönző rendszer,melynek köszönhetően kilenc településen (Szlovákiában öt, Magyarországon négy),tizenhárom helyen lehet majd kerékpárt kölcsönözni: Észak-Komáromban kettő, Komárombankettő, Tatán kettő, Érsekújváron kettő, Ógyallán egy, Gútán egy, Kisbéren egy, Oroszlánybanegy és Naszvadon is egy helyszínen. Minden kölcsönző ponton 16-16 dokkoló állomás áll majdrendelkezésre, valamint 80 darab hagyományos, és 45 elektromos kerékpár.
VII/6. A Jávorka iskola környékén történő sportfejlesztésekA sport számára került kialakításra a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola mögöttelhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlan, ahol a Magyar Labdarúgó Szövetséggelközösen megvalósult egy szabályos méretű labdarúgó pálya. Az önkormányzat támogatásávalmég az Iskola területén is kialakításra került egy szabályos méretű labdarúgó pálya. A TataiAtlétikai Club megépített egy klubházat és öltözőt, ezzel jelentősen javult a club labdarúgószakosztályának létesítmény feltétele. További terv, hogy az 1243 helyrajzi számú ingatlanonműfüves pálya épülhessen, ehhez a TAC TAO támogatása szükséges.A Jávorka iskola mögött (1242 helyrajzi számú ingatlan) a Tatai Sportegyesület a MagyarKosárlabdázók Szövetsége segítségével kezdte el egy kosárlabda csarnok építését. A SE a TAOgyűjtésével teremtette meg ennek lehetőségét. A kivitelezés 2016-ban kezdődött, de különbözőnehézségek adódtak, így elhúzódott a beruházás. Többszöri módosítást követően három ütemrekellett bontani a fejlesztést. Megtörtént a talajstabilizálás, majd az elkészült betonalapra épülethelyett sátor került. A következő ütemben a kiszolgáló létesítmények (öltözők, kondicionálóterem) fognak megvalósulni. Mindenképpen szükséges a környék tereprendezése, mert a sátora TSE kosárlabda csapatainak edzései mellett helyet adhat a Jávorka és az Új úti iskolatestnevelés óráinak is. Ezen a területen rekreációs céllal kerékpáros, gördeszkás, görkorcsolyásélménypark magvalósítása van tervben.
VII/7. Edzőtábor a város szívébenA hivatalosan Észak-nyugat Magyarországi Általános Olimpiai Központ néven szereplő TataiEdzőtábor a város zöldövezetében, a több mint 220 éves angolpark területén, a Cseke- tó partjánfekszik. Az Edzőtáborban hazai és külföldi sportolók készülnek fel a versenyekre. A táborlétesítményellátottsága közel 20 sportág számára teremt lehetőséget. Három sportcsarnok, egylabdarúgópálya, ökölvívó terem, kondicionáló terem, uszoda, atlétikai pálya áll a sportolókrendelkezésére. A szállodában 116 szobában pihenhetnek a sportolók, számukra napiháromszori svédasztalos étkezést is biztosítanak.Az Edzőtábor része a városnak olyan formában is, hogy egyes szolgáltatásait a lakosság, illetvea tatai sportegyesületek is igénybe vehetik. (uszoda, atlétikai pálya). Az uszodában amindennapos testnevelés keretében a Talentum iskola tanulói vesznek részt foglalkozásokon.Az Edzőtábor üzemeltetője a Nemzeti Sportközpontok. A korszerűbb feltételek megteremtéseérdekében fejlesztést tervez, ami egy 50m-es uszoda építését jelenti. A város érdeke is afejlesztés, hiszen ezzel a Vaszary János Általános Iskola tanulóinak úszás oktatása valósulhatmeg. Az építéshez a város lehetőségei szerint minden segítséget megad.
VII/8. További sportlétesítmény fejlesztésekSikeres pályázattal két grundpálya kialakítására nyert lehetőséget a város, melyből egy márelkészült, a második is várhatóan 2020. évben átadható lesz. Terveink között szerepel a DeákFerenc utcában a Szociális Alapellátó Intézmény udvarán található ún. Forfa épület Judoközponttá történő átalakítása.
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VIII. A sporttámogatás elvei
Az önkormányzat vállalta a sportélet koordinálását, szervezését, támogatását és a tulajdonábanlévő sportlétesítmények működtetését. Az éves költségvetésben meghatározott összeget különítel a sport célú pályázatok kiírására, a kiemelt sportegyesületek támogatására és a kiemelkedősportolók ösztöndíjának biztosítására. A Szociális-Egészségvédelmi és Sportalapból a kisebbsportegyesületeket is segíti, hogy rendezvényeket tudjanak szervezni és a működésükhöz járulhozzá. A pályázatokat minden évben a Humán Bizottság bírálja el. Pályázat kerül kiírásra azalábbi területeken:- szabadidősport rendezvények, programok- fogyatékkal élők sportrendezvényei- városi szintű vagy Tatán rendezett regionális, országos sportversenyek- egyéni sportolók országos és nemzetközi versenyeken való részvételeA pályázati rendszeren kívül a kiemelt sportegyesületek kapnak támogatást együttműködésimegállapodás keretében:- Hódy Sportegyesület- KEM Diáksport Egyesület- Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület- OMS Tatai Vívó Sportegyesület- Tatai Atlétikai Club- Tatai Sportegyesület
A sportról szóló 2004.évi I. törvény rögzíti a sporttámogatás jogszabályi kereteit:55.§(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyiönkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttalkapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből sportrafordítandó összeget.Az önkormányzat ennek megfelelően megalkotta a sportról szóló 13/2011. (III.30)önkormányzati rendeletét és évente a költségvetési rendeletben biztosítja sportfeladatokforrását.
VIII. Fejlesztési irányok
Tata sportélete az alapokat tekintve jó helyzetben van. A szabadidősportban akár szervezetten,akár egyénileg sokan mozognak. A versenysportban megtalálhatók a kiemelten kezelendősportágak,(pl. kézilabda, asztalitenisz, kajak-kenu, vívás, triatlon) valamint azok, amelyekrevalamilyen szinten van igény. (pl. jégkorong, darts) Ezeken belül meg kell határoznia azönkormányzatnak, hogy városi érdek alapján melyeket támogat kiemelten és melyeket apályázati rendszerén keresztül. Az egyesületekkel és a sportági szövetségekkel közösen ki kellalakítani az egyes sportágak hosszú távú fejlesztési koncepcióját. Konszenzusra kell abban isjutni, hogy az egyes sportágakban, melyek azok a legmagasabb bajnoki osztályok amelyetszakmailag és gazdaságilag a város és a szponzori háttér el bír tartani. Ahhoz, hogy azegyesületek sportolói létszáma növekedni tudjon a legfontosabb feladat az iskolai sport és adiáksport támogatása. Innen tud kinőni az a sporttal „megfertőződött” gyerek létszám, akikbőlsportolók lehetnek. Ennek érekében a Tatai Város Diákönkormányzatával közösen aGyermekbarát város program keretében diákbajnokságokat kell szervezni főleg azokban asportágakban amelyek az általános-és a középiskolai tantervben szerepelnek.
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Az önkormányzat kiemelten kezeli az iskolai testneveléssel párhuzamosan az utánpótlásnevelést is. Egyrészt a már említett sportiskolai rendszerben, másrészt az egyesületi keretekben.Az utánpótlás korból kikerülő sportolók számára képességeiknek megfelelően aszabadidősport, a versenysport és az élsport területen kell lehetőséget biztosítani. Kiemeltfigyelmet kell fordítani a gyermekek rendszeres (sport)egészségügyi felmérésének és azóvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztésének biztosításához.A Sportkoncepció végrehajtása során törekednünk kell az eddigi eredmények magtartására ésaz alábbi célok megvalósítására:- évente megrendezésre kerüljenek a hagyományos, nagy tömegeket megmozgatósportrendezvények (Tó-futás, Tatai Minimaraton, OLD LAKE MAN Triatlon verseny,Tatai regatta, Nagy Sportágválasztó),- a kerékpárút hálózat fejlesztésével az un „outdoor” sportágak támogatása,- a költségvetés lehetőségeinek figyelembevételével a sportlétesítmények fejlesztésének,felújításának ütemezése,- a költségvetés lehetőségeinek figyelembevételével forrás biztosítása a sport célúpályázatok kiírására,- az iskolai sportoktatás és diáksport támogatása,- a kiemelkedő sportteljesítmények városi szintű elismerése,- a középiskolai diáksport fejlesztési tervének kidolgozása,- a városi és a kistérségi diákolimpiai versenyrendszer működtetésének biztosítása aváros költségvetésében,- a fogyatékkal élők sportjának támogatása,- lakóközösségi sportolási lehetőségek kialakítása, fejlesztése, kültéri sporteszközökkihelyezése,- az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ szabadidősport feladatainak ellátásáhozszükséges fejlesztések megtervezése, a szükséges forrás biztosítása,- az önkormányzat, a civil szervezetek és a sportági szövetségek koordinációjánakmegtervezése, a TAO-s sportágak szakmai céljainak egyeztetése,- a Tatai Atlétikai Club labdarúgó centrumának további fejlesztési elképzeléseinekegyeztetése,- a sport népszerűsítése a helyi médiában, a sportot, a mozgást, az egészséges életmódotpropagáló programok szervezése,- az igazolt sportolók számának növelése a jelenlegi 4000-ről 5000 főre,- propaganda a sporttal összefüggő negatív jelenségek ellen (dopping, nézőtérirendbontás),- törekedni kell az Edzőtáborral való kapcsolat élőbbé tételére, egyeztetés a területenmegvalósuló uszodáról,- éves versenynaptár készítése, amely tartalmazza a városban adott évben rendezendősporteseményeket.
A sportkoncepcióban megfogalmazottak végrehajtásával az a célunk, hogy a városban sokanmozogjanak, a gyerekekkel megszerettessük a sportot és rajtuk keresztül a családokban isigényként jelentkezzen a mozgás, a sport.
A Sportkoncepcióban megfogalmazottak megvalósításáról évente Intézkedési Terv készül, ésévente tájékoztató kerül a képviselő-testület elé az elvégzett feladatokról.


