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MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA
I. Bevezetés
A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország
területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát.
Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja – többek közt – a rendszeres testedzés
biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem
(a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény a települési önkormányzat feladataként
határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport támogatását. A céltudatos
gondoskodás, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód
kialakítását.
A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai testneveléstől a versenysportig –
egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Bármelyik részterület
fejlesztése, vagy elhanyagolása jelentősen kihat a testkultúra egészére.
A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében,
a személyiség formálásában. Az elmúlt időszakban a szociális, a kulturális és az oktatási
alapfeladatok tömege zúdult a helyi önkormányzatokra, miközben a sport egyre inkább
háttérbe szorult. A sport korábbi nagy mecénásai, az állami vállalatok, a szövetkezetek
jelentős része tönkrement, átalakult, sporttámogató tevékenységük szinte megszűnt.
Mindezek következtében a sport az elmúlt években jelentős veszteségeket szenvedett,
nem közpénzből történő finanszírozása számottevően csökkent.
Ellentmondást jelent az is, hogy míg a versenysport, az élsport területén kimagasló
eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a lakosság
döntő többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a
mai napig nem zárult le, ezért országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli
a sport, ami országunk Európai Unióhoz történt csatlakozásával újabb változásokon
mehet keresztül.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:
a. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, amely a
helyi önkormányzatok feladatairól is rendelkezik, a sport támogatását is e
feladatok körébe sorolja, ugyanakkor a törvény azt is előírja, hogy az
önkormányzat maga határozza meg, mely feladatokat, milyen mértékben és
módon lát el.
b. A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 10. § (1)
bekezdése szerint a gyermeknek, a tanulóknak joga, hogy nevelési, illetőleg a
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nevelési-oktatási intézményben biztonságosan és egészséges környezetben
neveljék és oktassák: a szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség
biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai
tanulmányi rendjét. A törvény 52. - 53. §-a előírja a kötelezően ellátandó
intézményi feladatok között, a tanórán kívüli foglalkozások tervezésénél, az
iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását.
c. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok
feladatait:
•
•
•
•

a helyi sportfejlesztési koncepció megalkotását és annak
megvalósításáról történő gondoskodást;
a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a
helyi
sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel
történő
együttműködést;
az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását és
működtetését;
az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlási
feltételeinek megteremtését.

II. Mezőkovácsháza Város Önkormányzat sportcéljai és feladatai:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata az általa fenntartott közoktatási
intézményekben (óvoda, általános iskola), az egészségmegőrzés érdekében, hosszú
távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot, ezen belül a
teljesítő képes tudást adó, mérhető, ellenőrizhető, a jól szervezett, megfelelően motivált
iskolai testnevelést kívánja állítani a sportolási feltételek fokozatos javításával és
megteremtésével, a Sári Ferenc Sportközpont sportpálya ingyenes használatával.*
Azokat a tevékenységeket kívánja támogatni, amelyek segítik a mindennapos testedzés,
a szabadidősport megvalósítását, a fogyatékkal élők sportolási tevékenységét.
Kiemelten kívánja támogatni a város sporthagyományait is figyelembevevő,
eredményesen működő szakosztályokat, utánpótlást nevelő műhelyeket.
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportolási lehetőségek biztosítását a
városban élő, sportolni vágyó lakosok számára is pályahasználati díj ellenében.*./ vagy
ingyenesen. ? A következő években igény az iskolai sportoktatás részéről a Sári Ferenc
Sportközpontban atlétikai pálya kialakítása (futópálya, ugró-, dobóhelyek).
Az önkormányzati tulajdonban lévő sportingatlanok, sportlétesítmények karbantartására
és fejlesztésére megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani.
Az önkormányzat
fejlesztéseket.

elsősorban

a

pályázati

lehetőségek

függvényében

tervez
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III. A sport területei
1. Önkormányzati nevelési – oktatási intézmények
A gyerekek számára az iskolai sporttevékenység az egész életre szóló szokások
kialakításának egyszeri, megismételhetetlen lehetősége. A testnevelés nem egyszerűen
tantárgy, hanem olyan terület, amely egyensúlyt teremt a szellemi és fizikai képzés
között, ami az egyén személyiségének harmonikus fejlődését és életmódját is formálja.
Olyan nevelési lehetőségeket tartalmaz, mint a nemzeti öntudat erősítése, a közösséghez
való tartozás érzése, reális értékrend kialakítása, munka és teljesítmény összefüggése, a
konfliktus, a siker és a kudarc kezelése, a fair play szabályainak betartása stb. Az iskolai
testnevelés széleskörű sportpedagógiai kihasználása kiemelt cél és feladat.
Az iskola igazgatója egyszemélyben felelős az alábbiak megvalósításáért:
» a megfelelő szakember alkalmazásáért,
»a testnevelési órák szakszerű, pontos megtartásáért,
»a gyógytestnevelés intézményi megszervezéséért, szakképzett tanár biztosításáért,
»a mindennapos testedzés lehetőségeinek biztosításáért,
»az Iskolai Sportkör működtetéséért,
»a Fürdőben biztosítandó időkeret szakszerű kihasználásáért és azért, hogy az alsó
tagozatos tanulók 4. osztály végéig vízhez szokjanak, 6. osztály végéig
megtanuljanak úszni,
»a diákolimpia felmenő rendszerű versenyein való intézményi részvételért,
»a városi szakosztályokkal való együttműködésért,
»a sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználásáért,
»a pályázati lehetőségek figyelemmel kiséréséért, pályázatok benyújtásáért.
Az Iskola, Óvoda Vezetőinek nevelőkkel közös feladata:
» a teniszpálya, sportpálya, parkerdő, túraútvonalak nyújtotta lehetőségek kihasználása
(ISK, szabadidős sportban)
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2. Diáksport
A diáksport célja a tanórán kívüli, intézményi kereteken belül, megfelelő szakmai
irányítással szervezett, rendszeres testmozgás lehetőségének megteremtése az iskola
tanulói részére. Ennek érdekében szerveződnek a különböző iskolai sportcsoportok,
ahol a tanulók nemcsak az érdeklődésüknek megfelelő sportolási lehetőséghez jutnak,
de felkészülhetnek a diákolimpiai versenyeken való eredményes szereplésre is.
A diáksport kettős célt szolgál:
» az eredményességet és a
»tömegsport megfelelő működtetését.
A fenti célok megvalósítása érdekében:
•

Az iskola részére az éves költségvetésben kell biztosítani a diákolimpia
megyei-, országos versenyekre, valamint a továbbjutó versenyzők,
csapatok részvételi költségeihez.

•

az Iskolai Sportkör (ISK) sportcsoportjainak működtetéséhez, pályázat
útján lehetőséget kell biztosítani felkészülésre, versenyeztetésre.
3. Szabadidősport

A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség
megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett
sporttevékenység, testedzés. A jövő társadalmának egyik legdinamikusabban fejlődő
területe, ami ellensúlyozza a diákoknál tapasztalható állandó stresszt, a mozgásszegény
életmódot.
Ennek érdekében:
•

Azokat a hivatalosan bejegyzett szabadidős-, illetve a kiemelt
sportszervezetek közé nem tartozó sportszervezeteket kell támogatni,
amelyek működésükkel biztosítják a gyermekek és családok szabadidős
mozgásának lehetőségét, esetlegesen a versenyeztetésüket.

•

Pályázati lehetőségek mellett kell biztosítani számukra a működésre,
versenyekre való felkészülésre, versenyeztetésre és versenyrendezésre.

4. Sajátos nevelési igényű tanulók és fogyatékkal élők sportja
Speciális helyzetüket figyelembe véve egészségük megőrzése, életminőségük javítása
érdekében Mezőkovácsháza Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a sajátos
nevelési igényű fiatalok és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek
megteremtését, segítését.
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Ennek érdekében:
•
•
•

a diáksport - pályázat keretén belül pályázati lehetőséget biztosít a
speciális versenyeken való részvételhez, versenyek rendezéséhez,
a szabadidős-pályázaton belül eszközvásárlási támogatást nyújt a
sportfoglalkozásaikhoz,
az önkormányzat feladatának tekinti a tornatermek, sportudvarok, egyéb
sportlétesítmények fokozatos akadálymentesítését.
5. Utánpótlás-nevelés

A mezőkovácsházi sportolók hazai és nemzetközi sikerei elhalványodtak az utóbbi
évtizedben. A kiemelkedő sporteredmény jó hírét kelti a városnak, megjelenésükkel,
magatartásukkal, eredményeikkel jelentős vonzerőt gyakorolnak településünk
gyermekei, fiataljai sportolási szándékára.
Ezt figyelembe véve az utánpótlás – nevelés támogatását kiemelten kell kezelni:
-

azon egyesületek szakosztályai kapjanak támogatást, amelyek a kiváló oktató- és
nevelőmunka eredményeként jól működő műhelyeket alakítottak ki,
a mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyerekek, fiatalok létszáma és
eredményessége határozza meg, valamint az a tény is, hogy kapcsolódik-e valamely
városi szakosztály felnőtt csapatához, és mennyiben erősíti annak szakmai
munkáját.

6. Alapítványok részvétele a sportban
Az önkormányzat az alábbi, általa létrehozott sportcélú közalapítványt támogatja.
Mezőkovácsháza jövőjéért Közhasznú Alapítvány
-

Mezőkovácsháza város sportéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőket
(gyermek, ifjúsági, felnőtt) értékeli és díjazza.

-

Egyszeri anyagi támogatást adhat olyan szakosztályok részére, amelyek előre nem
látható események miatt nem tudják teljesíteni pénzügyi kötelezettségüket.

Javaslat az óvodai és iskolai alapítványnak:
-

A város önkormányzati fenntartású nevelési - oktatási intézményeiben szervezzenek
ortopédiai szűrést.
7. Sport referens feladatai
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos feladatainak:
-

»előkészítő tevékenység (előterjesztések, tájékoztatók, beszámolók),
»a Képviselő-testület, oktatási bizottság által hozott határozatok végrehajtásának
figyelemmel kísérése,
»közreműködik a sportfejlesztési célok előkészítésében, végrehajtásában,
A sportfinanszírozási kérdések előkészítésében és végrehajtásában a pénzügyi
csoportvezető illetékes.
»közreműködik a helyi gyermek- és ifjúsági sport, szabadidősport feltételeinek
önkormányzati szintű kialakításában, a város (bizottság) által szervezett versenyek
szervező munkájában.
» segíti a város sportszakemberei továbbképzésének szervezését a megyei képzési
rendszeren keresztül
»közreműködik a városi verseny-rendezvény naptár összeállításában
»figyelemmel kíséri a sportéletben az intézmények részvételét, eredményességét,
»közreműködik a testvérvárosi sportkapcsolatok szervezésében,
»a sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a városi-, megyei-, országos
sportszervezetekkel, sportban érdekelt társadalmi-, gazdasági szervezetekkel.

8. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása
1. Az önkormányzati iskolák sportlétesítményeinek karbantartását, felújítását az
önkormányzati intézmények fejlesztési alapjából kell biztosítani.
2. A tömegsport céljára hasznosítható ingatlanok közül a fürdő üzemeltetését bérbeadás
útján, a túraútvonalak, parkerdő fenntartását önkormányzati forrásból biztosítja az
önkormányzat.
3. Az önkormányzat tulajdonát képező sportingatlanok közül
- a Sári Ferenc Sporttelep üzemeltetését és karbantartását önkormányzati forrásból
kell biztosítani. Az üzemeltetésre megállapodás köthető sport célú civil szervezettel.
Az ingatlan fejlesztését pályázati alapból kell megteremteni.
- a Nyírfa utcai teniszpálya hasznosítása a középiskolai alapítvánnyal kötött
megállapodással, ingyenes bérbeadással vagy más formában javasolt.
4. Az önkormányzat középtávon célul tűzi ki, hogy a fenntartása alatt álló alapfokú
oktatási intézmény megfelelő méretű és felszereltségű szabvány tornateremmel
rendelkezzen.
IV. Támogatási formák, sportfinanszírozás:
1. Források
☻ állami: a mindenkori lakossági és tanulói normatíva,
☻ országos szövetségek támogatása,
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☻ megyei támogatás az utánpótlás nevelő műhelyek részére,
☻ önkormányzati támogatások (egyszeri és pályázati),
☻ EU-s, országos és megyei pályázatok,
☻ szponzori támogatások,
☻látvány, csapatsportok támogatása
☻ szülői támogatások,
☻ alapítványi támogatások

2. Önkormányzati sportfinanszírozás
Az önkormányzati sportfinanszírozást elsősorban a jogszabályi előírások,
kötelezettségek, valamint az önkormányzat gazdasági ereje és* sportkoncepciójában
megfogalmazott elvek, prioritások és azok következetes betartása határozzák meg.
Ennek megfelelően:
A sporttámogatásra fordítható összeget, a tervezhető bevételek és kiadások
függvényében, a Képviselő-testület évenként, a költségvetési rendeletében határozza
meg úgy, hogy az – lehetőség szerint – érje el az éves költségvetési főösszeg egy
százalékát. A nem versenysporthoz köthető szabadidős sportolók az MTE-vel kötött
önkormányzati megállapodás mellékelte szerinti pályahasználati díjat kötelesek fizetni.
Az általános iskola, önkormányzat és intézményei ingyenesen jogosultak a pályát
használni az általuk szervezett tanórai, tanórán kívüli foglalkozásokon. *
Egyszeri támogatást kapnak:
-

a kiemelt sportszervezetek (MTE)

-

a Városi Oktatási Szociális Bizottsága a sportrendezvények
feladatainak ellátására.

-

a Mezőkovácsháza jövőjéért Közalapítvány és a két (óvodai, iskola)
Közalapítvány,

-

Önkormányzati támogatás (Pályázati alap) képzésével egyedi
kérelem és elbírálás alapján minden civil sporttevékenységet folytató
bejegyzett szervezet évente egy alkalommal a meghirdetett
időszakban

A közvetlen önkormányzati sporttámogatás általános érvényű szabályai
1. Önkormányzati támogatást csak a törvény szerint előírt formában működő
sportszervezet kaphat.
2. Az önkormányzat és a sportszervezetek támogatási megállapodást kötnek.
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3. A sportszervezetek a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási
megállapodásban meghatározott időpontig kötelesek tételesen elszámolni.
4. Az a sportszervezet, amely nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó
elszámolási kötelezettségének, további önkormányzati támogatásban csak a
következő évben részesülhet, vagy nem részesülhet.
5. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének
(országos), önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
6. Az újonnan megalakult sportkörök a törvényes bejegyzést követő egy éven belül
nem részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
7. A sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást:
- játékvezetői-, versenybírói díjak fedezetére,
- sportszerek, sportfelszerelések vásárlására,
- terembérleti és bérleti díjakra,
- a sportolók utazási-, szállás-, étkezési költségeire.
- versenyszervezés és lebonyolítás

Mezőkovácsháza, 2011. november 24.
JÓVÁHAGYVA: 353/2011. (IX. 24.) SZ. kt.határozattal.

Prof. Dr. Turcsán Zsolt
polgármester

