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a Sportról és 

Csány község Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójáról 

 

 

 

A sportnak helye, szerepe van az egészségmegőrzésben, a személyiségformálásban, a moz-

gáskultúra fejlesztésében, a nemzeti tudat erősítésében, a közösségi magatartás kialakításában, 

a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében és a példamutatásban.  A testnevelés, a sport 

továbbá hozzájárul az élet minőségi és mennyiségi tényezőinek megőrzéséhez, javulásához. 

Ezek mind olyan jellemzői a testkultúrának, melyeket az adott körülmények között, a 

lehetőségek maximális kihasználásával támogatni kell. 

Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete a sportról szóló 2000 évi CXLV. Tv. 61. §. 

(4) bekezdése felhatalmazása alapján – a kötelező és az önként vállalt önkormányzati sport-

feladatok ellátása érdekében – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

1.   §. 

  

A rendelet célja, hogy megalapozza Csány Község Önkormányzata sportkoncepciójának meg-

valósításához szükséges feltételrendszert és meghatározza a helyi sporttevékenység finan-

szírozásának módját. 

 

2.   §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

 

- az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben 

résztvevő magánszemélyekre, 

 

- az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és 

sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre (intézményekre), 

 

- a képviselőtestületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra. 

 

II. 

 



 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAI 

 

3.   §. 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D §. (1) bekezdése 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 között – a rendszeres testedzés 

biztosításának lehetősége. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezetének 8. §. (1) bekezdése a 

települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport 

támogatását. Az Önkormányzat a céltudatos gondoskodás, a sportolás lehetőségeinek bizto-

sításával segíti az egészséges életmód kialakítását. 

A sportról szóló 2004. évi törvény 55.§-a az alábbiakban határozza meg a helyi önkor-

mányzatok sporttal kapcsolatos feladatait: 

- 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 

 

 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ SPORTTEVÉKENYSÉGGEL 

KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELADATAI 

A KÖZSÉGI SPORTKONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA 

 

 

4.   §. 

 

A sportfejlesztés alapelvei 

 

A sportfejlesztés alapvető célja: 

1) A települési polgárok egészségének, fizikai állapotának javítása, amelynek révén biz-

tosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs lehetőségek 

fenntartható fejlődését és mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül 

növekvő ütemét; a sportbeli hagyományok ápolása, a szabadidő hasznos eltöltésének és 

szórakozási lehetőség biztosítása. 

2) Kerüljön előtérbe az egészséges életmód. 

3) Növekedjen a tevékenység finanszírozásának módját. 

4) A szabadidő sportlehetőségeinek bővülése, amelynek révén biztosítható a stabil és 

kiszámítható szabadidő eltöltés, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott társadalmi 

felelősség megosztás kialakulása. 

5) A község sportéletében a versenysport pozíciójának erősítése, a sport jövedelemtermelő 

képességének fokozása. 

6) Az iskolai keretek között folyó tanórán kívüli sporttevékenységek feltételeinek javítása, 

amely elősegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, 



önszerveződésre képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel 

az élet más területein is sikerekkel képes helytállni. 

7) A társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése, amely 

biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse 

magát. 

8) Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az összetartozás érzésének növelése, az együtt-

működése készség javítása. 

9) Az esélyegyenlőség megteremtése és javítása, mely során a hátrányos helyzetűek számára a 

sportban elért eredményeik társadalmi integrációjukat is elősegíti. 

 

Ehhez biztosítani kell 

 a megfelelő létesítményi feltételeket, 

 az eszközök utánpótlását, 

 az eszköztár folyamatos bővítését, 

 törekedni kell a diáksport versenyek rendezését, 

 gondoskodni kell az utánpótlás neveléséről. 

 

Az önkormányzat testnevelési és sport feladatait a gyermek és ifjúsági korosztály 

vonatkozásában a nevelési-oktatási intézmények fenntartásával és működtetésével biztosítja. 

Szükség szerint bővíti, fejleszti azokat az anyagi, tárgyi, személyi feltételeket, amelyek 

biztosítják a gyermekek egészséges testi fejlődését és megalapozzák a testnevelés és a sport 

értékeinek tartós beépülését a gyermekek értékrendjébe. 

 

A felnőtt lakosság sportolását a sportegyesületek támogatásán keresztül, a sportegyesületek 

működéséhez és az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásához, mű-

ködtetéséhez való hozzájárulásával látja el. 

 

Az Önkormányzat a mindennapi költségvetés függvényében törekszik biztosítani a sport és a 

testedzés anyagi támogatását, továbbá arra, hogy a településen működő sportlétesítmények és 

pályák számát lehetőség szerint fejlessze. 

 
Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormány-

zati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít: 

 

- a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására 

- meglevő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására 

- a tradicionális és lakossági igényű sportágak stabil és eredményes működésének 

segítésére 

 

 

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés 

 

 5.   §. 

 

(1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – minden-

kori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket. 

 

 

 

 



(2) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet speciális 

szabályai szerint. 

A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel létesítmények 

tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt. 

 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló létesítmények fenntartása, működtetése 

 

 6. §. 

 

Az önkormányzat a tulajdonában levő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, 

szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja. 

 

Az önkormányzat iskolai sporttevékenységének megteremtése 

 

 

Az iskolai testnevelés feladatának az aktív testmozgás biztosítása mellett egyik legfontosabb 

célja a tanulók minél nagyobb számának a sportba való bevonása. A közoktatásról szóló, 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény egyik legfigyelemreméltóbb rendelkezése, 

hogy kötelezővé teszi a mindennapi testedzés feltételeinek megteremtését. 

A mindennapi testedzést a kötelező és a nem kötelező – tehát választható – foglalkozások 

időkerete terhére szervezik meg, vagyis a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások – ennek 

részeként az iskolai sportköri foglalkozások – időkerete terhére. 

 

Az új szabályozás választási lehetőséget biztosít az iskolák részére a következők szerint: 

a.) az iskola a közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (9) bekezdése szerint megszervezi a 

mindennapi testedzést, vagy 

b.) a kerettantervben rendelkezésre álló időkereten felül további heti két és fél óra 

testnevelési órát beépít az iskola helyi tantervébe. 

 

Ehhez az alábbi feltételek teljesítésére van szükség: 

 

- Folytatni kell az iskoláskorúak rendszeres mozgásfejlesztését 

- Hangsúlyt kell fektetni a pedagógusok rendszeres továbbképzésére (játékos torna, népi 

játékok, ortopédiai ismeretek) és biztosítani kell az ehhez szükséges feltételeket. 

- Folytatni kell, illetve általánossá kell tenni az iskolások minél szélesebb körű úszás-

oktatását, 

- Szorgalmazni kell a környező települések iskolái közötti sportrendezvények meg-

szervezését, 

- Szükséges az iskolai udvar, a tornaterem, az eszközök, a sportszerek állapotának 

rendszeres felülvizsgálata, továbbá az iskolai sporteszközök, udvari sporteszközök 

folyamatos szabvány szerinti pótlása. 

 

 

Az óvodai sport fejlesztése: 

 

A gyermekek először az óvodában kapcsolódhatnak be a rendszeres testnevelésbe, amely 

nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, egészség megőrzésükhöz, teherbírásuk, 

állóképességük növeléséhez. Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek 

mozgásfejlesztését, a sportolás megkedveltetését már az óvodában el kell kezdeni. Ehhez a 

munkához az alábbi feltételek teljesítésére van szükség: 



- Folytatni kell az óvodáskorúak rendszeres mozgásfejlesztését 

- Hangsúlyt kell fektetni az óvónők rendszeres szakirányú továbbképzésére, képzésére 

(gyógytorna, játékos torna, népi játékok, ortopédiai ismeretek) és biztosítani kell az ehhez 

szükséges feltételeket. 

- Folytatni kell, illetve általánossá kell tenni a nagycsoportos óvodások minél szélesebb 

körű úszásoktatását, 

- Szorgalmazni kell a környező települések óvodái közötti Családi Sportnap megrendezését 

- Szükséges az óvoda udvarok, tornaszobák, játékeszközök állapotának rendszeres 

felülvizsgálata, továbbá az óvodai játékeszközök, udvari játékok folyamatos szabvány 

szerinti pótlása. 

 

 

 7. §. 

 

 

(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi fel-

tételek biztosításáról az Általános Iskolán keresztül gondoskodik. 

 

(2) Az oktatási intézmény testnevelési alapfeladatai ellátásán túl részt vesz a település sport-

egyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző 

korcsoportjainak életkori sajátosságait. 

Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszer-

vezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor. 

 

 

Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai 

 

Az önkormányzati tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése, felújítása. 

 

 

 8. §. 

 

 

(1) Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítményei 

fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésben. 

 

 

 

Szabadidős- sport feltételeinek fejlesztése 

 

 9. §. 

 

 

Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai erőnlét fokozása, az egészséges, mozgásban 

gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport 

feltételeinek fejlesztésében meglevő intézményeinek igénybevételével is: 

 

- sportpálya, sportöltöző 

- általános iskola tornaterme, felszerelése 

 

 



Agyermek- és ifjusági sport – az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának 

 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, 

 

illetve a nagyobb részvétellel zajló sportrendezvények 

 

lebonyolításának segítése 

 

 

 

 

 10. §. 

 

 

A gyermek és ifjusági sportot, az utánpótlás-nevelést, a családok sportját, a hátrányos hely-

zetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportját, illetve a nagyobb részvétellel zajló sport-

rendezvények lebonyolítását az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja. 

 

Ennek keretében vállalja: 

 

a.) szabadtéri sportlétesítmények (szabvány szerinti) fenntartását, fejlesztését, 

b.) esetleg úszás oktatás támogatását 

 

 

III. 

 

Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei 

 

 11. §. 

 

Csány Község Önkormányzata a felnőtt lakosság sportolását a sportegyesületek támo-

gatásán túl, az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásával, azok mű-

ködtetéséhez való hozzájárulásával látja el. 

 

- Tornaterem (Általános Iskola tornaterme) 

- Bitumenes szabvány méretű kispályás futball- és kézilabdapálya (Általános Iskola 

használatában is) 

- Füves nagypályás focipálya 

 

 

IV. 

 

Sporttevékenység irányítása 

 

 12. §. 

 

 

Külön – az ide vonatkozó jogszabályokban – és e rendeletben meghatározott sport felada-

tokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 

 

 



 

 

V. 

 

A sporttevékenység finanszírozása 

 

 13. §. 

 

(1) Az oktatási intézményben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi fel-

tételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja. 

 

(2) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az önkormányzat 

képviselőtestülete – az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek tájékoz-

tatása alapján – a következő évi tervei ismeretében alakítja ki a költségvetés sport-

támogatási koncepcióját. 

Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől 

tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról. 

 
(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletben 

dönt. 

E döntés szerint az éves költségvetés működési kiadásainak legalább 2 ezrelékét sport-

támogatásra kell fordítani. 

A támogatás forrásai a költségvetési törvény alapján az állam által biztosított normatív 

támogatás, valamint az önkormányzat saját bevétele. 

 

VI. 

 

A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi államigazgatási 

feladatok 

 

 14. §. 

 

A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sport-

rendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel. 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonban levő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkor-

mányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az önkor-

mányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. 

A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület 

kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket. 

 

(2) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően 

szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat (képviseletében eljáró polgármester) 

előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület-használati megállapodás szükséges. 

 

(3) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve 

 

kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesít- 

 

ményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani. 

 



 

 

VII. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

 15. §. 

 

(1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi szemé-

lyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint kitüntetés-

ben részesítheti. 

 

 

 16. §. 

 

 

Az önkormányzati sportcélú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az 

önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni: a törvényi előírások vagy a 

vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával, illetve az önkormányzattal 

kötött szerződések felmondásával járhat. 

A megállapodások megkötésére az adott évi költségvetés elfogadását követő két hónapon 

belül kerül sor. 

 

 17. §. 

 

 

A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a 

Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően. 

 

 

 

Csány, 2011. március 30. 

 

 

 

 

Medve István sk.    Dr. Somogyi Márton sk. 

       polgármester         jegyző 


