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I. A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE, CÉLOK, FELADATOK 
 

 
Az Európai Sport Charta, és az európai értékrend szerint az állam feladata az, hogy állampolgára-
inak életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Kiegyensúlyozott életre, minőségi munkára, utóda-
ink egészséges felnevelésére ugyanis csak egy életerős, önmagán segíteni tudó társadalom, térség, 
község és egyén képes. Ehhez az aktív sportolás adhat kellő muníciót, amelyet – a Sport XXI. 
Nemzeti Sportstratégiával összhangban – csak megkülönböztetett, átfogó támogatással érhe-
tünk el. A sport megfelelő eszköz a modern fogyasztói társadalom negatív hatásainak az ellensú-
lyozására, a fiataljainkra, gyermekeinkre leselkedő veszélyek kivédésére is. Célunk és feladatunk is 
csak az lehet, hogy utódainkat egészséges életre, kitartásra, küzdeni tudásra neveljük. Ehhez erős, 
átfogó, hatékony és rugalmas sportirányításra, a képviselő-testület által elfogadott és következete-
sen végre is hajtott sportfejlesztési koncepcióra van szükség. 
 
A Sportkoncepcióhoz a törvényességi, jogi alapokat a 2004. évi I. tv. (Sporttörvény), és a 
65/2007 (VI. 27.) számú Országgyűlési határozattal elfogadott, Sport XXI. Nemzeti Sportstraté-
gia alapozza meg. 
 

Az Európai Sport Charta alapelveit is figyelembe véve a Sportkoncepció céljai: 
 
1.) A fiatalok számára minden körülmények között biztosítani az alapvető sportolási lehetősé-

geket. Lehetőleg saját fenntartású, működtetésű létesítményekben. 
 

2.) A társadalom minden rétege számára népszerűvé és hozzáférhetővé tenni a sportolást, az 
azzal kapcsolatos egészségügyi rehabilitációt. Az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó sporto-
lók számára elősegíteni a versenyszerű sportolás, és a teljesítményjavulás lehetőségét, akár a 
magántőke bevonásával is. 

 
3.) Mindenki által használható Sportcsarnok A meglévő létesítményeink működtetése és fejlesz-

tése a diák, tömeg és versenysport elősegítésére. 
 
A sport támogatásának fontosságát jelzi: 
 

      1. közösségteremtő és megtartó hatása, 
      2. nevelő ereje, 
      3. szórakoztató, örömszerző tulajdonsága, 
      4. gazdasági, üzleti, idegenforgalmi funkciója, 
      5. egészségmegőrző, és testi – lelki gyógyító hatása. 
 
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI A HELYI SPORTÉLET SZERVEZÉ-

SÉBEN  
 

Kétegyháza Nagyközségben - a fennálló nehézségek ellenére - gazdag sportélet folyik. Célunk 
ennek továbbfejlesztése, a sokszínűség kiterjesztése. A településen jelentősebb kitörési pontok 
keresése, a meglévő adottságok fejlesztése, erősítése. 
 
Mindezek feltétele a meglévő sport infrastruktúra fejlesztése, megfelelő sport-szakmai háttér, 
lehetőségekhez mérten a finanszírozási feltételek biztosítása. 
 
 
 
 



Sportlétesítmények 
 
 
Kétegyháza Nagyközség területén jelenleg nem önkormányzati fenntartású a 840 m2-es Mudin 
Sportcsarnok, egy 2 sávos tekepálya, kondicionáló terem, füves pálya található.  
Önkormányzati fenntartású a 198 m2-es tornaterem, illetve több játszótér szolgálja ki a sportolni 
vágyók igényeit. Mivel nem rendelkezünk labdarúgó pályával, a lakosság felől jelzés érkezett en-
nek mihamarabbi pótlására. Igény merült fel egy BMX pálya kialakítására is, amely mellett egy 
szerényebb gördeszka pálya is helyet kaphatna. Az iskoláskorúaknak egy kispályás futballpálya 
jelentene több sportolási lehetőséget. 
 
A lakossági (elsősorban a fiatalabb korosztály) megkeresésekből az derül ki, hogy szeretnének a 
mai kornak megfelelő sportokat kipróbálni és rendszeresen igénybe venni. Ilyenek az aerobik, a 
„Spinning, kangoo, a röplabda, kosárlabda, asztali tenisz. A Mudin Csarnok adottságait figyelem-
be véve, kialakítható lenne egy falmászó rész, melyre szintén igény mutatkozik. 
Az Önkormányzat szeretne a biztonságosabb közlekedés érdekében kerékpárutakat létrehozni, 
ezzel a biciklizni vágyóknak kedveznének.  
 
II/1.  ÓVODAI, ISKOLAI TESTNEVELÉS 
 
Kétegyháza Képviselő-testülete az óvodai és iskolai testnevelés területén ellátandó feladatait a 
„Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia” e területen megfogalmazott elveit figyelembe véve az aláb-
biak szerint határozza meg: 
 
Gyermekeink, tanulóink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testmozgással és sport-
tal biztosítható. Ez a feladat más tevékenységgel nem helyettesíthető. 
 
A/Az óvodai nevelés 
 
Alapfeladat az óvodás gyermekek értelmi, testi és lelki szükségleteinek kielégítése.  
 
- Kiemelt nevelési cél: az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítá-
sa, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése, egészséges életmód, a gondozás, testápolás, az 
egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. 
  
- A 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet előírja, hogy az óvodákban kötelező a torna-
szoba megléte, az előírt felszerelésekkel. Amennyiben ez nincs meg, úgy a hozzáférést kell biz-
tosítani.  
 
- Törekedni kell az óvodás korosztályok sporttevékenységének fejlesztésére az intézmény keretein 
belül és azon kívül egyaránt. A gyerekek egészséges és sportos életmódra történő tudatos nevelése 
érdekében évente szükséges e korosztályok számára kiemelt sportesemények biztosítása.   
 
B/ Az iskolai testnevelés 
 
A mai közoktatás előnybe helyezi az egészséges életmód kialakítását, a testnevelés tartalmi megújí-
tását, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, az alapvető fizikai képessé-
gek és mozgásképességek fejlesztését, a sportolás megkedveltetését. 
 



A megfelelő mennyiségű és minőségű testmozgás, testedzés, versenyzés 18 éves korig életszük-
séglet és a normális fejlődés feltétele. Az iskolai testnevelés alapvető személyi és tárgyi feltételei 
Kétegyháza Nagyközségben biztosítottak.  
 
- Az önkormányzat által fenntartott alapfokú oktatási intézményekben cél az I-VIII. osztályok-
ban a kötelező délelőtti órakeretbe beépített, mindennapi testnevelés tanóra megvalósítása. 
Ezen évfolyamokon a testnevelés tanítását lehetőség szerint a szakterületen végzettséggel ren-
delkező pedagógusokkal kell ellátni. 
Az önkormányzati óvodában elindult az úszásoktatás, ehhez az önkormányzat segítséget nyújt, 
ami elsősorban a kicsinyek utaztatásában nyilvánul meg. 
 
 
II/2.  DIÁKSPORT 
 
A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan, verseny-
szerűen, meghatározott szabályok szerint. 
 
- Törekedni kell arra, hogy az intézményekben dolgozó testnevelő tanárok a testnevelési órák 
tananyagának oktatása, valamint a szabadidős és diákolimpiai versenyekre történő felkészítés mel-
lett segítsék az egyesületek utánpótlás nevelő tevékenységét, a diákok egyesületekbe történő 
irányításával.  
 
- Az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek tevékenységében továbbra is lehetőséget kell bizto-
sítani a sportágak széleskörű választhatóságára, valamint a tehetséges, versenysportra kivá-
lasztott tanulók mellett valamennyi sportolni (mozogni) vágyó fiatal foglalkoztatására. 
 
- Biztosítani kell a Magyar Diáksport Szövetség által évente rendezendő felmenő rendszerű di-
ákolimpiai versenyeken (a tanévenként kiírásra kerülő sportágakban) való részvételt. 
 
- Segíteni kell az általános iskolák között szerveződő sporteseményeket. 
 
II/3. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS   
 
Az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, de nem fedi egymást. 
Jelenleg az utánpótlás nevelési feladatokat a Futball Szakosztály és a Taekwondoo Szakosztály 
látják el.  
 
Az utánpótlás nevelésben a képviselő-testület intézményi, szervezési feladatokat nem tud vállalni, 
de – lehetőségei szerint – anyagi és nem anyagi támogatást nyújt a munkához.  
 
II/4.  SZABADIDŐSPORT 
 
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, 
illetve rekreációért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység. 
 
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, 
könnyen elérhető sportolás lehetőségét, és ehhez megteremtse a megfelelő színvonalú sportléte-
sítményeket. A megfelelő feltételek kialakulását követően a szabadidősportnak alapvetően önfi-
nanszírozásúnak kell lennie.  
 



A különböző sportlétesítmények fejlesztése alkalmával (játszóterek, szabadtéri kosárlabdapályák, 
futballpályák, kerékpárutak, stb.) figyelembe kell venni a helyi, lakossági szabadidősport igényeket 
is.  
 
Továbbra is lehetőséget kell nyújtani arra, hogy az intézmények által ki nem használt időszakok-
ban, illetve hétvégeken az iskolai tornatermet igénybe vehesse a lakosság sportcélra. A mé-
dia segítségével népszerűsíteni kell a szabadidős sporttevékenységeket, illetve az eredményekről is 
legyen kellő információ. 
Az utóbbi időben előtérbe kerültek a minimális felszerelést vagy speciális edzőhelyet igénylő spor-
tok, mint a futás, kerékpározás vagy görkorcsolyázás. Ezek individuális sportok, de alkalmi kö-
zösségek is alakulnak egy-egy versenyre való felkészülés előtt. 
Ezek külön támogatást nem igényelnek, de alkalmasak a mozgás és a sportolás népszerűsítésére. 
 
II/5.  VERSENYSPORT 
 
A versenysport tevékenység önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (sport-
egyesületek) keretein belül folyik, melyeket az önkormányzat éves költségvetésében meghatáro-
zott módon támogathat, de nem vállalja tevékenységük teljes finanszírozását. 
 
Az Európai Uniós államokhoz hasonlóan hazánkban is fokozatosan kivonul az állam a profesz-
szionális, ún. „látványsport” közvetlen finanszírozásából.  
 
Az önkormányzat által a sportszervezetek támogatására biztosított forrás elosztásánál ezen elve-
ket célszerű figyelembe venni. A rendelkezésre álló anyagi eszközök nagyságának ismeretében az 
eddigi támogatási rendszert felül kell vizsgálni. A támogatások odaítélésénél előnyben kell része-
síteni a legnagyobb lakosságszámot mozgósító, a legjelentősebb sport tradícióval bíró, a sportis-
kolai utánpótlás nevelésben érintett szervezeteket. 
  
II/6.  FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA 
 
A lakosság egy része sajnos valamilyen formában és mértékben fogyatékos. A fogyatékosok sport-
foglalkoztatása több célt valósíthat meg. Egyrészt egészségmegőrző, egészségfok növelő szerepe, 
másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő és az életminőséget javító funk-
ciója van.  
 
- A fogyatékkal élők visszahúzódása, elszigetelődése elkerülése érdekében a sportlétesítményeket 
mindenki számára használhatóvá és megközelíthetővé, akadálymentessé kell tenni.  
 
- A nagyközségi diák, szabadidő és versenysport események szervezése alkalmával törekedni kell a 
fogyatékkal élő lakosok integrált versenyzési lehetőségeinek biztosítására. 
 
 

III. SPORTIRÁNYÍTÁS 
 
A sportélet irányításában, és fejlődésének hangsúlyaiban a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia által 
megfogalmazott alapelvek az irányadóak. Eszerint az országos sportirányítás szabályainak figye-
lembevételével be kell vonni a sportélet alakításába a civil szervezeteket, ifjúsági érdekképviselete-
ket is. Kétegyháza Nagyközség sportjának irányítását a képviselő-testület által elfogadott minden-
kori SZMSZ és e Sportkoncepció szabja meg. 
 



A Sportkoncepció - melynek kialakításában az érintett civil szervezetek, egyesületek és nem utol-
sósorban a Sportbizottság véleményét is ki kell kérni - megalkotása, illetve elfogadása a képvise-
lő-testület hatásköre. 
 
A Testület munkáját a Sportbizottság segíti, a sportot érintő beszámoltatások, illetve a sportszer-
vezetek támogatásával összefüggő előkészítő munka magas szintű elvégzésével.  
 
A Polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik a településen működő sportszervezetekkel való 
kapcsolattartás, az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőr-
zése, a sport, szabadidős- és tömegsport valamint a diáksport rendezvények, versenyek, a 
testvérvárosi kapcsolatokat érintő sportesemények szervezése, koordinálása. 
 
A napi szintű és az adott sportágakat érintő szakmai munka az egyesületekben, szabadidő 
sportklubokban folyik, saját szabályaik szerint elfogadott irányítással. A sportszervezetek köteles-
sége az, hogy keressék a megoldást az egyesületek, szakosztályok finanszírozásának önállósodásá-
ra, kihasználjanak minden lehetőséget szponzorok felkutatására, biztosítsák a rendezett verseny-
zési hátteret a felnőttek és a fiatalok számára is. A finanszírozás egészét nem lehet az önkormány-
zattól várni. 
 
A szabadidősport rendezvények a hagyományos helyszínek mellett a település egyéb területein 
is megtarthatóak, ennek a sportolást népszerűsítő, propaganda hatását ki kell használni. 
 
IV. SPORTFINANSZÍROZÁS  
 
A sportra fordítható összeg 2013. évben 440 E Ft.  
 
Kiemelten kötelező feladat a diáksport, valamint a szabadidő- és tömegsport feltételeinek 
biztosítása. 
 
Sporttevékenység közvetlen támogatása 
 
- sportszervezetek működése 
- fogyatékkal élők sportja 
- kiemelt sportrendezvények támogatása 
- sportcélú létesítmények fejlesztése  
- diáksport szervezetek támogatása  
 
Prioritások, fontossági sorrend 
 
A lakosság körében jelenleg megnyilvánuló életmód válságból (mozgásszegény, stresszes életvitel) 
való kilábalás biztosítása érdekében a stratégia prioritása a lakosság egészséges életmódjának 
megfelelő formálása. Ezen cél érdekében a rendelkezésre álló pénzügyi források felosztásánál a 
következő fontossági sorrendet kell figyelembe venni: 
 
1) Az utánpótlás nevelés folyamatossága 
   
A szervezett keretek között, két sportágban (labdarúgás, taekwondoo) biztosított utánpótlás neve-
lési feladatok eredményes megvalósításához szükséges források biztosítása. A költségvetési össze-
get a település éves költségvetési rendelete alapján, a sport támogatási keretösszegének ismereté-
ben kell meghatározni. 
 



2) Sporttevékenység közvetlen támogatása 
  
A sportkoncepció finanszírozási rendszerében a megfogalmazott elvek és feladatok megvalósítá-
sához szükséges anyagi eszközöket a képviselő-testület a mindenkor jelentkező igények szerint 
osztja fel. 
 
A Sportegyesületek támogatásáról a képviselő-testület a Sportbizottság előzetes véleményezését 
követően évente egy alkalommal dönt. 
 
Új szakosztály vagy egyesület az alakulását követően kaphat önkormányzati támogatást. 
 
Azon egyéni és csapatsportágakban, ahol lehetőség nyílik az adott bajnokság magasabb osztályá-
ban való szereplésre, ott a képviselő-testület megvizsgálja a kiegészítő támogatás lehetőségét. 
 
V. SPORTEGÉSZSÉGÜGY 
 
A versenyszerűen sportolók és a szabadidős sportolók sportegészségügyi ellátását az Országos 
Sportegészségügyi Intézet (OSEI) irányítása mellett országos sportorvosi hálózat végzi. 
 
Békés megyében 7 sport-szakorvos végzi az ellátást. Kétegyháza tekintetében a Pándy Kálmán 
Kórház Rendelőintézetében a sportorvosi szakrendelés egy szakorvosa látja el a sportolókat. 
Feladata többek között a sportolók alkalmassági, illetve időszakos ellenőrző vizsgálata, szükség 
esetén továbbirányítása a megfelelő szakrendelésekre, továbbá szaktanácsadás végzése az egészsé-
ges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai 
aktivitásának növelése érdekében. Tájékoztat és felvilágosít, illetve ellenőriz a doppingrendelkezé-
sekkel kapcsolatban. 
 
A Sportkoncepció hatálya alatt törekedni kell arra, hogy évente legalább egy alkalommal talál-
kozóra kerüljön sor a sportegészségügyi szakma jeles képviselői, a sportirányítás szereplői és a 
sportszervezetek képviselői között. 
 
A versenyek, sportrendezvények egészségügyi biztosítását a hatályos jogszabályoknak megfele-
lően a szervezőknek kell megoldani - a díjazással egyetemben.  
 
Az önkormányzat feladata, hogy ellenőrizze a rendeletileg előírtakat, szükség esetén koordinál-
jon a sportegészségügy és a sportszakma között. 
 
 
VI. SPORTKAPCSOLATOK 
 
A sportélet kitűnő lehetőséget ad a településnek kapcsolatai szélesítésére, elmélyítésére. Ma már 
nem lehet figyelmen kívül hagyni a sportversenyek marketingértékét sem. Kétegyháza Nagy-
község több neves sportolót is adott Magyarországnak.  
 
Különös figyelmet kell fordítani a testvértelepülésekkel kiépített kapcsolatokra, ahol a sport-
áganként, iskolánként kialakuló együttműködéseket támogatnia kell az önkormányzatnak. 
 
VII. A SAJTÓ SZEREPÉRŐL, ELISMERÉSEK 
 
Hatékony sportdiplomácia, tájékoztatás, jó értelemben vett propaganda elképzelhetetlen a médi-
ával való együttműködés nélkül. El kell érni, hogy a diáksportot, a tömeg és szabadidősport 



versenyeket minél nagyobb arányban népszerűsítse a helyi és a megyei média. Ez segíthet a spor-
toló fiatalok és idősebbek „élményszerzésében”, valamint a keveset mozgó emberek megmozdítá-
sában is.  
 
A települési marketingfeladatokat végzőknek napi kapcsolatban kell állniuk a sportélet vezetői-
vel. A kiadványokban, internetes honlapon, intézményekben megfelelő módon kell ismertetni a 
sportolási lehetőségeket a polgárok számára. A településről szóló önkormányzati, és más honla-
pok sporthírekkel való rendszeres frissítésére (információkkal való ellátására) kiemelt figyelmet 
kell fordítani. 
 
Szükség van azoknak az embereknek az elismerésére, akik sokat tettek Kétegyháza Nagyközség 
sportjáért, népszerűsítették, elősegítették annak fejlődését, hatékony edzői, sportvezetői tevékeny-
séget folytattak, példaképpé válhattak a fiatalabb nemzedékek előtt. Az ő munkájuk iránti tisztele-
tet fejezze ki továbbra is az önkormányzat által adományozott kitüntetés. 
 
 
 
 
Kétegyháza, 2014. február 10. 
 
 
 

Kalcsó Istvánné 
polgármester” 

 


