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1. BEVEZETÉS
A VÁROSI SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE
Tokaj városnak mindezidáig nem volt sportkoncepciója. Figyelemmel a helyi igényekre és a
sporttal kapcsolatos jogszabályok változásaira, szükséges a koncepció megalkotása.
A sportkoncepció kidolgozása során figyelembe kell venni az országos, a helyi társadalmi
gazdasági változásokat, a jogszabályok által előírt önkormányzati kötelezettségeket, azok
változásait.
A magyar sportban a növekvő költségeket a központi költségvetési támogatások csak részben
tudják fedezni. Az állami vállalatok, szövetkezetek átalakulása megántársaságokká az esetek
többségében a sporttámogatási készség megszűnését jelentették. Így a sport finanszírozási
szempontból jelenlegi állapotában átmeneti időszakát éli.
A lakosság széles rétegeinek igen rossz az egészségi állapota. A sport a testi-lelki egészség
megőrzésében, a betegségek kezelésében, a rekreációban jelentős szerepet tölt be.

2.
ALAPELVEK
Tokaj Város Önkormányzata a városi sportkoncepció megalkotása során összhangban az
Európai Sport Chartával és a Nemzetközi Sportstratégiával alapdokumentumként figyelembe
veszi a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV.
Törvényt, a sportról szóló 2000. Évi CXLV. törvényt, valamint a végrehajtási rendeleteket.
A sport önszerveződésre épülő civil tevékenység a kultúra része, amely kapcsolódik a
társadalom kulturális, gazdasági jelenségekhez.
Az Alkotmány az állampolgárok részére alapvető jogként biztosítja a legmagasabb szintű
testi, lelki egészséghez, a sportoláshoz, rendszeres testedzéshez való jogot.
A sport az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés egyik eszköze.
Jelentős szerepet tölt be:

-

a személyiségformálásban, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében,
a mozgáskultúra – cselekvésbiztonság fejlesztésében,
Tokaj Város hírnevének növelésében, valamint a városmarketing területén,
a szervezett oktatási keretből kilépők sportolásában

A Nemzeti Sportstratégiával összhangban a város sportjának alkalmasnak kell lenni
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásában a sportot érintő elvárások teljesítésére.

3.
ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK

Az önkormányzat a prioritások megfogalmazásakor kiemelt figyelmet fordít a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. és a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben a
helyi önkormányzatra vonatkozóan megfogalmazott sporttal kapcsolatos feladataira.
Tokaj Város Önkormányzata anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a város
sporttevékenységét (kötelezően ellátandó feladat).
Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel (kötelezően ellátandó feladat).
A sporttal, testneveléssel összefüggő tevékenységek, feladatok egy részét az önkormányzat
nem közvetlenül saját intézményrendszerén, hanem az alapelvekben már megfogalmazott
civil szervezeteken keresztül valósítja meg.
Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítmények intézményei, valamint civil
szervezetekkel kötött megállapodás útján fenntartja, működteti, felújítja (kötelezően ellátandó
feladat).
Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a lakosság egészségmegőrzését. Ennek érdekében
hosszú távon az iskolai testnevelést, az iskolai sporttevékenységet (kötelezően ellátandó
feladat), valamint a diáksportot és a szabadidősportot kell ellátni.
-

-

Az ifjúság egészségmegőrzése, erőnléti állapotának javítása az egyik fő feladatunk. A
megfelelő korban kezdett mozgásfejlesztés, a jól szervezett iskolai testnevelés és diáksport
a záloga a megfelelő utánpótlás nevelésnek.
A szervezett oktatást követően a lakosság egészségmegőrzése, a szabadidős
sporttevékenység a rekreáció támogatása szintén az önkormányzat feladata.
Az esélyegyenlőség szem előtt tartásával a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek
sportolási lehetőségeit is támogatni kell.

A sportról szóló törvény alapján a versenysporthoz szervesen kapcsolódó utánpótlás nevelést
továbbra is támogatni kell.
A sportban városunk nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésére, elmélyítésére törekszik.

4.
ÖNKORMÁNYZATI SPORTIGAZGATÁS, SPORTSZABÁLYOZÁS
A sport az ember természetes mozgásigényéből fejlődött ki, eredetileg a civil szféra része
volt. Az élsport egyre inkább üzletté alakult – sportvállalkozások, a sportpiac is a magánszféra
részévé vált. A sportszövetségek, egyesületek saját alapszabályaik, normáik kompenzálására,
az egyensúly biztosítására az önkormányzatoknak is befolyást kell biztosítani. Az
önkormányzat támogatja a sportot, szabályoz, szubvenciókat nyújt, ezzel befolyásol.
A sportról szóló 2000. év CXLV. törvény XVII. Fejezete rögzíti a helyi önkormányzatok
sporttal kapcsolatos feladatait, továbbá kiemeli, hogy a helyi sportkoncepcióban
megfogalmazottak alapján történjen meg a sportszervezetekkel való együttműködés.
Oktatási intézmények
A testneveléssel és sporttal kapcsolatos tevékenységük az iskolai testnevelés és a diáksport
területén meghatározó. Az egyes oktatási intézményekhez szorosan kapcsolódnak a diáksport
egyesületek.
Az oktatási intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek:
- Iskolai diáksport egyesületek.

5.
A SPORT TERÜLETEI

5.1. Iskolai testnevelés és diáksport
5.1.1. Alapvető értékek, meghatározások
Az iskolai testnevelés, valamint a diáksport magában foglalja a nevelési-oktatási intézmények
tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét, a tanórai és a tanórákon kívüli
sporttevékenységet, különböző diáksport rendezvényeket.
Az iskolai intézményes sporttevékenység egész életre szóló szokásokat alakíthat ki.
Az iskolai testnevelés és sport pedagógiai, pszichológiai megalapozottsága is igen fontos,
mivel elősegíti, hogy a fiatalok számára a sport természetes életformává váljon. Az iskolai
testnevelés és diáksport minősége és mennyisége meghatározó a sport többi területére, hiszen
megalapozza az utánpótlás-nevelést, versenysportot, élsportot és kihatással van a felnőtt
szabadidősportokra is.
Az iskolai testnevelés és diáksport legfőbb célja, hogy az ifjúság minél nagyobb részének
biztosítani, megszervezni a rendszeres testmozgást, a mindennapos testedzés lehetőségét.

5.1.2. Az iskola testnevelés és diáksport működésének területei
a.) Kötelező (tanórai) testnevelés
Az iskolai testnevelés megfelelő szintű fenntartása, fejlesztése az iskolai alapellátás részeként
állami feladatok.
A közoktatásról szóló LXXIX. tv. 52.§ (10) bekezdése alapján „A kötelező tanórai
foglalkozások megtartásához a kerettantervben rendelkezésre álló időkereten felül az elsőtől a
negyedik évfolyamig további heti kettő és fél testnevelés órát kell az iskola helyi tantervébe
beépíteni.”
Törekedni kell arra, hogy a mindennapos testnevelés feltételei minden iskolatípusban
biztosítva legyenek.
Elvárás a technikai elemek alapos ismerete, a versengés örömének felismerése, a társaik
sportági teljesítményének becsülése, a rendszeres sportolás iránti igény kialakítása.
Iskolánkban a személyi feltételek biztosítottak a színvonalas testi neveléshez. Rendelkezésre
állnak a törvényben előírt képesítéssel a pedagógusok, a tárgyi feltételek azonban rendkívül
nagy differenciáltsággal szolgálják a szakmai munkát.
Minden városi iskola rendelkezik sportcsarnokkal, tornateremmel.
b.) Iskolai diáksport
Az iskolai diáksport célja az iskolai tanulói számára a rendszeres testmozgás lehetőségének
megteremtése, az iskolai sporthírnév növelése, a túrázás, táborozás szervezése.
A többször módosított közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény kötelezően előírja az
iskoláknak a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítását, melyhez az iskolai sportkörök
tevékenységei is hozzátartoznak.
Az iskolai sportkörök foglalkozásai a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezéséhez
rendelkezésre álló időkeret terhére szervezhetők meg.
A törvény rendelkezése szerint az iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött
együttműködés alapján a diáksport egyesület (DSE) is elláthatja, amely a következő
területeken tevékenykedik:
-

sportági foglalkozások, házibajnokságok szervezés
sportcélú túlórák, táborok szervezési
intézmények közötti kupák, villámtornákon részvétel
városi szabadidősport rendezvényen részvétel
diákolimpiai felmenő rendszerű versenyek
országos sportági szakszövetségek vagy sportszövetségek által kiírt diáksport-versenyek
iskolák közötti városi alapfokú versenyek

c.) Könnyített és gyógytestnevelés
A tanuló, ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy
egyáltalán nem tudja végrehajtani – orvosi szakvéleményekben foglaltak szerint – a kötelező
testnevelési óra keretében, vagy helyett könnyített testnevelésre vagy gyógytestnevelésre kell
beosztani. Egyes esetekben pedig fel kell menteni mindenféle testnevelési órán való részvétel
alól.
A testnevelés részét képező könnyített és gyógytestnevelés a nevelési-oktatási intézmények
alapfeladata.
Az iskolai gyógytestnevelés alkalmazott testnevelés, az iskolában folyó testnevelés és sport
sajátos területe, melyre azok a tanulók kapnak besorolást, akiknek nagyobb méretű egészségi
(funkcionális) állapotváltozásuk van vagy a testnevelés mellett speciális gyógytestnevelésre
tartanak igényt.
5.1.3. Az iskolai testnevelés és diáksport finanszírozása, támogatása
a.) Testnevelési órák
A kötelező testnevelési órák finanszírozása az iskolák tanulólétszáma szerinti állami
normatív-, illetve önkormányzati támogatáson keresztül valósul meg.
b.) Diáksport
Az iskolai diáksport finanszírozását a költségvetésről szóló törvény a normatív kötött
felhasználású előirányzatok között szerepelteti.
A sporttörvény 93. § (5) bekezdése a., b., pontjában felhatalmazást kapott az oktatási
miniszter és az ifjúsági és sportminiszter, hogy együttes rendeletben szabályozzák az iskolai
sportkörök sporttevékenységét, illetve annak támogatási feltételeit (34/2001.(IX.14.) OM-ISM
együttes rendelet).
Ennek alapján a normatív támogatást különösen:
-

az iskolai sportkör foglalkozásainak, a testnevelő tanár díjazása
sportrendezvények költségeire
sportlétesítmények bérleti díjára
sporteszközök beszerzésére

kell fordítani.
5.1.4. Az iskolai testnevelés és diáksport városi irányításának feladatai
Tokaj Város Önkormányzata sporttal foglalkozó bizottsága a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság, melynek 3 képviselő-testületi és 3 külső tagja van.

A Bizottság kísérje figyelemmel, hogy a tanórai és tanórán kívüli testnevelés feladatainak
végrehajtása minél magasabb színvonalon valósuljon meg.
5.2. Utánpótlás nevelés
5.2.1. Alapvető értékek, meghatározások
Az utánpótlás-nevelés fő célja a tehetségkutatás, a kiválasztás, a tehetséggondozás, vagyis a
felnőtt versenysportra, élsportra való felkészítés. Az utánpótlás-nevelés és a versenysport – az
iskolai testnevelést is célszerű megemlíteni – szoros összefüggésben van egymással, hiszen –
kedvező esetben az iskolai testnevelésre épülő – korszerű utánpótlás-nevelés nélkül a
versenysport elképzelhetetlen.
Országos szinten az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy döntően gazdasági okok miatt
jelentősen csökkentek a fiatalok sport-foglalkoztatásának személyi és szervezeti létfeltételei.
Általános jelenség, hogy a sportegyesületek, szakosztályok lehetőségei szűkülnek, azt először
nem a felnőtt korosztály, az „első csapat” érzi meg, hanem a serdülő és az ifjúsági csoportok
működési színvonala esik, csökken az utánpótláskorú sportolók létszáma. Ennek megelőzése
érdekében több országos szakszövetség – különösen csapatsportágban – kötelezően előírja a
bajnokságban résztvevő sportszervezetek számára, hogy a felnőtt csapat „alatt” melyik
korcsoportban milyen számban kell versenyeztetni utánpótlás-csapatokat.
5.2.2. Az utánpótlás nevelés önkormányzati támogatásának alapelvei
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a város utánpótlás-nevelését, elsősorban
az iskolai testnevelés feltételeinek biztosításával, valamint a Tokaj Sportegyesületek
támogatásával. Az önkormányzat a felmerült igények és anyagi lehetőségei függvényében
dönt a támogatás mértékéről.
5.3. Szabadidősport – sportrekreáció
5.3.1. Alapvető értékek, meghatározások
A sportról szóló megfogalmazás szerint a szabadidő sportoló az a természetes személy, aki
szabadideje eltöltéseként nem szervezett formában végez sporttevékenységet. A
szabadidősport főként kedvtelésből az egészség megőrzése érdekében végzett
sporttevékenység, testedzés. A célja, hogy az iskolából kikerülve a fiatalok ne hagyják abba a
testedzést. A sport rekreáció arra mutat, hogy a sport segít helyreállítani a munkavégző
képességet, az aktív pihenést.
A Nemzeti Sportstratégiával összhangban a sporttörvény meghatározza a helyi
önkormányzatok részére a szabadidősport feltételeinek fejlesztését, továbbá a nők, családok
sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának támogatását, segítését.

5.3.2. A szabadidősport megjelenési formái

Szervezett formában megrendezésre kerülő szabadidősport esemény:
-

Civil szervezetek, sportegyesületek által szervezett szabadidős sportesemény
Az egyes lakóterületet érintő rendezvény, melyen bárki részt vehet
Meghatározott réteg, csoport számára meghirdetett szabadidősport esemény
Bizonyos időközönként rendszeresen megrendezésre kerülő, hagyományosnak tekinthető
szabadidősport esemény
Vállalkozások által biztosított szabadidősport foglalkozás

Az önkormányzat a szervezett formában megrendezésre kerülő események kapcsán tud
segítséget nyújtani a város szabadidősportjában.
5.3.3. A városi szabadidősport önkormányzati támogatásának meghatározása
-

Pályázat vagy kérelem alapján történő közvetlen támogatás egy adott szabadidősport
esemény megvalósítására.
Sportlétesítmények, közterületek ingyenes biztosítása egy adott szabadidősport
eseményre, rendezvényre.
Játszóterek létesítése, karbantartása

5.4. Versenysport
5.4.1. Alapvető értékek, meghatározások
A tokaji versenysport fontos tényezője városunk sportjának. Fontos szerepet tölt be az
utánpótlás nevelés területén. A versenysport funkciói közül kiemelkedik a szórakoztatás.
A sport versenyrendszerét illetően a sporttörvény hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt)
versenyrendszert határoz meg a szövetségek számára.
Városunkban a versenysport letéteményese a Tokaji Football Club ls a Kajak-Kenu Club, de
az iskolai sportegyesületek is sokat tesznek a diákok versenyeztetése területén.
A városban nincs annyi tőkeerős cég, amely biztos szponzori hátteret jelenthetne a
versenysport számára, így szükség van az önkormányzati támogatásra.
5.4.2. A versenysport önkormányzati támogatásának formái
-

önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények térítésmentes biztosítása a versenysport és
tömegsport, iskolai sport részére
közvetlen anyagi támogatás

5.5. Fogyatékosok sportja
A sporttörvény meghatározást ad, hogy ki tekinthető fogyatékosnak a „mozgáskorlátozott,
értelmi fogyatékos, siket, illetve nagyotthalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy
gyengénlátó természetes személy”.

A fogyatékosokat érintő problémák széles társadalmi odafigyelést igényelnek. A sportot, mint
eszközt tekinthetjük az egészség megőrzéséhez, a testi-lelki harmónia megteremtéséhez, a
rehabilitáció folyamatához.
A sportról szóló törvény a települési önkormányzat önként vállalt feladatai között fogalmazza
meg a fogyatékosok sportjának segítését.
A fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit bővíteni kell. Az igények felmérésében és a
megvalósításban támaszkodni kell a fogyatékosokat vagy egészségügyi problémákkal
küzdőket tömörítő helyi civil szervezetekre és a családsegítő szolgálatra.
5.6. Sportorvoslás
Fontos lenne, hogy városunkban egy fő háziorvos ellátná a sportorvosi teendőket.
Rendszeresen vizsgálja a sportolók állapotát, illetve részt vesz a mérkőzéseken is.
Az iskolai testnevelés, a diáksport és a gyógytestnevelés egészségügyi hátterét az
iskolaorvosok és a védőnők jelentik.
5.7. Sportlétesítmények
A sporttörvény a települési önkormányzatok kötelező feladatai között határozza meg a
tulajdonában álló sportlétesítmények működését, fenntartását, továbbá az önként vállalható
sportfeladatok között megfogalmazott ajánlások sorában szerepel a sportlétesítmények
fejlesztése, új sportlétesítmények építése.
A jogszabályi előírás mellett a sportlétesítmény-fejlesztés prioritásként való kezelelését a
következő elvek indokolják:
5.7.1. Alapvető értékek, meghatározások
a.)

Valamennyi sporttevékenység – iskolai testnevelés, diáksport, szabadidősport,
versenysport – végzésének alapvető közege, alapfeltétele a létesítmény. A jó
állapotban lévő termek, pályák pozitívan hatnak a tanulók testneveléshez való
viszonyulására, vonzó a szabadidő-sportolók számára, a nézők, szurkolók számára is
fontos, hogy igényes, kultúrált környezetben tölthessék el szabadidejüket, s a
sportegyesületek számára is óriási segítség a megfelelő környezet biztosítása az
edzésekre, mérkőzésekre.

b.)

Létesítmények építése, fejlesztése maradandó értéket hoz létre, hosszú távra szóló,
biztonságos befektetést jelent. Sajnos előfordul a sport – különösen a versenysport –
világában, egyes sportegyesületek szinte egyik évről a másikra leépülnek vagy
megszűnnek, annak ellenére, hogy – jelentős – bár lehet, hogy nem elég –
támogatásban részesültek. Ugyanakkor egy jó állapotban lévő sportlétesítményt még a
sport területén is igen sokoldalúan lehet kihasználni, és sokszor különböző kulturális
rendezvényeknek ad otthont.

5.7.2. A sportlétesítmények állapota

6.
ÖNKORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁSI RENDSZER
6.1. Alapvető értékek, meghatározások
Tokaj Város Önkormányzata a jelenlegi és a várható költségvetéseik reális mérlegelése esetén
csak részben vállalhatja fel a város sportéletének fejlesztését: Az Ifjúsági és
Sportminisztérium által meghirdetett országos pályázatokba való bekapcsolódással azonban a
sportági feltételek javulhatnak városunkban is. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezeken a
pályázatokon sok esetben saját erőként nem tüntethető fel az államháztartás alrendszereiből
kapott támogatás, így a pályázatokban az önkormányzati támogatás nem hozza kellő
helyzetbe a támogatottat.
Napjainkban az egész világon szükséges a szponzori támogatások bevonása. Ezeket
ösztönözni kell az önkormányzatnak, de az egyesületek feladata ezek felkutatása és a jó
kapcsolat fenntartása.
Az eltelt évek tapasztalata szerint az értékek megtartásához, a fejlődés irányába történő
elmozduláshoz feltétlenül szükséges az előző években nyújtott támogatást legalább az infláció
mértékével növelni.
Érdemes lenne nagyobb támogatásban részesíteni a szabadidősportot külön pályázati alap
létrehozásával.
6.2. Az önkormányzati sporttámogatás formái
a.) Közvetlen sportcélú anyagi támogatás helyi szervezet, intézmény részére.
b.) Önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésű sportlétesítmény használatának biztosítása
edzésekre, sportrendezvényekre, sportcélú feladatokra.
c.) Közterületeken lévő sportpályák, játszóterek karbantartása, fejlesztése, az
önkormányzathoz tartozó közterületek ingyenes használatának biztosítása
sportrendezvényeken.
d.) Sportszakmai együttműködés a sportszervezetekkel.
6.3. A finanszírozás alapelvei, elsődleges sorrendje az önkormányzati sportfinanszírozásban
A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény a helyi önkormányzatokra vonatkozóan a
legmagasabb szintű szabályozás, ami a sporttevékenységekkel kapcsolatos feladatok,
kötelezettségek, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből sportra fordítandó összeg
meghatározására vonatkozóan írja elő, az önkormányzatoknak a rendeletben való
szabályozást.
Az önkormányzati támogatásban hosszú távon a következő prioritást és szempontrendszert
kell alkalmazni:
1. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, fejlesztése, új létesítmények
építése, valamint közterületen lévő sportpályák építése, karbantartása, fejlesztése.
2. Önkormányzati iskolák részére sporttevékenység feltételeinek megteremtése, városi
diáksport feltételeinek fejlesztése, az iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása.

3. Utánpótlás-nevelés
4. A városi szabadidősport feltételeinek fejlesztése különös tekintettel a családok, a nők, a
hátrányos helyzetűek, fogyatékosok részvételére.
5. Versenysport támogatása
6. Az önkormányzat a felmerült igények és anyagi lehetőségei függvényében dönt a
támogatás mértékéről.
6.4. A kiemelt sportágak támogatásának szempontjai:
-

Tokaj város hírnevének öregbítése
Városmarketing szempontjából a sportszervezet eredményes szereplése
Rendszeres kikapcsolódási, szórakozási lehetőség biztosítása
Szabadidő hasznos eltöltése
A sportág utánpótlásának biztosítása
Költségvetési terv megléte
Gazdasági háttér biztosítása a hosszútávú működéshez
A sportszervezet minősített szakemberekkel ellátott legyen
Az adott sportág országos szakszövetséggel rendelkezzen
Tokajban hagyományos legyen
Városi versenyrendszer kialakítása, működtetése
Érdeklődésre számot tartó sportesemények megrendezése
Utánpótlás nevelés területén végzett tevékenység

6.5. Az önkormányzati támogatás igénylésének, kifizetésének alapfeltételei
a.) A sportról szóló törvény alapján csak az állami sportinformációs rendszerben
nyilvántartott sportszervezet részesülhet önkormányzati támogatásban.
b.) A támogatást igénylő szervezet az önkormányzat által kért információkat megadja.
c.) A támogatott igazolja, hogy nincs köztartozása, illetve köztartozás esetén megállapodást
kötött az illetékes szervekkel.
d.) A támogatást igénylő korábban kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról a
meghatározott módon elszámolt.
6.6. Az önkormányzati sportfinanszírozás összetevői, fő keretei
A városi költségvetésből a városi sportfinanszírozást az alábbiak alkotják:

