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1.  Alapelvek 
 

 

(1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és 

sport tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a 

közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-

ában emberi alapjogként rögzített rendszeres testedzéshez. Az Önkormányzat lehetőségeihez 

mérten mindent elkövet, hogy a telepölés állampolgárai e jogukat minél szélesebb körben 

gyakorolhassák. 

(2) A testnevelés és a sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett 

humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel ( oktatás, közművelődés stb.) 

egyenrangú eleme. Az Önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága 

és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a 

településfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatokat és 

biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében. 

(3) A testnevelés és sport részterületei - óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, illetve a 

látványsport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja - egymással összefüggő, 

egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a 

másik rovására. 

(4) Az Önkormányzat sportintézménye, sportlétesítménye nem lehet elkötelezett egyetlen 

vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e koncepcióban rögzített jogok 

megilletnek minden személyt, nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, 

vagyon, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül. 

 

2. Fő célkitűzések 
 

 

(1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben tovább kell bővíteni 

azokat az anyagi-, tárgyi-, személyi feltételeket, melyek biztosítják a gyermekek egészséges 

testi fejlődését és megalapozzák a testnevelés és sport értékeinek tartós beépülését a 

gyermekek értékrendjébe. 

(2) A testnevelés és sport rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság egyre 

szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának 

megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő értelmes eltöltéséhez. 

(3) Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hasznosításáról, fejlesztéséről 

gondoskodni kell. 

(4) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a 

sport erkölcsi és etikai alapjait.  

 (5) A kiemelkedő sporttevékenység és sporteredmény –éves gyakorisággal – kerüljön 

elismerésre 
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3. A testnevelés és sport egyes részterületeivel kapcsolatos hangsúlyozott 

célok és feladatok 
 

 

A) Nevelési - oktatási intézményegységek feladatai a Felsőtárkányi Általános Művelődési 

központon belül 

 

1. Óvoda 

 

- biztosítani kell az óvoda-pedagógusok szakirányú továbbképzésének feltételeit, 

- az óvodára kiterjedően meg kell valósítani a tartáshibák időbeni kiszűrését és az azt 

korrigáló programot, 

- a sporteszközöket biztosítani kell az óvodai sportfeladatok ellátásához, 

- évente meg kell rendezni az óvodás sportnapot. 

 

2. Általános iskola 

- ütemezett program szerint fel kell újítani az iskolai tornatermet, sportudvart, 

- folyamatosan el kell látni az iskolát testnevelést szolgáló eszközökkel, az eszközök 

állapotát évente felül kell vizsgálni, 

- meg kell vizsgálni a testnevelési óraszám növelésének lehetőségét, a mindennapos 

testedzés biztosítását, 

- továbbra is kistérségi feladatellátásban kell megoldani a gyógytestnevelést, 

- fejleszteni kell más települések általános iskolái közötti versenyrendszert, 

- ösztönözni kell a kölcsönösen előnyös iskola-sportegyesület együttműködés 

kialakítását, 

- az iskolának segíteni kell a sportban tehetséges tanulók kiválasztását, illetve segíteni 

kell a sporttehetségeknek a tanulás és sport összehangolásában, 

- folytatni kell a közlekedési ismeretek oktatására bevezetett programot, 

- ösztönözni és támogatni kell a vízi sportok oktatását, népszerűsítését, 

- ösztönözni és támogatni kell a téli sportok oktatását, népszerűsítését, 

- évente meg kell rendezni az iskolai sportnapot. 

 

 

B) a testnevelés és sport önkéntes, társadalmi szereplői 

 

 

1. Sportegyesületek 

- a sportegyesületek a sportélet egyik legfontosabb szereplői. Döntően a 

sportegyesületek szakosztályaiban zajlik a konkrét sporttevékenység,  

- az önkormányzat a vele együttműködő sportegyesületek részére megállapodás szerint - 

szükség esetén térítésmentesen - biztosítja a tulajdonában lévő, általa fenntartott 

sportlétesítmények használatát, 

- ezen túlmenően támogatja az önkormányzat testnevelési és sportcéljaival összhangban 

tevékenykedő, a testnevelési és sportfeladatok ellátásából részt vállaló egyesületek 

sportszakmai működését is. A támogatás mértékének megítélésekor figyelembe kell 

venni az egyesületben foglalkoztatottak számát, utánpótlás nevelési tevékenységük 

hatékonyságát, a szakosztályok eredményességét, az adott csapat, versenyző, 

reprezentáló jelentőségét és a sportág helyi népszerűségét. 
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2. Egyéb civil szervezetek 

- a Felsőtárkányban tevékenykedő civil szervezetek, az önkormányzat testnevelési és 

sportcéljaival összhangban végzett konkrét sporttevékenységük mértékéig jogosultak 

részesedni az önkormányzati sporttámogatásból, 2012-től pályázati keretek között. 

 

Kiemelten támogatandó sportágak és szakmai elvárások: 

- labdarúgás    utánpótlás nevelés, 

-  karate     utánpótlás nevelés, ifjúsági korosztálynál 

országos eredményesség, 

- kosárlabda    utánpótlás nevelés, 

- kézilabda    utánpótlás-nevelés, 

- röplabda   utánpótlás-nevelés. 

 

A település lakosságának egyéb sportági igényét is támogatni kell a költségvetési lehetőségek 

szerint. 

 

Alapítványok 

- törekedni kell az együttműködésre a helyi alapítványokkal,  

- azok létrehozását segíteni kell. 

 

 

C) Sportlétesítmény fenntartás, működtetés, felújítás, fejlesztés 

 

 

1.) Sportlétesítmények: 

- Tornaterem és sportudvar (3324 Fő út 157.) 

-  Sporttelep (3324 Ifjúság út 1505 hrsz.) 

 

2.) Létesítményfenntartás, működtetés 

- a sportegyesületi használatba adott létesítmények fenntartásáról és működtetéséről 

a sportegyesületek gondoskodnak, őket megállapodás keretében az önkormányzat 

támogatja. 

- a sportlétesítményeket működtetőknek biztosítani kell a hátrányos helyzetűek és 

fogyatékosok sportolási lehetőségét. 

 

3.) Létesítményfelújítás 

- az önkormányzati sportlétesítmények és ütemezett felújítását az önkormányzat 

felújítási feladatai között kell szerepeltetni. 

 

4.) Létesítményfejlesztés 

- fel kell kutatni az építéshez szükséges forrásokat: pályázatok, ingatlan-hasznosítás, 

értékesítés, csere, piaci szereplők bevonása 

- a lakóterületen található sportcélra hasznosított, vagy hasznosítható területek vagy 

létesítmények állagát fel kell mérni és a lakosság, illetve civil szervezetek 

bevonásával gondoskodni kell felújításukról és további működtetésükről. 
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D) A település sportéletét irányító szakmai, tanácsadó háttér: 

 

Emberi Erőforrás Bizottság munkáját a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatában és egyéb döntéseiben foglaltak szerint végzi. 

 

E) Kiemelkedő sportteljesítmények, sportmunkák elismerése 

 

Az önkormányzat továbbra is biztosítja a hazai és nemzetközi szinten kiemelkedő 

teljesítményt elért felsőtárkányi sportolók, illetve a helyi sportért kiemelkedő munkát végző 

aktivisták, vezetők, testnevelők erkölcsi és anyagi elismerésének feltételeit. 

 

F) Helyi média 

 

- a települési sport eseményeiről, eredményeiről adjon pontos és rendszeres 

tájékoztatást a helyi elektronikus és írott sajtó, 

- INTERNET (Önkormányzat honlapja). 

 

 

G) A koncepció gyakorlati megvalósítása 

 

- a sportkoncepció alapján a költségvetés függvényében éves megvalósítási terv 

szerint. 

 

 

 

Felsőtárkány, 2011. március 23. 

 

 

 

Dr. Juhász  Attila Simon  sk. 

polgármester 

Dr. Pusztai – Csató Adrienn sk. 

jegyző 

 

 

(A koncepciót a Képviselő-testület a 22/2011 (03.24.) önk. sz. határozatával fogadta el.) 

 


