
 

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve 

 
 

„A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a 

legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze” 

/Dr. Szent-Györgyi Albert/ 
 

 

A testnevelés és a sport az egyetemes emberi kultúra része, alapvető eszköze a 

személyiségformálásnak és a testi képességek fejlesztésének. A Magyar 

Köztársaság Alkotmányának 70/D.§ (12) bekezdésében emberi alapjogként 

rögzíti a rendszeres testedzés biztosításához fűződő jogokat.  

 

A sport helye, szerepe 
 

A sportnak helye, szerepe van  

 

 az egészségmegőrzésben és a rehabilitáció során,  

 a személyiségformálásban,  

 a mozgáskultúra fejlesztésében,  

 a nemzeti tudat erősítésében,  

 a közösségi magatartás kialakításában,  

 a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében,  

 a szórakozás és szórakoztatás,  

 a nemzetközi kapcsolatok felvétele, fejlesztése során és  

 a példamutatásban.  

 

Ezek mind olyan jellemzői a testkultúrának, melyet az adott körülmények 

között, lehetőségeink maximálás kihasználásával támogatnunk kell településünk 

polgárai egészségének, fizikai állapotuk javítása, szórakozási lehetőségek 

biztosítása, fejlesztése. 

 

A testnevelés, a sport a betegségek megelőzését segíti elő, hozzájárul az élet 

minőségi és mennyiségi tényezőinek megőrzéséhez, javulásához. 

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 
 

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 hosszútávú 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. 

 

A sportfejlesztési terv alapelvei 

 

 

A sportfejlesztési terv alapvető célja  

 

 a település polgárainak egészségének, fizikai állapotának javítása,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőség biztosítása. 

 

Kópháza Község Önkormányzata lehetőségei szerint mindent elkövet, hogy a 

kerület polgárai a sporttal kapcsolatos Alkotmányban biztosított jogukat minél 

szélesebb körben gyakorolhassák. 

 

Ehhez biztosítani kell  

 a megfelelő létesítményi feltételeket,  

 törekedni kell az iskolai testnevelés fejlesztésére,  

 támogatni kell a diáksport versenyek rendezését,  

 

Ezt erősíti meg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§, amely meghatározza a 

helyi önkormányzatok feladatait.  

 

Az önkormányzat testnevelési és sport feladatait a gyermek és ifjúsági 

korosztály vonatkozásában a nevelési-oktatási intézmények fenntartásával és 

működtetésével biztosítja.  

A felnőtt lakosság sportolását a sportegyesületek támogatásán keresztül, a 

sportegyesületek működéséhez és az önkormányzati tulajdonban lévő 

sportlétesítmények fenntartásához, működtetéséhez való hozzájárulásával látja 

el.  

 

Kópháza Község Önkormányzata a mindennapi költségvetés függvényében 

törekszik biztosítani a sport és a testedzés anyagi támogatását. 

 

Az önkormányzat az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben szükség 

szerint bővíti, fejleszti azokat az anyagi, tárgyi, személyi feltételeket, amelyek 
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biztosítják a gyermekek egészséges testi fejlődését és megalapozzák a 

testnevelés és a sport értékeinek tartós beépülését a gyermekek értékrendjébe. 

 

Az önkormányzat lehetőségei szerint részt vesz a sport értékeinek 

terjesztésében, biztosítja a feltételeket a lakosság egészségi állapotának 

megőrzéséhez, javításához, a szabadidő értelmes eltöltéséhez.  

Az oktatásban biztosítani kell a testi és a szellemi nevelés arányának 

megteremtését, mivel az ifjúság erkölcsi és fizikai nevelésében a sport szerepe 

vitathatatlan, felnőttek életében is meghatározza az életminőséget.  
 

A sportfejlesztési terv célkitűzései 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző és sportpálya felújítása és 

folyamatos karbantartása, s ezáltal a következő célok megvalósítása 

 

 a települési sport (óvodai, iskolai, szabadidő) minél szélesebb körű 

fejlesztése, a támogatási feltételek javítása,  

 az iskolai tornaterem állagának, felszereltségének javítása, a 

létesítmények kihasználtságának növelése, 

 ösztönözni kell a 6-14 éves korosztály rendszeres foglalkoztatását, 

törekedni kell arra, hogy ez a korosztály aktívan vegyen részt az életkori 

sajátosságainak megfelelő sportfoglalkozásokon, 

 az ifjúság egészséges fejlődése érdekében állóképességük, teherbírásuk 

életkori sajátosságuknak megfelelő fejlesztése, 

 a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása létesítmény 

biztosításával, szervezett sportprogramok szervezésével, 

 a sportegyesület – az önkormányzat anyagi lehetőségétől függően- 

támogatása. 

 

Az óvodában folyó sportmunka 
 

Helyzetelemzés: 

 

Az óvodánkba érkező gyermekek mozgáskultúrája nagyon eltérő, esetenként 

alacsony szinten van. Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek 

mozgásfejlesztését már az óvodában el kell kezdeni. Itt kapcsolódhatnak be a 

gyermekek először a rendszeres testnevelésbe, amely nagyban hozzájárul 

mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, egészség megőrzésükhöz, teherbírásuk, 

állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás kialakulásához. 

 

A településen egy  óvoda működik, összesen két épületben, de egyik épülethez 

sem tartozik tornaszoba.  
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Az óvoda sportszerellátottságát az önkormányzat az éves költségvetésén 

keresztül biztosítja. 

Az óvoda udvari játékainak szabvány szerinti pótlása, bővítése folyamatosan 

történik. 

 

Az óvodai sport fejlesztése: 

 

Az egészséges életmód kialakítását, a rendszeres testedzés iránti igény 

megalapozását, az alapvető fizikai képességek és mozgáskészségek fejlesztését, 

a sportolás megkedveltetését már óvodás korban meg kell kezdeni. Ehhez a 

munkához az alábbi feltételek teljesítésére van szükség:  

 

- folytatni kell az óvodáskorúak rendszeres és teljeskörű egészségügyi szűrését 

és hozzá a korrigáló programot. A hanyag, rossz tartású, lúdtalpas gyermekek 

szakszerű ellátására gyógytestnevelő munkájára van szükség, vagy az 

óvónők ilyen irányú felkészítésére ( egy óvónő már rendelkezik ilyen irányú 

szakképesítéssel). Az idejében felfedezett rendellenességek ebben a korban 

gyorsan és eredményesen kezelhetők. 

- hangsúlyt kell fektetni az óvónők rendszeres szakirányú továbbképzésére, 

képzésére, (gyógytorna, játékos torna, népi játékok, ortopédiai ismeretek) és 

biztosítani kell az ehhez szükséges feltételeket. 

- törekedni kell minél előbb egy tornaszoba kialakítására   

- szükséges az óvoda udvari és benti játékeszközök és tornaeszközök 

állapotának rendszeres felülvizsgálata, továbbá az óvodai játékeszközök, 

udvari játékok folyamatos szabványszerinti pótlása, bővítése. 

 

Iskolában folyó sportmunka 
 

Helyzetelemzés:  
 

Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom 

legfontosabb területe. A 6 és 14, valamint 18 év közötti évek a test fejlődése, 

továbbá az élsportban az utánpótlás nevelése szempontjából rendkívül fontos. 

 

A településen az önkormányzati fenntartású Nakovich Mihály Általános 

Iskolában folyik a testnevelés tanítása, a tanórán kívüli diáksport, a 

szabadidősport.  

 

Az iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, az iskolához 

tartozik egy tornaterem.  

 

Sok tanulónak vannak tartás problémái ezért érdemes újra gondolni az úszás 

oktatás ismételt önkormányzati támogatását. 
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Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése 

 

 Szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni az iskolai tornaterem 

állagát, felszereltségét,  

 szükség esetén a lehetőségek figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni 

kell.  

 Az önkormányzat lehetőségeihez mérten biztosítsa a tárgyi feltételek 

bővülését.  

 Fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, 

állóképességének ellenőrzésére, fejlesztésére, 

 a könnyített és a gyógytestnevelés ( lehetőség szerint kistérségi társulási 

szinten)  feltételeinek biztosítására, javítására.  

 A tanulókat érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre 

hangsúlyozva a folyamatos felkészülés és megmérettetés fontosságát.  

 Törekedni kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett 

délutáni sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb 

létszámban vegyenek részt. 

 Szükséges a szülők, tanárok, diákok körében egy sportot népszerűsítő 

tevékenység kidolgozása, mely változtatna a testnevelés 

szükségességének, fontosságának megítélésén, az érintettek szemléletén.  

 Fokozott figyelemmel kell kísérni a pedagógiai programban 

megfogalmazott, a sporttal kapcsolatos - az egészséges életmód, a 

testnevelés, a tanórán kívüli diáksport és a szabadidősport - tervek 

megvalósítását. 

 

Sportegyesület 

 

Helyzetelemzés 
 

A településen egy működő sportegyesület van, mely 1952 óta tevékenykedik. 

Feladataként híven ápolja, feleleveníti sporthagyományainkat, szervezi a 

lakosság szabadidősportját, szórakoztatnak.  

 

Az egyesület működésében nagy mértékben támaszkodik az önkormányzat által 

évenként nyújtott támogatásra, emellett tagdíjból, pályázati támogatásból és 

egyéb intézmények, vállalkozások és magánszemélyek tartja fenn magát. 

 

A sporttámogatások elosztási elvei 
 

1. Az óvodai sport támogatása az intézmény költségvetésén keresztül történik.  

 

2. Az iskolai testnevelés és a diáksport támogatása  az intézmény 

költségvetésén keresztül történik. 
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3. Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményt a működtető 

sportegyesület részére díjmentesen biztosítja a vele kötött megállapodás 

alapján. Az önkormányzat a SE működési költségéhez évenkénti 

költségvetésében megállapított összeggel járul hozzá, 
 

A települési sportlétesítmény 
 

Helyzetelemzés 

 

A településen egy iskolai tornaterem, egy futballpálya és a hozzá tartozó öltöző 

található. A községben magántulajdonban lévő sportlétesítmény nincs. 

 

A települési sportlétesítmények fejlesztése 

 

1. Beruházással kapcsolatos tervek 
 

Az önkormányzat újabb sportlétesítményeket nem tervez létrehozni. 

  

2. Fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tervek 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fejlesztési, felújítási 

lehetőségét évenként felül kell vizsgálni, szükség szerint a költségvetésben 

biztosítani kell a fedezete a feladatok elvégzésére, figyelembe véve a 

mozgáskorlátozottak sportolásának biztosítását. 

 

Sport és média 

 

A helyi médiának a sporttal kapcsolatos szerepe: 

 

Informálja a lakosságot 

1. a település sportjáról (rendezvények, versenyeredmények, sportegyesületi 

hírek, stb.), a sportolási lehetőségekről 

2. a sport, a rendszeres testedzés fontosságáról, az egészségmegőrzés 

lehetséges, szükséges tennivalóiról  

 

II. A sportegyesület számára lehetőséget biztosít a közszereplésre, eredményeik 

közzétételére, a sportág népszerűsítésére. 

 

Az elkövetkező időszakban tovább kell fejleszteni a sport, a helyi önkormányzat 

és a média kapcsolatát. Ösztönözni kell a sportegyesületet a híradásra, a média 

nyújtotta lehetőség kihasználására.  
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Az Önkormányzat feladata a  sportigazgatás területén 

 

1. Működteti a kerületi diáksport rendszert 

2. Együttműködik a települési sportszervezettel 

3. Lehetősége szerint anyagi támogatást nyújt a helyi sport élet támogatására 

4. Segíti a településen élőket a kistérségi sport rendezvényeken való 

részvételben  

 

Fejlesztése 

 

Folyamatosan nyomon követi a település sport életét, annak bővítési és 

népszerűsítési lehetőségét. Kiemelt feladatának tekinti  sport létesítményeinek 

fejlesztését, karbantartását 

 

 

Kópháza Község Önkormányzata eleget téve a 2004. évi I. tv. 55.§-ban és az 

1990.LXV. tv. 8.§- ban foglalt kötelezettségének a települési testnevelési és 

sportfeladatokat, illetve fejlesztési célkitűzéseket a fenti koncepció szerint 

határozza meg 2009—től 2014-ig terjedő időszakra.  

 

 

A képviselő- testület a koncepciót a 54/2009.(IV.14.) számú határozatával 

fogadta el. 

  

 

Kópháza, 2009. április 15. 

 

 

 

 

 

……………………………                                   …………………………. 

        Grubits Ferenc                                                             Rabi Kinga 

          Polgármester                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


