1

Gyömrő Város Önkormányzat
Sportkoncepciója

Jóváhagyta:
Gyömrő város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2011. (03.29.) sz határozatával.

GYENES LEVENTE
POLGÁRMESTER

2

I. Bevezető

Magyarországon a sport helyzete a rendszerváltás ideje óta nagy átalakuláson ment keresztül. Azok a
pillérek, amelyek az ország sportját tartották megszűntek, illetve átalakultak. Az állam felmérte, hogy a
sportfinanszírozást, annak törvényi kereteit, az átalakult szerkezetet más alapokra kell helyezni. 1996. és
2010. között három sporttörvényt és több módosítást (utoljára 2010. fogadott el az Országgyűlés. A
változások következtében nagyobb terhek hárulnak az önkormányzatokra a sportfinanszírozás, a
feltételrendszer kialakítása, a működtetés terén. Alkotmányunk biztosítja minden, a Magyar Köztársaság
területén élő embernek a sporthoz, a mozgáshoz való jogát. Napjainkban egyre többen ismerik fel, hogy a
sport nemcsak a fizikai, szellemi kondíciónk megőrzése, hanem közérzetünk, egészségünk jobbá tételére is
hivatott.
Gyömrő város sportkoncepciójának célja, hogy meghatározza azokat a közép és hosszú távú feladatokat,
amelyek a sporttörvénnyel, valamint az Európai Sport Charta-ban megfogalmazott eszmékkel összhangban
lehetővé teszik, mind a lakosság egészségesebb, mozgás-gazdag életmódjának, mind a versenysportra
hivatott fiatalok sportolási lehetőségének kialakulását, kialakítását és fenntartását.
A testkultúra, a testnevelés, a testedzés és a sport összetett fogalomkör. Számos területe van (testedzés,
testnevelés, gyermek-, ifjúsági- és diáksport, utánpótlás-nevelés, versenysport, szabadidősport,
gyógytestnevelés, turizmus, sportegészségügy, szakemberképzés és továbbképzés), amelyek szoros
egységet alkotnak, de külön-külön is fontosak. A helyzetelemzést célszerű sportterületenként elvégezni.
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II. Helyzetelemzés

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás általános jellemzése
A kistérség valamennyi települése közel van Budapesthez, illetve urbanizált területekhez, mely nagy hatással
volt ezeknek a településeknek a fejlődésére. Amellett, hogy Budapestről megindult a lakosság kitelepedése a
környéken található kedvezőbb fekvésű településekre, a helyben történő foglalkoztatás lehetőségei nem
növekedtek, ami a települési önkormányzatok bevétele szempontjából fontos lenne.
Népességi adatok (2008.)
neve
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrő
Káva
Maglód
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Üllő
Vasad
Vecsés

2006.
1 224
1 928
3 399
2 943
14 722
647
10 538
17 822
4 026
3 750
2 025
11 395
10 185
1 707
19 093
105 404

2007.
január 1.
1 232
1 938
3 498
2 983
14 950
657
10 662
17 881
4 074
3 786
2 066
11 440
10 411
1 724
19 382
106 684

2008.
1 239
1 970
3 561
2 994
15 293
636
10 909
17 944
4 175
3 786
2 121
11 573
10 655
1 775
19 839
108 470

Egyenleg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Gyömrő város általános jellemzése
A település Budapest központjától 30 km-re fekszik, közigazgatási területét regionális és térségi jelentőségű
utak érintik. Kertváros jellegű település.
A lakónépesség száma a 2009. évi adatállomány szerint 15.971 fő.
A város szellemisége humán beállítottságú, elsősorban irodalmi, képzőművészeti jellegű. Képző- és
iparművészeink méltán ismertek és elismertek országszerte.
1732-től, amikor a Teleki család birtokot szerzett Gyömrőn, a település kulturális élete igen gazdag. Neves
irodalmi és történelmi személyiségek jártak és tartózkodtak a településen (Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy
Ferenc, Kazinczy Lajos, Vörösmarty Mihály, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály Wartensleben Ágoston, Kazinczy
László, II. Rákóczi Ferenc), ezen emlékek ápolása hagyománnyá vált, és ma is gazdag kulturális életet biztosít.
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A település természetes, gyönyörű környezete a múltban is idegenforgalmi vonzóerő volt. A mai
településfejlesztési koncepció is ezekre és a jó szolgáltatási lehetőségekre alapozva kiemelt helyen jelöli meg
az idegenforgalom fejlesztését.
Érzékelhető jelenség az általános foglalkoztatottságnak megfelelően, hogy csökkent az iparban, építőiparban
foglalkoztatottak száma, de jelentősen nőtt a gazdasági társaságokban és vállalkozásokban, vegyes profilban
foglalkoztatottak száma.
Gazdaság:
Annak ellenére, hogy a lakosság többsége Budapesten dolgozik, a vállalkozások aránya megfelel az országos
átlagnak. Mivel nagyobb ipartelepítés az elmúlt évtizedekben nem történt, Gyömrőn jelenleg egyetlen olyan
gazdasági vállalkozás sem működik, amely alapvetően meghatározná a helyi foglalkoztatottság szerkezetét. A
mezőgazdaságban dolgozók számaránya nemcsak országos, de megyei összehasonlításban is alacsonynak
számít.
Gyömrő gazdaságának jelenlegi fejlődéséhez jó alapot szolgáltat kiterjedt pénzügyi szektora az OTP
kirendeltsége, a KCH Bank fiókja valamint a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Gyömrői Kirendeltsége
fogadja az ügyfeleket.
Jellemző még, hogy az eljáró napi ingázók száma is csökkent az ismert általános jelenség miatt (bejárási
költségek áthárítása), ugyanakkor a helyben foglalkoztatottak száma nőtt új munkahelyek belépésével.
A város középtávú gazdasági stratégiájának célja a helyi kis-és középvállalatok segítése, ezzel együtt a
térségben megjelenő nagyobb cégek háttérbázisának, beszállítói körének kiépítése.
A munkanélküliek számának csökkentésére az önkormányzat folyamatosan tesz intézkedéseket.
 Segíti a helyi vállalkozásfejlesztéseket telephely, illetve működési hely biztosításával, kedvezményekkel.
 Új munkahelyek létesítésekor külön megállapodásokkal ösztönzi a helyi munkavállalók alkalmazását.
 Munkaügyi

központtal

együttműködve

helyi

munkanélkülieket

közhasznú

munkavállalóként

intézményeiben alkalmaz képzettségüknek megfelelő munkakörben.
 Az önkormányzat működteti a közmunka rendszert.

3. Oktatás, kultúra, sport, egészségügy
A városban három óvoda, egy tagóvoda biztosítja a legkisebbek elhelyezkedését. A 2006. év őszén átadott és
2009-ben újabb csoportszobával bővített Bölcsőde és Gyermekközpont egy 60 férőhelyes bölcsőde,
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (térségi feladatellátással, gesztor település: Vecsés) és a neveléshez,
oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgálat feladatait látja el (térségi feladatellátással, illetve
feladatellátási szerződés keretében, gesztortelepülés: Gyömrő) többcélú intézményként.
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A város három általános iskolát, alapfokú művészeti iskolát és egy szakiskolát tart fenn. Az iskolák a
közoktatási törvényben és a szakképzési törvényben előírt követelményeket teljesítik, a diákoknak helyben
biztosítanak lehetőséget a középfokú tanulmányok elvégzésére.
A város egy alapítványi középiskolájának és egy önkormányzati fenntartású szakiskolájának jelentős
vonzáskörzete van, a naponta bejáró tanulók aránya mintegy 55%-os.
A szellemi, kulturális élet fő színterei – az említett oktatási intézményeken túl – a Városi Könyvtár, valamint a
Petőfi Sándor Művelődési Ház. Ezek az intézmények a művészeti, ismeretterjesztő, természetvédelmi
kiállítások, rajzversenyek, egyéb rendezvénysorozatok legfőbb szervezői és lebonyolítói.
A helyi eseményekről rendszeresen beszámol a havonta megjelenő önkormányzati újság, illetve a napi
rendszerességgel sugárzó helyi SIGNAL Televízió. A UPC Telefon Társaság és a T-HOME kábelrendszerén
sugárzó kábeltelevízió rendszeresen ismerteti a városban történteket, így mintegy 10.000 ember
tájékozódhat a legfontosabb eseményekről.
A városban két Szakorvosi Rendelőintézet biztosítja a helyiek és a környékbeliek járóbeteg szakellátását és
Központi orvosi ügyelet is működik. Gyömrő polgárainak egészségügyi alapellátását 6 felnőtt és 3 gyermek
háziorvos, 5 védőnő, és két iskolafogászat biztosítja. A városban több gyógyszertár, magánpraxist folytató
fogorvos is segít az egészség megőrzésében.
Gyömrőn hagyományosan magas színvonalú és élénk sportélet folyik. A Gyömrői Sport Egyesületet az
országban elsők között alapították a labdarúgást már ismerő helyi diákok. 2005-től Gyömrő Városi Sportklub
néven egy új egyesület is alakult a városban.
A Gyömrői Sportegyesületének keretein belül labdarugó, sakk, biliárd (Karambol, Pool), tenisz szakosztályok,
a Gyömrő Városi Sportklub keretein belül pedig férfi kézilabda, női kézilabda, küzdő- és kerékpáros
szakosztályok működnek.
A városi civil szféra meghatározó szereplője a sport támogatásának s az utánpótlás nevelésének. A
településen működő 30 civil szervezet és a 16 alapítvány közül a Gyömrői Női- és Férfi Kézilabda Alapítvány a
kézilabda sport utánpótlás nevelésében, a Gyömrő Városért Közalapítvány az ingyenes úszás oktatás
megszervezésében, a Gyömrői Utánpótlás Futball-ért Alapítvány az Utánpótlás Futball Klub (egyesület)
fenntartásával segíti a város szervezett sportéletének működését. A Helló, Gyömrő! Alapítvány (1991-től) és
a Jó hátszelet Alapítvány (2009-től) minden évben megszervezi az országos szintű Tour de Gyömrő
Kerékpárversenyt és Családi sportnapot.
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Iskolai testnevelés, diáksport
A testnevelés a közoktatási intézményekben a sok tantárgy közül csak az egyik. Jelentősége azonban az
egészségmegőrzés, a személyiségfejlődés, a testben és lélekben harmonikus, munkabíró generáció
felnövekedése szempontjából az iskolai tantárgyak fölé emeli. A központi előírások a kerettantervben
határozzák meg általában a testnevelés tantárgy céljait és feladatait. Az iskolai testnevelés célja, hogy az
iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok,
mozgásos játékok, sportági tevékenység és az ehhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a
természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók az egészséget
saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik képességeik szintjét,
fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik azt.
A testnevelés célja továbbá (5-8. évfolyamon) - figyelembe véve azokat az élettani és lélektani változásokat,
amelyek az életszakaszt jellemzik -, hogy támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, használja ki a
koordinációs alapkészségek fejlesztésének lehetőségét, fejlessze cselekvési biztonságukat, sportolás iránti
igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer
technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Az egészséggel kapcsolatos feladat
a testi fejlődés támogatása, higiéniai szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló képesség, edzettség
fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása, megfelelő felkészítés a keringési és
légzőszervi megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére.
Mozgáskultúra fejlesztése terén feladata a mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, az úszás
elsajátítása, a kondicionálás és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz
igazított fejlesztése, a feladatmegoldáshoz kapcsolódó ismeretek átadása. Ezen túlmenően a tantárgy
feladata tanulási, játék- és sportélmények, valamint teljesítmény, a kollektív siker örömének nyújtása, s
ennek segítésével az értékes személyiségvonások fejlesztése.
Az iskolai testnevelés tanítási órákból, gyógytestnevelési foglalkozásokból és tanítási órán kívüli
tevékenységből áll. A heti tanítási órák száma a tantárgyak rendszerében korlátozott, egyéb fontos
nevelési-oktatási célok miatt meghatározott. A többször módosított 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet
szabályozza a tantárgyakhoz rendelt heti kötelező órák számokat, mely a testnevelés tantárgy esetében 1.
évfolyamtól 4. évfolyamig heti 3 óra, 5. évfolyamtól 8. évfolyamig heti 2,5 óra. Gyömrő város
Önkormányzata által fenntartott nevelési-, oktatási intézményekben, a jóváhagyott Pedagógiai
Programokban 1. évfolyamtól 8. évfolyamokig heti 3 testnevelésóra szerepel, melynek többletköltségét a
tárgyévi költségvetési rendeletben az intézmények költségvetésébe beépítve biztosítja.
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A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52.§ (9) szabályozza a mindennapos testedzés
megszervezésének kötelezettségét. Gyömrő város Önkormányzata intézményenként és tanévenként
meghatározza a mindennapos testedzés megszervezéséhez szükséges heti óraszámokat, ezek fedezetét az
intézmények költségvetésében biztosítja.
Az iskolákban a szakképzett testnevelők száma a feladat ellátásához megfelelően került kialakításra, utazó
gyógytestnevelő tanár alkalmazása biztosított.
Gyömrő Város Önkormányzata, Gyömrő Városért Közalapítvánnyal közösen évek óta megszervezi és
finanszírozza minden, a település óvodáiba és általános iskolába járó nagycsoportos, illetve 4. osztályos
gyermek számára, a tanévenkénti 12 alkalmas ingyenes úszásoktatást a helyi – nem önkormányzati
fenntartású – uszodában.
A város diáksportja stabil, jól szervezett. A versenyprogramokat a Intézményvezetői Tanács koordinálja, a
tanévenként elkészülő eseménynaptárban közzéteszi. A tanulók a

diákolimpiai versenyrendszerben

indulnak és a továbbjutás feltételeit is vállalják intézményeink. A városban az oktatási intézményeknél
iskolai sportkörök (ISK), diáksportkörök (DSK), diáksport-egyesületek (DSE) működnek, működtetik a
közoktatásban tanuló fiatalok sportfoglalkoztatási és versenyeztetési rendszerét. A diáksport munkáját
eredményesen segíti a testnevelők, illetve a szakirányú iskolai munkaközösségek.

Szabadidősport
A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, fizikai teljesítőképességének
fenntartásában bír kiemelt fontossággal. Ez össztársadalmi, családi és egyéni ügy, mindenki érdeke.
Elsősorban nem anyagi kérdés, hanem szemléletmód, életmód és életvitel. Az elmúlt évtizedekben kialakult
új életstílus legfontosabb jellemzője a mozgásszegénység.
A város szabadidősportja az elmúlt években szervezettebbé vált. Több szabadidősport tevékenységre
szakosodott egyesület működik a városban: Helló, Gyömrő! Alapítvány, Jó Hátszelet! Alapítvány, Gyömrői
Női- és Férfi Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány, Gyömrő Városért Közalapítvány, Gyömrő Városi Sportklub.
Az egyesületek szervezésében több városi amatőr bajnokság kerül megrendezésre (kerékpár verseny és
sportnap, aerobic, kispályás-futball). Több kiemelt országos rendezvénynek hagyományosan résztvevője a
város (pl.: Challenge Day). A város szabadidősportos rendezvényei vált közkedveltek (pl.: „Spartakiád” a
gyömrői gyermekek részére).
Örvendetesen szaporodtak az egyedi szerveződésű sportolási lehetőségek is, amelyek egy kezdődő
szemléletváltás bizonyítékai. Közkedveltek a nők körében az alakformáló foglalkozások, melyeket több
helyszínen és rendszeres formában szerveznek.
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Versenysport
A város versenysportjának talpon maradásához a tehetséges sportolók, versenyzők, a kiváló szakemberek
munkája mellett döntően hozzájárult az önkormányzat anyagi erkölcsi támogatása, így a sportegyesületek
jelentős részének fő támogatója jelenleg is a városi önkormányzat.
Az egyre nehezedő körülmények ellenére Gyömrő város előkelő helyet vívott ki sport-támogatási
rendszerével. A versenysport területén a szinten tartás volt a fő cél, ami sikeresen megvalósult (1. sz.
melléklet). Gyömrőn a versenyszerű sportolók amatőr sportegyesületi-tagokként sportolnak. A tehetségeket
felnevelő szakosztályok a felnőtt korba kerülő sportolókat megpróbálják a városban tartani, a megfelelő
körülmények, illetve támogatás biztosításával.
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III. Gyömrő város sportkoncepciója
Az önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során arra törekszik, hogy megőrizze Gyömrő
sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését.
Meghatározza a sportfeladatok ellátásának támogatási formáit, így lehetőséget biztosít Gyömrő város
polgárainak a sporthoz való jogaik gyakorlására.
Az önkormányzat sportfeladatai ellátásának biztosítása érdekében sportkoncepciót alkot, melyet 4 évenként
felülvizsgál.
I. A sportkoncepcióban az alábbi szakmai célkitűzéseket fogalmazza meg:
1.

sportirányítás, sportkapcsolatok

2.

iskolai sport, diáksport

3.

versenysport, utánpótlás-nevelés

4.

szabadidősport, rekreáció

5.

sportlétesítmények

6.

sportegészségügy, sportszakember képzés

7.

sportfinanszírozás
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II. Az önkormányzat a helyi sport céljainak megvalósítása során hangsúlyos feladatának tekinti az alábbiakat:
a) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények sportszakmai igények alapján történő
működtetése, vagy működtetésre történő átadása, karbantartása, a település alkalmassá tétele a
szabadidő kulturált eltöltésére.
b) Az önkormányzat saját anyagi forrásának, valamint állami (pályázati) pénzeszközök bevonásának
segítségével a meglévő sportlétesítmények fejlesztése, illetve új korszerű sportlétesítmények építése.
c) A település polgárai számára a szabadidősport, a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és családok
sportjának, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának segítése,
melynek módozatai:
- az egészséges életmód kialakítása, valamint a fenti célok érdekében rendszeres sportolási
lehetőségek megszervezése,
- az önkormányzat éves költségvetéséből a sportkoncepcióban meghatározott feltételek mellett anyagi
segítségnyújtás a rendszeres sportoláshoz.
d) Adottságainak megfelelően részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, a város nemzetközi-,
testvérvárosi sportkapcsolatainak kialakításában.
e) A tanulóifjúság iskolarendszeren kívüli sportolási, testedzési feltételeinek megteremtése, támogatása,
mely feladat megvalósításának színterei:
- az iskolai sportszakkörök,
- mindennapos testedzés foglalkozásainak megszervezése,
- diáksportkörök,
- városi szintű diáksport versenyek,
- az egyéb diáksport versenyek.
f)

Együttműködés a helyi sportirányító szervekkel az önkormányzat sporttörvényből adódó feladatának
ellátása érdekében, a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés, munkájuk segítése, a
város sportkoncepciójának hatékony megvalósítása érdekében.

g) A település területén működő sportszervezetek sportszakmai munkájának segítése, támogatása,
melynek módozatai:
-

központi támogatás elnyerésével (normatíva) sportágra szakosított iskolai sportkör működtetése
utánpótlás-nevelési céllal,

- városi, megyei sportversenyek szervezésének támogatása,
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- önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények, iskolai tornatermek használatának, kedvezményes,
illetve ingyenes biztosítása,
- az önkormányzat éves költségvetéséből támogatás biztosítása,
- az önkormányzat éves költségvetéséből támogatás biztosítása sportszervezetek számára.
h) A város kulturális programjába és hagyományaiba illő sportrendezvények szervezése.
i)

Közreműködés a sportszakember képzésben, az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító
tevékenységben.

III.
1. )

Az önkormányzat a helyi sportfeladatok megvalósításában résztvevő önkormányzat tulajdonában

lévő sportlétesítményeket működtető (2. számú melléklet) intézményeket ellátandó sportfeladataik
arányában támogatásban részesíti.
2. ) Gyömrő város sportját meghatározó sportkoncepció megvalósítása érdekében az önkormányzat
mindenkori éves működési költségvetésének főösszegéből sporttámogatást biztosít az alábbiak szerint:
a) A város versenysportjában és utánpótlás nevelésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportszervezetek és sportolók számára az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján,
szakmai munkájuk és működőképességük érdekében anyagi támogatást- illetve egyéni
jutalmazási

lehetőséget

biztosít.

Az

önkormányzat

megállapodást

köt

az

érintett

sportszervezetekkel, melyben az ellátandó feladat arányában meghatározza a szakmai
elvárásokat.
b) Az a) pont hatálya alá nem tartozó diáksport szervezetek számára sporttámogatást biztosít. A
sporttámogatások sportszakmai célú felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája ellenőrzi.

3.) Az önkormányzat a város versenysportja érdekében a tulajdonában és működtetésében lévő
sportlétesítmények

vonatkozásában

kedvezményes

és

támogatott

használatot

biztosít

a

sportszervezetek számára.
Sportlétesítmények kedvezményes, támogatott használóinak köre: Gyömrői Sport Egyesület szakosztályai,
Gyömrői Városi Sportklub szakosztályai.
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Ajánlás
az önkormányzati költségvetésből származó pénzeszközök felosztásának egységes rendszerére

Az önkormányzati támogatás elosztása
alap: a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében a város éves költségvetésének maximum
1%-a, mely közvetlen- és közvetett támogatás keretében, 55%-45%-os arányban kerül megosztásra.
Közvetlen támogatások elosztásának alapelvei:
- sportegyesületek támogatása maximum 0,35%
- iskolai mindennapos testedzés és az emelt óraszámú testnevelés órák támogatása maximum 0,1%
- egyedi kérelmekre biztosított támogatás maximum 0,1%.
Közvetett támogatások elosztásának alapelvei:
- sportegyesületek támogatása maximum 0,35%
- egyedi kérelmekre biztosított támogatás maximum 0,1%.

Sportegyesületek támogatásának elvei

Az önkormányzat támogatási keretösszege által segíti a sportegyesületek működését az alábbi kategóriák
szerint:
1.

Hátrányos helyzetű gyömrői lakhelyű, illtetve gyömrői székhelyű intézményben tanuló fiatalok
sportolási lehetőségének megteremtésére, és segítésére.

2.

Utánpótlás nevelésére, gyömrői fiatal (18 év alatti) versenyzők versenyeztetésére.

3.

Tömegsport megmozdulások segítésére és szervezésére.

4.

Sporteszközök beszerzésére, pótlására, javítására.

5.

Utaztatásra.

6. Bírók díjazására, versenyekkel kapcsolatos költségek fedezésére.
7. Sportpálya karbantartására, állagmegóvására, üzemeltetésére
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2 . sz. melléklet

Sportcsarnok
Sportpálya
Fekete István Általános Iskola és
Szakiskola
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskola és
AZTI
Uszoda

Úszómedence

Tanulómedence

Futópálya

Dobóhely

Ugróhely

Teniszpálya

Kézilabda p. kültári
burkolata

Szabadtéri létesítmény

Labdarúgópálya

Teniszpálya

Tornaszoba
Konditerem

Fedett sportlétesítmény

Tornaterem/szoba

2011. évi adat
Intézmény neve

0
0
1

0
1
0

0
0
1

0
1
0

1
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

1
0

0
0

0
2

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1. sz. melléklet
Sportegyesület neve
Gyömrő Városi Sportklub

Szakosztályok

Minősítés

Férfi kézilabda, felnőtt, ifjúsági és NB2
serdülő

Igazolt tagok
száma
40

Női kézilabda felnőtt, ifjúsági,
serdülő és szivacs

Megye I.
osztály

53

Kerékpáros szakosztály

Országos
bajnokság

15

Kaeshi Waza szabadstílusú
önvédelem

Országos
bajnokság

20

Shaolin kungfu

Országos
bajnokság

15

Labdarúgó szakosztály öregfiúk

Megye
34 fő
Bajnokság,
Monor és
vidéke csoport

Labdarúgó szakosztály felnőtt

Megye I/B Déli 24 fő
csoport

Labdarúgó szakosztály U19

Megye I/B Déli 19 fő
csoport

Labdarúgó szakosztály U16

I-III o. Üllői
csoport

21 fő

Tenisz szakosztály

Meghívásos
versenyeken
indulnak

16 fő

Lovas szakosztály

Megye I.

4 fő

Billiárd szakosztály karambol
szakág

OB I.super
csoport

8 fő

Billiárd szakosztály pool szakág

NB II.

8 fő

Sakk szakosztály

OB
korosztályos
versenyek

16 fő

Ulti szakosztály

Magyar
Bajnokság

12 fő

Extrém sport szakosztály

meghívásos
versenyek
vannak

16 fő

Küzdősport szakosztályok

Gyömrői Sportegyesület

2011. évi adat
Összesen igazolt játékos:

321 fő

