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1. BEVEZETÉS – A SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik arról, hogy
a települési önkormányzatoknak meg kell határozniuk a helyi sportfejlesztési koncepciójukat,
és gondoskodniuk kell annak megvalósításáról.
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként
vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi
kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. A
Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát.
Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai
életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős
társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás
megkülönböztetett, átfogó - nem csak pénzügyi - támogatása révén érhetjük el. E témakörben
folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a sport életünk elidegeníthetetlen
része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern
társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat
kínál. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek
nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket.
A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése
is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A
meghozott jelentős döntések következményei azonban sokszor csupán esztendőkkel később
jelentkeznek.
A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok
várható hatásaira építve – természetesen figyelembe véve a jogszabályok által előírt
kötelezettségeket – szükséges meghatározni egy kiszámítható önkormányzati szerepvállalást a
község sportéletében. A cél, hogy tájékoztatást adjon a sportágazat résztvevőinek az
önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről, szabályozza a legfontosabb
tennivalókat.
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAINAK JOGI
MEGHATÁROZÁSA
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a a települési
önkormányzatok feladatai közé sorolja a sport támogatását, az egészséges életmód
megteremtésének feltételeit.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a az alábbiakban határozza meg a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait:
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-

a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról,
együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit,
biztosítja az önkormányzati, iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
3. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTTAL KAPCSOLATOS
ÁLTALÁNOS FELADATAI

A központi jogszabályokban
Önkormányzata:

meghatározottaknak

megfelelően

Halászi

Község

- Anyagi lehetőségei függvényében támogatja a községi sporttevékenységeket.
- Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
- Fenntartja és működteti a tulajdonát képező Sportpályát és sportolással kapcsolatos,
illetve ahhoz szükséges egyéb létesítményeket (pl. sportöltőző, tornaterem,
multifunkciós sportpálya).
- Megteremti a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel ösztönzésének
feltételeit, elsősorban a testvérközségi kapcsolatok adta lehetőségek kihasználásával.
Az egyes konkrét feladatok priorálásához az Önkormányzat az alábbi szempontokat emeli ki:
- A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek
középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot – ezen belül az iskolai testnevelést,
valamint a szabadidősportot - kell állítani.
- a tanuló ifjúság egészségi, erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik meghatározó
tényezője. Megfelelő korban történő mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan
támogatott és motivált iskolai testnevelés és diáksport képezheti csak azt a
meghatározó alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így a szabadidős
sportolás, az utánpótlás-nevelés, a versenysport és az élsport épülhet.
- Az egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett
szabadidős sporttevékenység, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az
önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. Ezért a
lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvető (szabadidő) sportolási és
rekreációs lehetőségeket. Ez elsősorban a megfelelő programok, illetve létesítmények
biztosításával történhet meg.
- Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit.
- A tehetséges fiatalok számára biztosítani kell a megfelelő szintű képességfejlesztés
lehetőségét. Ezt az elvet az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is
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konkrétan megfogalmazza: az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell
adni „az egyéni sportteljesítmények javításának lehetőségét”.
- A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkrétan nem
említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt.
A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten
szükséges meghatározni. A versenysport eredményei növelhetik a községben élő
emberek azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzóhatást jelenthetnek
a gyermek- és ifjúsági sport (az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés)
és a szabadidősport számára.
4. A HELYI SPORTÉLET SZÍNTEREI
Gyermek- és ifjúsági sport
a.) Iskolai testnevelés és diáksport:
–

E területen lényeges kiemelni annak szükségességét, hogy az iskola pedagógiai
programjában az egészségmegőrzést, a testnevelést, prioritásként fogalmazza meg;

–

Az önkormányzat az iskolai testnevelés és a diáksport számára biztosítja – az
iskolai tornaszoba használatán túl – a saját tulajdonában lévő sportpálya
használatát is, természetesen a létesítményt rendszeresen használó egyesülettel
történő egyeztetés mellett;

–

Az önkormányzat a jövőben is törekedni kíván a diákolimpiai döntőkön
kiemelkedően szerepelt diákok és testnevelőik, edzőik, kiemelkedő munkát végző
sportvezetők, sportolók méltó elismerésével, jutalmazásával kapcsolatos feltételek
megteremtésére.

b.) Utánpótlás-nevelés:
–

Az iskolai és diáksport versenyrendszerének szélesítésével biztosítható a
kiválasztás hatékonysága;

–

Az utánpótlás-nevelés területén a közös fenntartású óvoda, illetve általános iskola
mellett fontos szerepet tölt be a helyi sportegyesület is, amellyel a koordináció
folyamatosságát továbbra is biztosítani szükséges.

Versenysport
-

A Községben elterjedt és eredményesen működő sportágakat az önkormányzat
továbbra is támogatni kívánja. Az önkormányzat a felnőtt versenysport anyagi
támogatását nem tekinti ugyan kötelezően végrehajtandó alapfeladatának, de
sportpolitikai elveket szem előtt tartva működésüket anyagilag is segíti.

-

A sportegyesületi utánpótlás nevelést és az iskolai sportkörökben folyó minőségi
felkészítést szükséges összehangolni. A tehetséges fiatalok sportkarrierjét
egyengetni kell.
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Szabadidősport (lakossági sport) – sport rekreáció
Az egyik legfontosabb feladat továbbra is a sok embert rendszeresen megmozgató a
szabadidősport-programok meghirdetése, szervezése, lebonyolítása, a nagyobb résztvevői
létszámot felvonultató, jelentős rendezvények – lehetőség szerinti – anyagi, erkölcsi, szakmai
segítése, továbbá a községben megrendezendő szabadidősport-rendezvények propagálása.
Fogyatékkal élők sportja
A fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit bővíteni a rendelkezésre álló sportlétesítmények
ingyenes használatba adásával, újabb és újabb sportolási lehetőségek (versenyek, tömegsportrendezvények szervezése) megteremtésével.
5. A HELYI SPORTÉLET BEMUTATÁSA, ÉS JÖVŐBENI LEHETŐSÉGEI
A Szigetköz „kapujában”, a Duna mellett elhelyezkedő Halászi település a sportolni vágyók
számára jelenleg is kiváló lehetőségeket rejt, azonban a helyi sportélet ösztönzésére és az
ehhez szükséges infrastrukturális feltételek továbbfejlesztésére az önkormányzatnak a
jövőben is folyamatosan és fokozottan törekednie kell.
A község területén, annak kiváló földrajzi elhelyezkedéséből adódóan lehetőség van a
„hagyományos” szabadtéri egyéni és csapatsportok mellett vízi-, illetve lovassportoknak,
vagy akár a postagalambsportnak is hódolni.
A község ideális a kerékpáros közlekedés szempontjából is: a településen keresztül haladó
1401-es számú állami közút teljes belterület- és külterületi szakasza mellett fut az Euro Velo
kerékpárút, melyen egészen Győrig eljuthat a kerékpárral érkező turista. Elsősorban a
kerékpárút Mosonmagyaróvár felé vezető szakaszát előszeretettel használják a kerékpárosok
mellett a görkorcsolyások és gördeszkások is.
Az Önkormányzat tulajdonát képezi a helyi sportpálya, amelyet rendeletetésének megfelelően
bárki térítés nélkül használhat. A gyakorlatban azonban leginkább a helyi sportegyesület
tagjai élnek ezzel a lehetőséggel. A község által társulásban fenntartott általános iskola tanulói
használhatják az iskolaépületben található tornatermet.
A település belterületén található horgásztó az önkormányzat tulajdonát képezi. A tó
hasznosítása érdekében az önkormányzat haszonbérleti szerződés kötött egy gazdasági
társasággal, amelyben a haszonbérlő kötelezettséget vállalt arra, hogy a 14 év alatti horgászok
részére a horgászás lehetőségét területi engedély nélkül biztosítja. A horgászsport azonban
nem csak a helyiek körében örvend nagy népszerűségnek, hiszen a környező településekről is
nagy számban érkeznek ide horgászok.
A község a jövőben is törekedni kíván arra, hogy a sportolásra alkalmas létesítmények a
fogyatékos és egészségkárosodott sportolók részére is megközelíthetővé váljanak.
A község területén a civil szféra is aktívan részt vesz a sportélet szervezésében:
A helyi sport célú szerveződések közül a legjelentősebb a Halászi Sportegyesület, amely 3
önállóan tevékenykedő szakosztályt tömörít:
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- Labdarúgó szakosztály (ezen belül öt utánpótlás csapat működik, illetve egy ifjúsági csapat
és egy felnőtt csapat a megyei III-es bajnokságban, egy szenior csapat és egy női csapat pedig
a körzeti bajnokságban szerepel).
- Kerékpár szakosztály (Nem versenyrendszerben működik, elsősorban sportrendezvények,
túrák rendszeres szervezése révén nagy népszerűségnek örvend)
- Teke szakosztály (az egyik legeredményesebb sportág volt, csapat az NB III-as
bajnokságban szerepelt, jelenleg újjászervezés alatt áll).
A sportélet további ösztönzésének személyi feltétele és elsődleges eszköze az óvodás, illetve
általános iskolás gyermekek egészségtudatos életmódra történő nevelése. Emellett
természetesen szükséges a sportfinanszírozás rendszerén keresztül az egyes
sporttevékenységek anyagi és infrastrukturális feltételeit is megteremteni, illetve fenntartani.
6. ÖNKORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁS RENDSZERE
Halászi Községben az önkormányzati sportlétesítmények működtetésének és a fenntartásának
finanszírozása hosszú távon megoldott, a Képviselő-testület éves költségvetésébe betervezi az
ezzel járó kiadásokat. A felújításokhoz, illetve a nagyobb léptékű beruházásokhoz azonban
pályázati források bevonása szükséges, ezért az önkormányzat a jövőben is törekedni kíván az
ilyen lehetőségek felkutatására és kiaknázására.
Az önkormányzat a helyi sportegyesületeteket többféleképpen is támogatja:
- Egyrészt a kialakult gyakorlatnak megfelelően az éves költségvetés elfogadása során
kérelemre anyagi támogatást nyújt a nonprofit társadalmi szervezetnek, így az előre
tervezhető, biztos jövedelemre építheti éves költségvetését,
- másrészt lehetőséget biztosít a szervezetnek a sportpálya térítésmentes használatára, és viseli
a használat során keletkező közüzemi és egyéb költségeket,
- harmadrészt szakmai segítséget nyújt az adminisztratív jellegű feladatok elintézéséhez.
Az önkormányzat ösztönözni kívánja további – sportolás elősegítését célzó - társadalmi
szerveződések létrehozatalát. A tevékenységük anyagi támogatására a bejegyzett, non profit
jelleggel működő társadalmi szervezetek nyújthatnak be kérelmet. A kérelmeket a községi
költségvetés elfogadásával egyidejűleg bírálja el a Képviselő-testület.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
önkormányzati sportfinanszírozáson belül az iskolai testnevelésre és diáksportra, az
utánpótlás-nevelésre, a szabadidősportra és a tömegsportra, valamint a sportlétesítmények,
fejlesztésére szánt összegek arányát növelni kívánja.
Jelen koncepció elválaszthatatlan részét képezi a település sporthelyzetének SWOT analízisét
tartalmazó melléklet.
Halászi, 2014. február 6.
Majthényi Tamás
polgármester
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Melléklet
Halászi sporthelyzetének SWOT elemzése

-

-

-

Erősségek
változatos sportolási lehetőségek
kedvező földrajzi elhelyezkedés
a település egyes részeinek
rehabilitációjával a sportolásra alkalmas,
fejleszthető területek (vízi túrák,
kerékpározás, golf)
jelentős önkormányzati szerepvállalás
ill. társadalmi munkában végzett
szervezőtevékenység
jó nemzetközi kapcsolatok a
testvérközségekkel, közös rendezvények
szervezése

Gyengeségek
- sportinformációs rendszer korlátozott
- idősek sportolási lehetőségei szűk
keresztmetszetűek
- fogyatékkal élő, sérült emberek sportolási
lehetőségeinek hiánya

Lehetőségek
települési területek rehabilitációja során
szabadtéri sportrendezvények bővülése
egészségnevelés propagálása az
oktatásban
sportolási lehetőségek kínálatának
bővülése
térségi, mikrotérségi és nemzetközi
együttműködés (Szlovákiával
Ausztriával)
a zöldsport, a turizmushoz kapcsolódó
szolgáltató szektor erősödése
vállalkozásokkal való együttműködés

Veszélyek
- lakosság érdektelensége
- központi támogatások elmaradása
- testnevelés csökkenő szerepe az
oktatásban

