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„Egészség, az az állapot, 

 mikor a szervezet  

plusz energiák mozgósítására képes.” 

 

 

A sport helye, szerepe 

 

 

A sportnak helye, szerepe van - az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra fejlesztésében, a 

szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében, a közösségi magatartás kialakításában, a 

személyiségformálásban, a példamutatásban.  

 

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

lehetőségeink maximálás kihasználásával támogatnunk kell.  

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-a a települési önkormányzatok 

feladatai közé sorolja a sport támogatását, az egészséges életmód megteremtésének feltételeit. 
 

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, 

a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a 

csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi 

tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 

közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; 

az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és 

ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti 

tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az 

egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

 

 

A sportfejlesztési terv alapelvei 

 

A sportfejlesztési terv alapvető célja  

 a gyermekek, tanulók, fizikai állapotának javítása, fejlesztése, egészséges életmódra 

nevelés 

 sportbeli hagyományok ápolása,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőség biztosítása, a város összes 

korosztályának. 

 

Ehhez biztosítani kell  

 szakemberek folyamatos tovább képzését, 

 a megfelelő létesítményi feltételeket,  

 törekedni kell az iskolai testnevelés fejlesztésére,  

 támogatni kell a diáksport versenyek rendezését,  

 gondoskodni kell az utánpótlás nevelésről. 

 

Ezt erősíti meg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§, amely meghatározza a helyi 

önkormányzatok feladatait.  
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55. § (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 helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak szerint - biztosítja 

az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 

 

(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint 

normatív hozzájárulásban részesülnek. 

 

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 célkitűzései 

 

Cél  

 az intézményi sport (óvodai, iskolai, szabadidő és versenysport) minél szélesebb körű 

elterjesztése,  

 az iskolai, óvodai tornatermek, tornaszobák állagának, felszereltségének javítása, a 

létesítmények kihasználtságának növelése, ezáltal többlet bevétel elérése 

 az óvodai tornaszobák száma kerüljön megduplázásra, 

 kerüljön felújításra legalább egy sportudvar, 

 figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni az iskolai sportkörök tevékenységét, működését a 

hatékonyság érdekében, 

 a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása a tornaterem és 

sportlétesítmények biztosításával, szervezett sportprogramok szervezésével, 

 a sportegyesületek utánpótlás nevelésének elősegítése, támogatása. 
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Az óvodákban folyó sportmunka 

 

Helyzetelemzés: 

 

Az óvodáinkba érkező gyermekek mozgáskultúrája nagyon eltérő, esetenként alacsony 

szinten van. Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek mozgásfejlesztését már az 

óvodában el kell kezdeni. Itt kapcsolódhatnak be a gyermekek először a rendszeres 

testnevelésbe, amely nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, egészség 

megőrzésükhöz, teherbírásuk, állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás 

kialakulásához. 

 

Városunkban közös igazgatású intézmény egységeiként két óvoda működik. A Manóvár 

óvodában található tornaszoba, a Zsiráf óvodában a mindennapi testnevelés a 

csoportszobákban, illetve az aulában folyik. 

 

Elmondhatjuk, hogy az óvodapedagógusok mindegyik óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a 

gyermekek életkorának megfelelő mozgáslehetőségének biztosítására. 

Az óvodás korú gyermekek között sok a tartáshibával vagy egyéb deformitással rendelkező 

gyermek. 

 

 

Az óvodai sport fejlesztése: 

 

Mindkét óvodában nagy gondot fordítanak a gyerekek életkori sajátosságait figyelembevevő 

mozgáslehetőségek biztosítására. Az óvodai napirendbe épített foglalkozások 

(gyógytestnevelés, gyermektorna, úszás) is segítik a gyermekek testi fejlődését. 

 

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

alapvető fizikai képességek és mozgáskészségek fejlesztését, a sportolás megkedveltetését 

már óvodás korban meg kell kezdeni. Ehhez a munkához az alábbi feltételek teljesítésére van 

szükség:  

 

- folytatni kell az óvodáskorúak rendszeres és teljes körű egészségügyi (ortopédiai, 

reflexológia, belgyógyászati, szemészeti) szűrését és hozzá a korrigáló programot. A 

hanyag, rossz tartású, lúdtalpas, túlsúlyos gyermekek szakszerű ellátására gyógytestnevelő 

munkájára szükség van. Az idejében felfedezett rendellenességek ebben a korban gyorsan 

és eredményesen kezelhetők. 

- hangsúlyt kell fektetni az óvónők rendszeres szakirányú továbbképzésére, képzésére, 

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

szükséges feltételeket. 

- A Zsiráf óvodában, amely nem rendelkezik tornaszobával ott lehetőség szerint, ki kell 

alakítani,  

- folytatni kell, illetve általánossá kell tenni a nagycsoportos óvodások úszásoktatását, 

- szükséges az óvodai tornaszoba, játékeszközei állapotának rendszeres felülvizsgálata, 

továbbá az udvari játékok folyamatos szabványszerinti pótlása, 

- óvodák között játékos, ügyességi versenyeket évenkénti megrendezése, 

- óvodai készség-, képesség fejlesztő eszközök beszerzése, helyiség kialakítása. 
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Iskolában folyó sportmunka 

 

Helyzetelemzés:  

 

Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom legfontosabb területe. 

A 6 és 14, valamint 18 év közötti évek a test fejlődése, továbbá az élsportban az utánpótlás 

nevelése szempontjából rendkívül fontos. 

 

Intézményünkben az iskolákban folyik a testnevelés tanítása, a tanórán kívüli diáksport, a 

szabadidősport.  

 

Az iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, az úszásoktatás szervezése 

bonyolult, pénzigényes. 

 

Az iskolákban folyó testnevelés órákra alapozva, ahhoz kapcsolódva jött létre és működik a 

diáksport versenyrendszer, melynek szerves részét képezik az iskolában működő iskolai 

sportkörök, (fiú- és lány foci, kézilabda, kosárlabda, atlétika) melyek alapvető feladatai: 

 

- a tanórán kívüli szervezett iskolai sport, 

- a rendszeres testmozgás biztosítása, versenyre való felkészítés, 

- sítúrák, túrák, stb szervezése. 

 

A tanulók teherbírásának, állóképességének megmérettetését, a versenyszellem fejlesztését az 

évente megrendezésre kerülő állóképesség felmérés biztosítja.  

Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése 

 az iskola tornatermének és sportudvarának állagát, felszereltségét, a lehetőségek 

figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni kell.  

 fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, állóképességének 

ellenőrzésére, fejlesztésére, 

 biztosítani, javítani kell a könnyített és a gyógytestnevelés feltételeit,  

 az iskolát még inkább érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre, a 

versenyek szervezésére, hangsúlyozva a folyamatos felkészülés és megmérettetés 

fontosságát, 

 törekednünk kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett délutáni 

sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban vegyenek részt 

 szükséges a szülők, tanárok, diákok, vezetők körében egy sportot népszerűsítő 

tevékenység kidolgozása, mely változtatna a testnevelés szükségességének, 

fontosságának megítélésén, az érintettek szemléletén, 

 nagyobb gondot kell fordítani a téli, nyári turisztikai, sporttáborok szervezésére, a 

sportkínálat szélesítésére, 

 a jelenleg működő versenyrendszer átgondolása, esetleg bővítése, 

 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. 
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A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 

Mátyás király u. 14.) létesítményeinek fejlesztése 

 

Tervezni kell a létesítmények állagmegóvását (épület, kerítés, belső – épületgépészeti, stb. - 

felújítás) kivéve a működtetéssel járó elhasználódást.  

 

1. Beruházással kapcsolatos tervek 

Óvoda: 

- Zsiráf óvodában tornatér vagy tornaszoba kialakítása 

- Készségfejlesztő eszközök beszerzése – pl. függeszkedő 

- Játszótéri fejlesztő játékok beszerzése – mindkét óvodában 

 

Iskola: 

- Tornaszertár (a meglévő összekötő folyosó meghosszabbított vonalában) 

- Kondi-terem kialakítása (a tornaterem és a főépület között lévő üres, kihasználatlan 

terület beépítésével), 

vagy 

- Lelátó építése (a tornaterem északi falán lévő ablakok helyén, alatta szertár, 

konditerem építésével) ebben az esetben az üres részen fallabda pálya kialakítása 

- Nagypályás mozgatható kosárpalánk felszerelése a tornateremben 

- Műfüves vagy gumitéglával lerakott sportudvar létrehozása, a mind szélesebb körű 

szabadidős sportok bevezetéséhez (röplabda, street-ball, tenisz, stb)  

- Bitumenes pálya világításának kiépítése,  

- Atlétikához távolugró, súlylökő infrastruktúra kiépítése, 

- A jelenlegi játszótér átalakítása több korosztály részére ügyességi, erőnléti és 

készségfejlesztő eszközök beszerzésével, 

- Elektronikus, többfunkciós eredmény jelző beszerzése 

- Műfüves kispályás labdarúgó pálya kialakítása 

- Mászófal kiépítése 

 

2. Fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tervek 

- Tornaterem ablakainak cseréje, korszerű hő-és hangszigetelő nyílászárókra, 

- Külső hőszigetelés, vakolás 

- Öltözők, fürdők teljes körű felújítása, korszerűsítése a mai igényeknek megfelelően 

- Sporteszközök pótlása, újak beszerzése 

- Sí szertár kialakítása, eszközök beszerzése 

- Akadálymentesítés 

 

 

A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2490 Pusztaszabolcs, 

Mátyás kir u. 16.) épületének felújítása, fejlesztése 

 

1. Tornaterem eresz csatornájának felújítása 

2. Öltözők és hozzákapcsolódó mellékhelyiségek felújítása 

3. Tornaterem: radiátorok, ajtók, kosárlabda palánkok, szellőző berendezés felújítása 

4. Sportudvar és a tornaterem ajtóinak felújítása 

5. Sportudvaron az atlétikai pálya rész (távolugrás, 60 m-s  futás) felújítása, ill. 

labdafogó háló felújítása 
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Sporteredmények, melyekre büszkék lehetünk 

 

Az alábbi sportágakban jelentős eredményeket értek el tanulóink körzeti, megyei, országos, 

nemzetközi versenyeken, ezzel hozzájárulva a sporthagyományok ápolásához, öregbítve az 

intézmény és a város hírnevét és jó példát mutatva a település ifjúságának: 

  

2006/2007. tanév 

 

Labdarúgás 

 

Méta-Lurkó Kupa  1-2. évf.   II.hely 

Mikulás Kupa   1-2. évf.   III. hely 

     3-4. évf.  I. hely 

     5-6. évf.  II.hely 

Gárdony Kupa   1-2. évf.  V.hely 

     3-4.évf.  IX.hely 

     5-6. évf.  XI. hely 

Merényi Kupa    3-4. évf.  IX. hely 

     5-6. évf.  XI. hely 

Mihályi József Kupa   3-4. évf.  VI. hely 

Körzeti diákolimpia   1-2. évf.  III. hely 

     3-4. évf.  II. hely 

     5-6. évf.  II. hely 

     7-8. évf.  II. hely 

Városkörnyéki    3-4. évf.  III. hely 

diákolimpia 

     5-6. évf.  IV. hely 

     7-8. évf.  II. hely 

Megyei elődöntő  1-2. évf.   III. hely 

     7-8. évf.  IV. hely 

Lány labdarugó diákok  5-8. évf.  II. hely 

körzeti, városkörny. 

Megyei döntő    5-8. évf.  III. hely 

 

2007/2008. tanév 

Fiú: 

Városkörnyéki diákolimpia:  1-2. évf.  I. hely 

     3-4. évf.  III. hely 

     5-6. évf.  III. hely 

     7-8. évf.  III. hely 

Megyei döntő:    1-2. évf.  VII. hely 

Lány: 

Labdarugó diákolimpia 

Város környéki:   5-8. évf.  II. hely 

Megyei döntő    5-8. évf.  III. hely 

Fiú: 

MULTISTEEL KUPA  1-2. évf.  II. hely 

Mikulás kupa    3-4. évf.  II. hely 

     5-6. évf.  III. hely 

     7-8. évf.  I. hely 

Gárdony Kupa   5-6. évf.  V. hely 
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     7-8. évf.  II. hely 

Merényi Kupa    3-4. évf.  V. hely 

     5-6. évf.  XI. hely 

     7-8. évf.  VII. hely 

Adony Kupa    1-2. évf.  I. hely 

     3-4. évf.  III. hely 

 

 

Lány foci – Az edzéseket tartja, csoportot építi: Tüke László 

 

2003. Megyei II. helyezés 

2004. Megyei II. helyezés 

2005. Megyei II. helyezés 

2006. Megyei II. helyezés 

2008. Megyei III. helyezés 

2007.-ben is részt vettek a megyei döntőn. 

 

Atletika 

Minden évben az egész iskolát megmozgató háziversenyeket tartunk 1-8. osztályig. Az 

iskolaválogatott /48 fő/ körzeti versenyeken évente változó számú csapattal ér el helyezéseket. 

A körzeti verseny első helyezet csapatait és egyéni versenyzőit visszük a megyei versenyre. 

2007-ben: megyei ötpróbaversenyre jutott Czompó Vivien és Molnár Árpád 

2008-ban: II. és III. kcs. Fiúk jutottak a megyei versenyre 

Kétszer országos döntőben szerepelt két ötpróbás egyéni versenyző. 

 

Mezei futás 

2007-ben IV.kcs. fiú (7-8.o.) Körzeti I. helyezés Megyei VIII. helyezés 

2008-ban  IV.kcs. fiú körzeti I. Megyei: …. 

Kőkuti Dávid  körzeti I. helyezés Megyei: 46 

Horváth Máté  körzeti I. helyezés  Megyei: 28 

II. kcs. Fiú csopat körzeti I. helyezés Megyei: ….. 

  

 

 

A fejlesztési terv a városi sportkoncepcióba illeszkedik, hogy minél több sportágban, 

biztonságos környezetben, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében nyújthassunk 

lehetőséget főként az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek, de a település lakói számára is. 

 


