
Kiemelt sportágak Szentesen 

Szentes - A sportegyesületeknek szánt támogatás összegén nem, de elosztásán 
változtathat a szentesi önkormányzat pénteki ülésén. A képviselıkön múlik, 
többet kap-e a versenysport, mint az elmúlt években, illetve lesznek-e kiemelt 
sportágak. 

Szentesen is áldozatokkal jár a 2011-es költségvetési 
egyensúly megteremtése, az önkormányzati 
támogatások mintegy 2 százalékos kurtítása egy 
kivételtıl eltekintve minden területet érint. A 
kakukkfióka a sport, amely várospolitikai és 
idegenforgalmi célok miatt is kiemelt fontossággal bír 
a Kurca-parti városban. Pénteken kerül a képviselı-
testület elé az idei büdzsé tervezete, amelybıl 
kiderül: noha a sporttelepet és a sportcsarnokot 
üzemeltetı sportközpont 6 millió forinttal kevesebb 
támogatásban részesülhet, mint tavaly, az 
egyesületek anyagi támogatását szolgáló keret és a 
sportlétesítmények használatának finanszírozása nem csökkenne 2010-hez képest. 
Elıbbi 53, utóbbi 34 millió forint lehet, ha megszavazzák a költségvetést. Újdonság 
lesz ettıl az évtıl, hogy megszőnik a létesítményhasználat teljes támogatása. A 
mővelıdési és sportbizottság döntése alapján – sportágtól függıen – a 
sportegyesületeknek a költségek 10 vagy 30 százalékát maguknak kell fedezniük. 
 
A következı ülésen arról is határoznak a városatyák, változtassanak-e a kluboknak 
szánt keret felosztásán. Az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy a teljes összeg 70 
százalékát a versenysport kapta, 10-10 százalék maradt a rendezvényeknek, a 
diáksportnak, a többi szabadidısportnak és tartaléknak. A napirendre kerülı 
javaslatban három változatról dönthetnek. Az elsı szerint megmaradna a felosztás 
korábbi aránya, a másodiknál 75-re, a harmadiknál 80 százalékra nıne a 
versenysportnak szánt keret. 
 
Az indítvány arról is szól, hogy a versenysporton belül legyenek kiemelt sportágak, 
amelyek a felosztható pénz 70, 75 vagy 80 százalékán osztozhatnának. Ebbe a körbe 
sorolja az anyag a vízilabdát, a táncot, az úszást és a karatét. Attól függıen, mennyit 
szánnak ezekre, lehet majd támogatni a második kategóriába került sportágakat: a 
cselgáncsot, a kosárlabdát, a kézilabdát, a labdarúgást, a teniszt, az atlétikát és a 
sakkot. A harmadik – vagyis a legalacsonyabban támogatott – kalapba az asztalitenisz, 
a futsal, a vívás, a rögbi, a teke, az ökölvívás és a birkózás került. 

Kapcsolódó cikkek 
Megállapodott Csongrád megye Szentessel 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2204591



A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Orbán egy új politika alapjairól 
beszélt

Forgalomkorlátozás a 4-es villamosvonal rekonstrukciója 
miatt

Nem lesz kötelezı a történelemérettségi?

hirdetés    

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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