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I. Bevezetés
A Magyarország Alaptörvénye alapvető jogként fogalmazza meg a testi és a lelki egészséghez
való jogot. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja – többek közt – a sportolás és a
rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az
egészségvédelem (a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a települési önkormányzatok részére a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladataként
határozza meg különösen 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, melyben azonban nemenként eltérőek
az egyes mozgásformák közötti igények. 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. Ezt felismerve 2012. szeptember 1. napjától minden köznevelési
intézményben felmenő rendszerben be kellett vezetni a mindennapos testnevelést. A helyi
önkormányzatoknak nagy szerepet kell vállalniuk a feltételek, létesítmények
megvalósításában, továbbá a taneszközök fejlesztésében. Az Állam sporttal kapcsolatos
célkitűzései között egyre nagyobb hangsúlyt fektet - különösen a látványsportágak körében –
a sportlétesítmények, a tárgyi eszközök fejlesztésére, továbbá az egyéb feltételek
megteremtésére. Az új cégek, letelepedett multinacionális vállalatok azonban továbbra sem
mutatnak kellő hajlandóságot a testkultúra anyagi támogatására. 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 sportolóink, addig a lakosság döntő
többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota.
Lajosmizse Város Önkormányzata figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §
(1) bekezdésére a jelen sportfejlesztési koncepciót alkotja meg, és gondoskodik annak
megvalósításáról.

1. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése, amely a helyi önkormányzatok feladatairól is rendelkezik, a sport
támogatását is e feladatok körébe sorolja. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is,
hogy az önkormányzat önként vállalja minden olyan helyi közügy önálló megoldását,
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt
helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem
ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény
által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a
saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
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b) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja,
mely szerint a gyermeknek, a tanulóknak joga, hogy a nevelési és a nevelési-oktatási
intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai
életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsák ki. A törvény 27. § (11) bekezdése az alapján az iskola a nappali rendszerű
iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik,
azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra
keretében.
c) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)–(2) bekezdése, mely alapján a települési
önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról, továbbá az ebben foglalt célkitűzéseivel összhangban
együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és
működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati
iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. A települési
önkormányzat az előzőekben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben
meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak
zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.

II. Lajosmizse Város Önkormányzatának sportcéljai és feladatai
Lajosmizse Város Önkormányzata az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a
sporttevékenységek középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot, ezen belül a teljesítő képes
tudást adó, mérhető, ellenőrizhető, jól szervezett, megfelelően motivált mindennapos
testmozgást kívánja állítani.
Lajosmizse Város Önkormányzatának sportfeladata a sportolási feltételek fokozatos javítása
és további lehetőségek megteremtése.
Azokat a tevékenységeket kívánja támogatni, amelyek segítik a versenysport, 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.
Kiemelt feladatának tekinti a sportolási lehetőségek biztosítását a városban élő, sportolni
vágyó lakosok számára.
Az önkormányzati tulajdonban lévő sportingatlanok, sportlétesítmények karbantartására és
fejlesztésére megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani, továbbá új, korszerű létesítmények
létrehozása is céljai között szerepel.
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III. A sport területei
1. Óvoda
A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése, rendszeres
mozgással egészséges életmód kialakítása.
Pszichomotoros készségek és képességek kialakítása, formálása és fejlesztése rendszeres
egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni szintjéhez igazodó mozgásos játékok és
feladatok alkalmával.
Az óvodáskor a természetes hely- helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza. Fontos a mozgás
és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatásának biztosítása sokszínű, változatos és
örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos
szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik,
kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
Az óvodai mozgásprogram területei:
-

A gyermek természetes mozgásigényét figyelembe véve, a játékba, azon belül a
szabad játékba ágyazott mozgástevékenységek.
Az óvodai élet egyéb tevékenységeibe komplexen beépített testmozgás.
Az irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a gyermek
személyiségének fejlődésére (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó
gondolkodás).

Az óvodai nevelés folyamán megvalósuló mozgás tevékenység, a mindennapos testnevelés és
a tornafoglalkozások keretében:
-

Szerettesse meg a mozgást, tornát, adjon személyes mintát.
Biztosítson lehetőséget minden gyermek számára a spontán, a szabad játék kereteiben
végzett mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai
nevelés minden napján.
Vegye figyelembe az egyéni szükségleteket és képességeket.
Törekedjen a gyermeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
Elégítse ki a gyermekek mozgásigényét, bővítse mozgástapasztalataikat spontán vagy
szervezett formában.
Óvja a gyermekek egészségét.
Fejlessze a kondicionális és koordinációs képességeiket, ízületi mozgékonyságukat
célzott mozgással, tornával.
Alakítsa a személyes készségeit, képességeit (bátorság, fegyelmezettség, kitartás,
tűrőképesség).
A rendszeres mozgást, tornát építse be a csoport szokásrendjébe.
A családi környezetben kialakult mozgásszegény életmódot ellensúlyozza
mindennapos tornával, játékos mozgásokkal, az óvoda udvarán és a csoportszobában.
A mozgásgátolt, koordinációs és kondicionális képességek terén gyengébb
gyermekeket egyéni differenciálással zárkóztassa fel, motiválja a mozgásra.
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-

Fejlessze a gyermekek testi képességeit.
Alkalmazzon rendszeresen prevenciós- láb és testtartásjavító – tornát. Ha
rendellenességet vél felfedezni, tájékoztassa a szülőt, segítse, hogy megfelelő
szakember vegye gondozásba.
Tartsa be a fokozatosság, rendszeresség elvét a mozgások gyakorlásában, a gyermekek
terhelésében.
Fejlessze kognitív kompetenciájukat, állóképességüket, téri tájékozódásukat,
egyensúlyérzetüket, a nagymozgások során.
A gyermek életkori sajátosságainak, egyéni fejlettségi szintjének figyelembe vételével
fordítson nagy gondot a nagymozgások gyakorlására. Különösen nagy figyelmet
fordítson a halmozottan hátrányos és a sajátos nevelési igényű gyermekek
mozgásfejlesztésére.

Feltételek:
-

Legyen biztosított a megfelelő mozgástér a csoportszobában és a szabadban.
Megfelelő kézi eszközök álljanak rendelkezésre a játékos gimnasztikai
gyakorlatokhoz.
Használhassák a tornaszereket a csoportszobában és a szabadban.
Az udvari játékszereket, mászókákat a szabad mozgás gyakorlása mellett vehessék
igénybe a tornamozgások végzésére is.
Napirendben elegendő idő álljon a gyermekek rendelkezésére, a játékos mozgásra.
Megfelelő ráhangolódási idő legyen biztosított a kötelező testnevelés foglalkozások
előtt.
Jó szervezéssel biztosított legyen a foglalkozásokon a folyamatos mozgás,
érvényesüljön a játékosság minden mozgástevékenységben.

2. Általános iskola
Lajosmizse Város Önkormányzata sportéletének meghatározó színtere a Lajosmizsei Fekete
István Sportiskolai Általános Iskolában folyó sportoktatás.
Az Intézményben folyó sporttevékenység – állami fenntartásba vétele ellenére – részét képezi
a város sportéletének, az utánpótlás-nevelés, a versenyszervezés és egyéb sporttevékenységek
megvalósításával.
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 intézményben megvalósuló sporttevékenységek kiemelt feladatai:
-

A megfelelő szakember alkalmazása.
Sportiskolai osztályok szervezése.
A testnevelési órák szakszerű, pontos megtartása.
A mindennapos testnevelés lehetőségeinek biztosítása.
A diákolimpia felmenő rendszerű versenyein való intézményi részvétele.
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-

A városi sportszervezetekkel való együttműködés.
A tehetséges tanulóknak elsősorban a város legeredményesebb, kiszámítható működésű
sportszervezetekbe történő irányítása.
A sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználása.
A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, pályázatok benyújtása.
3. Diáksport, Iskolai Sportegyesület

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. Az Iskolai Sportegyesület a női
kosárlabda képzés elindítását is tervezi a jelenleg is elérhető tömegsportok (labdarúgás, sor és
váltó versenyek) mellé.
Tehát a diáksport kettős célt szolgál: Egyrészt az Iskolai Sportegyesület keretein belül az
eredményességet, másrészt a tömegsport megszervezésével a versenyen kívüli mozgás
lehetőségét biztosítja.
A fenti célok megvalósítása érdekében:
-

Külön pénzügyi keretet szükséges biztosítani a diákolimpiai és a városi-, megyei-,
országos versenyekre, valamint a továbbjutó versenyzők, csapatok részvételi költségeihez,
a meghirdetett helyi bajnokságok szervezéséhez, lebonyolításához.
Az iskolai sportcsoportok működtetéséhez, pályázat útján lehetőséget kell biztosítani
felkészülésre, versenyeztetésre.
4. Szabadidősport

Az óvodai életben a gyermekeknek délutáni időkeretben van lehetőségük szabadidős
tevékenységekre. Az egyes tevékenységeket képzett óvodapedagógusok irányítják.
Választható tevékenységek:
-

Apróka-ugróka (zenére végzett mozgásos torna).
Népi tánc.
Ovifoci (Lajosmizsei Városi Labdarúgó Klubbal közösen szervezett).

Települési szinten 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
az 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 gyerekek
és családok szabadidős mozgásának lehetőségét, valamint a versenyeztetésüket.
Pályázati lehetőséget kell biztosítani számukra a versenyekre való felkészülésre,
versenyeztetésre és versenyrendezésre.
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5. Sajátos nevelési igényű tanulók és fogyatékkal élők sportja
Az óvodás korú gyermekek esetében a gyermekek fejlesztése óvodán belül történik képzett
óvodapedagógusok által PEK torna és fejlesztő torna (Kulcsárné féle alapozó terápia)
keretében.
Az iskoláskorú gyermekek esetében korábban szakképzett gyógytestnevelő-tanár látta el a
fejlesztést, jelenleg a szakszolgálat feladata a gyógytestnevelés megszervezése.
Speciális helyzetüket figyelembe véve egészségük megőrzése, életminőségük javítása
érdekében Lajosmizse Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a sajátos nevelési
igényű fiatalok és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek megteremtését, segítését.
Ennek érdekében:
-

Támogatási lehetőséget biztosít a speciális versenyeken való részvételhez, versenyek
rendezéséhez.
Eszközvásárlási támogatást nyújt a sportfoglalkozásaikhoz.
Az önkormányzat feladatának tekinti a sportlétesítmények fokozatos akadálymentesítését.
6. Utánpótlás-nevelés

A lajosmizsei sportolók hazai és nemzetközi sikerei jó hírét keltik a városnak,
megjelenésükkel, magatartásukkal, eredményeikkel jelentős vonzerőt gyakorolnak a
gyerekek, fiatalok sportolási szándékára.
Ezt figyelembe véve az utánpótlás – nevelés támogatását kiemelten kell kezelni:
-

Azon sportegyesületek kapjanak támogatást, amelyek a kiváló oktató- és nevelőmunka
eredményeként példamutatóan működő műhelyeket alakítottak ki.
Azon szakosztályok fiataljai kapjanak kiemelt támogatást, akik a diákolimpiai-, a
szövetségi- és a nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el.
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.
7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletében feladat és hatáskörrel
felruházott sporttal kapcsolatos Bizottság feladatai

1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz:
a) Az ifjúság egészséges életmódra való nevelésével kapcsolatos előterjesztésekre.
b) Javaslatot tesz a sportszervezetek által benyújtott támogatási igények elbírálására.
c) A város, az ifjúság egészséges életmódra nevelésével, a tömegsporttal kapcsolatos
előterjesztésekre.
d) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Sportjáért Díj odaítélésére, valamint
véleményezi a beérkezett javaslatokat.
e) Véleményezi azokat az előterjesztéseket, melyek a sport szervezetekkel
kapcsolatosak.
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f) Véleményezi a település sportkoncepcióját a testnevelési- és sportfejlesztési
célkitűzéseket és feladatokat, a korosztályos egymásra-épültség és utánpótlásra
nevelés elveire is figyelemmel.
2. A bizottság egyéb feladatai:
a) A sporttámogatással kapcsolatos pályázatok kiírása.
b) Kapcsolatot tart: sportszervezetekkel, a településen a testneveléssel, sporttal
foglalkozó szervezetekkel, szabadidősportot folytató társadalmi csoportokkal.

8. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása
1. Az önkormányzat sportlétesítményeinek karbantartását, felújítását az önkormányzati
költségvetéséből és támogatásokból kell biztosítani.
2. Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy a köznevelési intézmények megfelelő méretű és
felszereltségű tornateremmel rendelkezzenek.

IV. Támogatási formák, sportfinanszírozás
1. Források
-

Állami: a mindenkori lakossági és gyermeklétszám után kapott támogatás.
Országos szövetségek által nyújtott támogatás.
Megyei támogatás az utánpótlás nevelő műhelyek részére.
Önkormányzat által nyújtott támogatások (egyszeri és pályázati).
EU-s, országos és megyei pályázatok.
Szponzori támogatások.
Szülői támogatások.
Alapítványi támogatások.
2. Önkormányzati sportfinanszírozás

Az önkormányzati sportfinanszírozást elsősorban a jogszabályi előírások, kötelezettségek,
valamint az önkormányzat 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, továbbá biztosítja az
általa kiírt sportpályázatok pénzügyi hátterét.
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