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Bevezetés 

 

Felsőzsolca Város Sportfejlesztési Koncepciót alkot azzal a céllal, hogy az abban rögzített 

irányelvekkel meghatározza a helyi önkormányzatok feladatait megalapozó, valamint a sportról szóló 

jogszabályokban rögzítettek szerint az önkormányzat, az egyesületek, az oktatási intézmények, és 

egyéb sportszervezetek sporttal kapcsolatos, egymást segítő és fejlesztő tevékenységét. 

 

A koncepció megfogalmazza a célkitűzéseket és a célkitűzések eléréséhez azon elvégzendő 

feladatokat, amelyeket az Önkormányzat aktuális költségvetése által meghatározott és megszabott 

lehetőségeinek függvényében határozataiban a testnevelés és a sport területén teendőnek tart. 

 

A koncepció hangsúlyos célja az, hogy a testnevelés és a sport területén együttműködő szervezetek, 

sportcélú egyesületek számára kiszámítható környezet jöjjön létre Városunkban. 

 

A koncepció alapja az a felismerés, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, emberi alapjog, az 

egészségvédelem, a rekreáció és szórakozás fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének leghasznosabb 

módja. 

 

A sport, jelentős szerepet tölt be a felnövekvő generációk erkölcsi nevelésében, fizikai–szellemi 

fejlesztésében, a jellem és személyiség formálásában. 

 

A sport feladata, helye és szerepe a Város életében 

 

A sport kiemelt szerepe van az alábbi fő tevékenységekben nyilvánul meg: 

 

– az egészségmegőrzésben és a rehabilitáció során, 

– a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében, 

– a személyiségfejlesztésben, – a mozgáskultúra javításában, 

– a nemzeti tudat megerősítésében, 

– a közösségi magatartás és ezek formáinak kialakításában, 

– a nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése során, 

– a példamutatásban és szolidaritás fejlesztésében, 

– a szórakozás és szórakoztatás területén. 

 

Ezek mind olyan jellemzői a test és mozgáskultúrának, melyet az adott körülmények között, a 

rendelkezésre álló lehetőségeink maximálás kihasználásával támogatni szükséges településünk 

polgárai egészségének, fizikai állapotuk javításának, szórakozási lehetőségek biztosításának, 

fejlesztésének érdekében. 

 

A testnevelés, a sport a betegségek megelőzését segíti elő, hozzájárul az élet minőségi és mennyiségi 

tényezőinek megőrzéséhez, javulásához. 

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 

Jogi környezet: 
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– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. §-a a települési 

önkormányzatok feladatai közé sorolja a sport támogatását, az egészséges életmód megteremtésének 

feltételeit. 

– A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(2) bekezdései az alábbiak szerint határozzák meg a 

helyi önkormányzatok feladatait: 

 

(1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: 

 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

 

(2) A települési önkormányzata köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – biztosítja 

az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport–

egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

 

A sportfejlesztési terv Felsőzsolca településen alkalmazandó alapelvei 

 

A sportfejlesztési terv alapvető célja: 

– a település polgárainak egészségének megőrzése, fizikai állapotának javítása, 

– a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőségeknek a biztosítása. 

 

Az Önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területein határozza meg alapcéljai elérését: 

– óvodai testnevelés, 

– iskolai testnevelés, 

– szabadidősport és rekreáció, 

– városi sportegyesületek támogatása, 

– sportegyesületi utánpótlás–nevelés, 

– idényjellegű sportesemények rendezvények, kupák megrendezése, 

– természetközeli szabadidős tevékenységek. 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata szándéka és lehetőségei szerint mindent elkövet, hogy a város 

polgárai a sporttal kapcsolatos, Alaptörvényben is biztosított jogukat minél szélesebb körben és minél 

szélesebb lehetőségekkel gyakorolhassák. 

 

 

 

Ennek megfelelően biztosítja: 

– a létesítményi tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítja és továbbfejleszti, 

– az óvodai és iskolai testnevelés feltételeinek fejlesztését szem előtt tartja, 

– támogatni kívánja a diák és tömegsport rendezvények versenyek létrehozását. 
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Az önkormányzat testnevelési és sport feladatait a gyermek és ifjúsági korosztály vonatkozásában a 

nevelési–oktatási intézmények részbeni fenntartásával (óvodák) részben pedig kiegészítő 

támogatásával (általános iskolák) biztosítja. A felnőtt lakosság sportolását a sportegyesületek 

támogatásán keresztül, a sportegyesületek működéséhez és az önkormányzati tulajdonban lévő 

sportlétesítmények fenntartásához, működtetéséhez való hozzájárulásával látja el. 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata az aktuálisan futó éves költségvetése függvényében törekszik 

biztosítani a sport és a testedzés anyagi támogatását. Az önkormányzat az általa fenntartott, vagy 

támogatott nevelési-oktatási intézményekben 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. 

 

Az önkormányzat lehetőségei szerint részt vesz a sport értékeinek terjesztésében, biztosítja a 

feltételeket a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához, a szabadidő értelmes 

eltöltéséhez. Az oktatásban biztosítani kell a testi és a szellemi nevelés arányának megteremtését, 

mivel az ifjúság erkölcsi és fizikai nevelésében a sport szerepe vitathatatlan, felnőttek életében is 

meghatározza az életminőséget. 

 

A sportfejlesztési terv konkrét célkitűzései 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző és sportpálya folyamatos karbantartása, s ezáltal a 

következő célok megvalósítása: 

 

1. a települési sport (óvodai, iskolai, szabadidő) minél szélesebb körű fejlesztése, a támogatási 

feltételek javítása, 

2. az iskolai tornatermek állagának, felszereltségének javítása, a létesítmények kihasználtságának 

növelése, 

3. elsősorban a 3–18 éves korosztály rendszeres foglalkoztatásának ösztönzése, 

4. az ifjúság egészséges fejlődése érdekében állóképességük, teherbírásuk életkori sajátosságuknak 

megfelelő fejlesztése, 

5. a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása újabb létesítmények biztosításával, 

szervezett sportprogramok szervezésével, 

6. A városi sportlétesítmény futópályájának felújítása, alkalmassá tétele arra, hogy mozgáskorlátozott 

személyek is igénybe vehessék, 

7. a sportegyesület az önkormányzat anyagi lehetőségétől függően – támogatása. 

 

 

 

 

Az óvodákban folyó sportmunka 

 

Helyzetelemzés: Az óvodánkba érkező gyermekek mozgáskultúrája és fejlettségi szintje nagyon 

eltérő, esetenként erősen fejlesztendő szinten van. Az egészséges életmódra nevelést, korán, a 

gyermekek első mozgásfejlesztését már az óvodában el kell kezdeni. Itt találkoznak a gyermekek 

először a rendszeres intézményes testneveléssel, amely nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk 
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fejlődéséhez, egészségük megőrzéséhez, terhelhetőségük, fizikai és szellemi állóképességük 

növeléséhez, a közösségben tanúsított magatartásuk kimunkálásához. 

 

A településen két óvoda működik, az egyikhez tartozik az épület részét képező tornaszoba. Az óvodák 

sportszer és eszköz ellátottságát az önkormányzat az éves költségvetésén keresztül biztosítja. Az 

óvodák udvari játékainak szabvány szerinti építése, pótlása, tovább bővítése folyamatosan és szükség 

szerint történik. 

 

Az óvodákban folyó sporttevékenység fejlesztése: 

 

Az egészséges életmód kialakítását, a rendszeres testedzés iránti igény megalapozását, az alapvető 

fizikai képességek és mozgáskészségek fejlesztését, a sportolás megszerettetését már óvodás korban 

meg kell alapozni. Ehhez a munkához, több feltétel egyidejű teljesítése szükséges: 

– folytatni kell az óvodáskorúak rendszeres és teljes körű egészségügyi szűrését és hozzá a korrigáló 

programot. A hanyag, rossz tartású, tartáshibás gyermekek szakszerű ellátására gyógytestnevelő 

munkájára van szükség, vagy az óvónők ilyen irányú felkészítésére gondot kell fordítani. Az idejében 

felfedezett rendellenességek ebben a korban gyorsan és eredményesen korrigálhatók. 

– az óvónők rendszeres szakirányú továbbképzése fontos, képzését szem előtt kell tartani, (gyógy- és 

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

szükséges anyagi-tárgyi-személyi feltételeket. 

– Törekedni kell egy minden évszakban jól használható, az óvodához közel eső, jól megközelíthető, 

biztonságosan működtethető kültéri sportpálya rendelkezésre állásáról. 

– Szükséges az óvodák udvari és benti játékeszközei és tornaeszközei állapotának rendszeres és 

módszeres felülvizsgálata, továbbá az óvodai játékeszközök, udvari játékok folyamatos szabvány 

szerinti folyamatos pótlása, újakkal való bővítése. 

 

Általános iskolákban folyó sportmunka 

 

Helyzetelemzés: Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport az iskolai sportélet 

legfontosabb területe. A 6 és 14 közötti évek a test fejlődése, továbbá a felnőtt tömegsportban az 

utánpótlás nevelése szempontjából rendkívül fontos. 

 

A városban két Általános Iskolában folyik a testnevelés tanítása, a tanórán kívüli diáksport, és a hozzá 

köthető szabadidősport. Az iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, az iskolákhoz 

tartozik tornaterem. A tartásproblémás tanulók úszásoktatásának önkormányzati támogatását 

biztosítani kell. 

Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése: 

 

Szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni a tornatermek állagát, felszereltségét, szükség esetén a 

lehetőségek figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni kell azokat. 

 

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten biztosítsa a tárgyi feltételek bővülését: 

 

– Fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, állóképességének ellenőrzésére, 

fejlesztésére, a könnyített és a gyógytestnevelés feltételeinek biztosítására, javítására. 
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– A tanulókat érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre hangsúlyozva a folyamatos 

felkészülés és megmérettetés fontosságát. 

– Törekedni kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett délutáni sportköri 

foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban vegyenek részt. 

– Szükséges a szülők, tanárok, diákok körében egy sportot népszerűsítő tevékenység kidolgozása, 

mely változtatna a testnevelés szükségességének, fontosságának megítélésén, az érintettek 

szemléletén. 

– Fokozott figyelemmel kell kísérni a pedagógiai programban megfogalmazott, a sporttal kapcsolatos 

– az egészséges életmód, a testnevelés, a tanórán kívüli diáksport és a szabadidősport – tervek 

megvalósítását. 

 

Sportegyesület Helyzetelemzés 

 

A településen jelenleg a BTE Felsőzsolca Sportegyesület tevékenykedik. Fő tevékenysége a 

labdarúgás. Emellett feladataként híven ápolja, feleleveníti sporthagyományainkat, szervezi a 

lakosság szabadidősportját, szórakoztatását, valamint a futball utánpótlás nevelés. 

 

Az egyesület működésében nagy mértékben támaszkodik az önkormányzat által évenként nyújtott 

támogatásra, emellett tagdíjból, pályázati támogatásból és egyéb intézmények, vállalkozások és 

magánszemélyek további kiegészítő támogatásából tartja fenn magát. 

 

A sporttámogatások megvalósításának módjai 

 

Az óvodai sport támogatása az intézmény költségvetésén keresztül történik. 

 

Az iskolai testnevelés és a diáksport támogatása az intézmény költségvetésének szükségszerű 

kiegészítésén keresztül történik. 

 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményt a BTE Felsőzsolca Sportegyesület részére 

díjmentesen biztosítja, elvégzi a sportingatlanok állapot és karbantartását. 

 

Az önkormányzat a BTE Felsőzsolca Sportegyesület működési költségéhez évenkénti 

költségvetésében megállapított támogatási összeggel járul hozzá. 

 

A települési sportlétesítmények 

 

Helyzetelemzés: A településen egy óvodai tornaszoba, két iskolai tornaterem, egy futballpálya, egy 

műfüves futballpálya és a hozzájuk tartozó öltöző, egy kézilabdapálya, valamint a Rendezvények 

Háza sportpadlóval ellátott kézilabda pályája található. 

 

A horgászati lehetőségeket a Sajó folyó felsőzsolcai szakasza, valamint magántulajdonú vízfelületek 

szolgálják. 

 

A települési sportlétesítmények fejlesztése 
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Az önkormányzat újabb sportlétesítményeket szükség és igény szerint, valamint anyagi lehetőségei 

és a pályázati források együttes figyelembe vételével tervez létrehozni. Kiemelt cél a futópálya 

fejlesztése, mely jelenleg salakkal borított. 

 

Fejlesztéssel, felújítással, beruházással kapcsolatos tervek 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fejlesztési, felújítási lehetőségét és 

szükségességét évenként felül kell vizsgálni, szükség szerint a költségvetésben és pályázati alapok 

biztosításával kell a fedezetet a feladatok elvégzésére előállítani, figyelembe véve a 

mozgáskorlátozottak sportolásának biztosítását. Hangsúlyozottan előtérbe kell helyezni az 

önkormányzat és civil szervezetek sportcélú összefogásának lehetőségeit, leginkább az ilyen irányt 

és célt szolgáló pályázatok közös megvalósításának tekintetében. Az aszfaltos kézilabdapályának a 

fejlesztését, a futballpályának és a műfüves futballpályának a folyamatos karbantartását el kell 

végezni, emellett a futballpálya világításának kiépítését létrehozni fontos feladat, annak érdekében, 

hogy minden évszakban a testnevelés órai emellett a szabadidős csapatsport-játékok számára egyaránt 

megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre. 

 

A futballpálya körül elhelyezkedő futópálya teljes felújítása, burkolatának cseréje szükséges 

alkalmassá téve arra, hogy mozgáskorlátozott személyek is igénybe vehessék. 

 

Tovább kell fejleszteni a gyalogos és kerékpáros sportok céljait szolgáló kerékpárút hálózatot, mind 

minőségi, mind mennyiségi tekintetben. 

 

Sport és média 

 

A helyi médiának, azaz a települési képújságnak és az Önkormányzat honlapjának a sporttal 

kapcsolatos szerepei: 

 

– Információ a lakosság számára, a település sportjáról (rendezvények, versenyeredmények, 

sportegyesületi hírek, stb.), a sportolási lehetőségekről, a sport, a rendszeres testedzés fontosságáról, 

az egészségmegőrzés lehetséges, szükséges tennivalóiról. 

– A sportegyesület számára lehetőséget biztosít a közszereplésre, eredményeik és sikereik 

közzétételére, mindennapi sportéletük bemutatására, a sportágak és tevékenységi körök 

népszerűsítésére. 

 

Az elkövetkező időszakban tovább kell fejleszteni a sport, a helyi önkormányzat és a média 

kapcsolatát. Ösztönözni kell a sportegyesületet a híradásra, a média nyújtotta lehetőség 

kihasználására. 

 

Az Önkormányzat feladata a sportigazgatás területén: 

 

– Együttműködik a települési sportszervezetekkel, lehetősége szerint megfelelő anyagi támogatást 

nyújt a helyi sport élet támogatására. 

– Együttműködik a Városi civil szervezetekkel a sportrendezvények, és közös, pályázati alapú, 

sportcélú fejlesztések megvalósításában, új projektek indításában. 
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– Segíti a településen élőket a kistérségi sport rendezvényeken való részvételben. 

 

Fejlesztések összefoglalása 

 

Felsőzsolca Önkormányzata folyamatosan nyomon követi a település sport életét, annak bővítési és 

népszerűsítési lehetőségét. Kiemelt feladatának tekinti sport létesítményeinek fejlesztését, 

karbantartását Felsőzsolca Város Önkormányzata eleget téve a 2004. évi I. tv-ben és a 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglalt kötelezettségének, a települési testnevelési és sportfeladatokat, 

illetve fejlesztési célkitűzéseket a fenti koncepció szerint határozza meg a 2020–tól 2025–ig terjedő 

időszakra. 

 

 

Felsőzsolca, 2020. július 7. 

 

 

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének VII/1. 

 pontja alapján a jegyzőt helyettesítő 

 

 

              dr. Kakas Zoltán                                                                      Szarka Tamás 

           hatósági osztályvezető                                                                 polgármester                                                                                                                                                                                                       

 

 

 


