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Bevezető
A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyeteme kultúra szerves része, a nemzeti
egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség
fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója. A testkultúra
színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlődésének egyik pillére és a
nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg és lelkileg
egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg.
A sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokat jelenleg több jogszabály is nevesíti:
a) Az Alaptörvény XX. cikkében kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez, melyet többek között a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával
kell elősegíteni, tehát a sportolást alkotmányos alapjogként nevesíti.
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: …15. sport, ifjúsági
ügyek”. Annak formáját az önkormányzat maga határozhatja meg, melynek többek
között e koncepció keretében tesz eleget.
c) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdésében konkrétan meghatározza a
helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely alapján többek között a helyi önkormányzat:
- meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, gondoskodik annak megvalósításáról
- együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
- fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket
- megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
d) A települési önkormányzat az 55. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.
Fenti jogszabályi háttér megadja a koncepció megalkotásának alapján, annak szükségességét.
Mindezek alapján a koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket – és a kapcsolódó feladatokat, melyeket az önkormányzat döntéseiben iránymutatónak tekint a megjelölt időszakban a
lehetőségek és az anyagi feltételek keretein belül.
A helyzetelemzések és a fejlesztési irányvonalak a sportolás alábbi területein kiemelik – a
település adottságainak figyelembevételével – a jelenlegi erősségeket, megjelölik a szükséges
felújításokat és beruházásokat, a jövőbeni fejlesztés irányvonalát.
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Az önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területeit tekinti át, fogalmazza meg az elérendő célokat:
- óvodai testnevelés,
- iskolai testnevelés,
- szabadidősport,
- versenysport, utánpótlás-nevelés,
Nagykarácsony Község Önkormányzata egyik kiemelkedő feladatának tekinti a településen
élő lakosság számára a sportolási lehetőségek magas színvonalon történő biztosítását.
A település sportéletében legnagyobb szerepet játszó …..Sport Alapítvány anyagi támogatásával, a nevelési és oktatási intézmények sportrendezvényeinek szervezésében való aktív
részvétellel, a sportlétesítmények fenntartásával és azok fejlesztésével igyekszik az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatni a helyi sportéletet.
Helyzetelemzés
Óvodai testnevelés
A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodában a sport tevékenységek igen szerteágazóak. Egyes kutatások szerint – és ezzel az óvónőink nagy része óvodánkban egyetért – az óvodás gyermekeknek ugyanannyi ideig kell mozgásos tevékenységet folytatni, mint amennyit az értelmi
fejlesztésre fordítunk. Tény, hogyha a finommozgást és a finommotorikát is ideértjük az óvodai fejlesztésben kiemelt helye van a mozgásra nevelés, testnevelés, mindennapos testnevelés
és sport.
A tárgyi feltételek meghatározóak ebben a témában. Óvodánkban 20..-ben épült meg a tornaszoba, ez jelentősen javítja a helyzetet.
Heti … alkalommal itt tartják a testnevelés foglalkozást. A foglalkozás 30 percig tart, tornaruhába átöltözve. Először futás, majd a gimnasztika, főrész (nagymozgás fejlesztés) játék és
légzőgyakorlat következik. Ezen kívül minden nap van ún. mindennapos testnevelés naponta
10 percig, óvodai ruhában rövid átmozgatás. A testneveléseket és a mindennapos testnevelést,
amikor az időjárás megengedi, az udvaron tartják.
Heti 1 alkalommal gyermektorna van óvodánkban délután, az arra rászoruló gyermekeknek.
Ez tartásjavító prevenciós mozgás, gyermek-gyógytestnevelővel.
Az ovi-focit az óvodában szervezik de nem az óvodában vannak a foglalkozások. 6-8 óvodásunk jár rendszeresen focizni, óvoda után a sportpályára.
Legnagyobb lehetőség a mozgásra az udvaron van. Mindennap 2 órát a szabadban töltenek a
gyermeke. Jól felszerelt udvarral rendelkezünk.
Évek óta részt veszünk az iskola által szervezet Kihívás napján, amikor egész nap szervezett
mozgásos program van a gyermekeknek.
Iskolai testnevelés
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagiskola életében kiemelten fontos szerepet kap az
egészséges életre nevelés, melynek egyik legfontosabb eleme a sport. Ennek biztosítása érde-
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kében megvalósítjuk az 1-4. évfolyamokon a mindennapos testnevelést a tanórákon, illetve a
tanórán kívüli szabadidős sportfoglalkozás keretében.
Az 1-4. évfolyamon minden osztályban helyi 4, az 5-8. évfolyamokon heti 3 testnevelés órát
szervezünk, ezenkívül a délutáni sportfoglalkozásokon vehetnek részt tanulóink.
Hely- és eszközlehetőségeink korlátozottak. Jelenleg egy … x .. m-es tornaterem, egy kézilabda méretű szabadtéri bitumenes pálya áll rendelkezésünkre.
A meglévő helyszíneken látjuk el 8 tanulócsoport órarendi óráit, valamint a délutáni sportfoglalkozásokat.
Intézményünk jó kapcsolatot ápol a helyi sportegyesülettel, közösen szeretnénk javítani a körülményeken, bővíteni kívánjuk a választható sportágak számát, melyre nagy igény van úgy a
szülők, mint a tanulók részéről.
Szabadidősport
Szabadidősportra Nagykarácsony Községben az iskolai tornaterem és szabadtéri pálya használata mellett a Petőfi Sándor utcai sportpálya nyújt lehetőséget a lakosságnak.
Az Önkormányzat igyekszik gondoskodni a település lakossága egészséges életfeltételeinek
biztosításáról. Ehhez az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények, iskolai tornaterem, lakosság számára történő hétvégi, tanítási szünidei minél szélesebb körben történő
igénybevételét biztosítja.
Versenysport, utánpótlás nevelés
A XXI, század kezdetére már 48 olimpiai (35 nyári, 13 téli) és a nem olimpiai sportágakat is
beszámítva pedig már több mint 70-ből lehet választani.
Nagykarácsonyban azonban, mint az ország közel 3200 településén a legtöbb helyen, a labdarúgás az a sportág, amely meghatározó szereppel bírt. A községben is nevelkedtek más sportágakban tehetségek (pl. kézilabda, atlétika), de a sportlétesítmények és a szakmai háttér hiánya miatt a versenyszerű sportolást máshol folytatták.
A község versenysportját az …… képviseli. Az Egyesület megalapításától labdarugó szakosztályként működik, amely a tradicionális nagypályás labdarúgás versenyszerű szereplését jelenti a községben.
Az egyesület mindig kiemelt figyelmet fordított a helyi fiatalok versenysportba történő bekapcsolására. Ifjúsági és serdülő csapataink a megye által szervezett bajnokságok állandó
résztvevői voltak. Ez azt jelentette, hogy a helyi gyerekek …. éves korban kezdtek sportolni.
A 2000-es években az egyesületben is elindult az alacsonyabb korosztályok versenyeztetésének megszervezése. Az első évben még csak az óvodások voltak, de egy-két év alatt folyamatosan jöttek létre az új és új korosztályok. Ebben nagy segítséget jelentett, hogy a szülők felismerték és támogatták, hogy a sportolás alternatívát jelent gyermekeik nevelésében. Ennek
eredménye, hogy az egyesület több utánpótlás korosztályban (U9, U…) indított csapatot.
Elmondható, hogy a felnőtt csapat bajnoki besorolásához képest az utánpótlás csapatok szerepeltetése a megyei átlagot meghaladó.
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Az egyesületben az elmúlt 10 évben több mint … gyerek kezdett megismerkedni a sportolással. Természetesen a „kiválasztódási” folyamatoknak (kiöregedés, időközben más orientáltság
adódik) köszönhetően a jelenlegi létszámok nem mutatják ki ezt a jelentős aktivitást.
Az egyesület jelenlegi játékos állománya:
- felnőtt …… fő
- U…………fő
- U…………fő
A sportolás feltételeinek alakulása
Létesítményi feltételek
Az egyesület működése az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi Sándor utcai Sportpályán
zajlik. A létesítmény két fő része egy szabványos méretű füves szabadtéri pálya és egy a játékvezetők, a vendég és a hazai játékosok öltözésére alkalmas épület. A létesítményhez nem
tartozik edző pálya, amely jelentősen megnehezíti a lehetőségeket. A pálya februártól novemberig folyamatos terhelés alatt van. Az edzések és a mérkőzések összehangolása, időbeosztása
komoly szervezést igényel. Ezen felül a község szabadidősport rendezvényei is a versenysportra használt pályán történhetnek. A használtság a pálya talajának minőségét veszélyezteti,
amely csak többlet munkával (öntözés, fűnyírás) ellensúlyozható.
A pálya megvilágítási rendszerének felújítása … évben megtörtént.
Sajnos a nézőközönség számára jelenleg nem biztosított kulturált ülőhely, ennek megvalósítása a jövőre vár.
Pénzügyi feltételek
Az egyesület legfőbb anyagi támogatója évek óta az Önkormányzat, valamint a pályázati lehetőségek megragadása, az 1 %-os szja-ak. A sportlétesítmény használatán felül az Önkormányzat lehetőségei szerint éves költségvetésében keretet biztosít az egyesület részére. További bevételek az elmúlt években az utánpótlás programokból, illetve pályázatokból származtak. A rendelkezésre álló pénzeszközök a létesítmény működési költségeit és az egyesület
csapatainak versenyeztetését (nevezési díjak, játékengedélyek, játékvezetői díjak, utazási költségek, sportfelszerelések, eszközök) finanszírozását teszik lehetővé.
Az is megállapítható, hogy a jövőben az említett költségek, díjak növekedése miatt a sportszervezet nem kerül kedvezőbb anyagi helyzetbe. A sportlétesítmény felújítását, korszerűsítését célzó törekvések megvalósítása külső források igénybevétele nélkül nem lehetséges.
Célkitűzések
Óvodai testnevelés
Felnőtt gyógytorna tartása heti 1 alkalommal
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A gyerektorna differenciálását szeretnénk elérni állapotfelmérés után, külön probléma szerint
(lúdtalp, gerinc)
A gyereknapon sportrendezvény szervezése: sorversenyek, kötélhúzó-, akadály- és futóversenyek.
Szivárvány nap megrendezése: mozgásos program szülőkkel együtt.
A környezetvédelmi világnap ünneplése mozgásos versenyekkel.
Minden délelőtt tornaszoba a túlmozgásos gyermekeknek télen, felügyelettel.
Iskolai testnevelés
Célunk olyan iskolai körülmények megteremtése a sport számára, melyben a gyermekek szívesen sportolnak és töltik el szabadidejüket. Bízunk abban, hogy a fentiek megvalósításával
nem csak az általános iskola tanulóinak biztosítunk megfelelő sportolási feltételeket, hanem a
település minden lakójának, akik igénybe kívánják venni a sportlétesítményeinkben lévő szolgáltatásokat.
Szabadidősport
Az intézményi (óvodai, iskolai) sportlétesítmények felújítása mellett az Önkormányzat tulajdonát képező de az egyesület kezelésében lévő sportpálya fenntartása továbbra is indokolt.
Versenysport, utánpótlás nevelés
Nagykarácsony Község Önkormányzata a fenntartásában lévő, az … egyesület által használt
Petőfi Sándor utcai sportpálya és kiszolgáló helyiségei felújítását tűzte ki célul.
A sportpálya legsürgősebben fejlesztésre szoruló része az öltöző, mely épület lefedése, kívánni valót hagy maga után. Az épületben jelenleg nem biztosított a szükséges öltők mennyisége.
Az előbb említettek miatt szükséges lenne az épület bővítése és új tetővel történő ellátása.,
A pályavilágítás is korszerűsítésre szorul, mostanra alkalmatlanná vált arra, hogy a feladatát
gazdaságosan ellássa. A tervezhető esti edzések a pálya telítettségnek elosztásában segítenének.
Szükségesnek tartjuk a szurkoló közönségnek kulturált ülőfelületek kialakítását is.
Az önkormányzat sportlétesítmény felújítási programja
Nagykarácsony Község Önkormányzata célul tűzte ki az óvodás gyermekek és általános iskolás diákok testnevelési és sportolási lehetőségeinek javítását.
200… évben a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda épületében tornaszoba létesült.
200… évben megvalósult a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermének megépítése.
A versenysport, utánpótlás nevelés feltételeinek javítása terén Nagykarácsony Község Önkormányzata a ….. egyesület által használt Petőfi Sándor utcai sportpálya és kiszolgáló épület
felújítását tűzi ki célul.
A sportpálya legsürgősebben fejlesztésre szoruló része az öltöző, mely épület bővítése és új
tető építése indokolt.
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A pályavilágítás is korszerűsítésre szorul, mostanra alkalmatlanná vált arra, hogy a feladatát
gazdaságosan ellássa. A tervezhető esti edzések a pálya telítettségnek elosztásában segítenének.
Szükségesnek tartjuk a szurkoló közönségnek kulturált ülőfelületek kialakítását is.
Záradék
Jelen dokumentumot Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014. (I.
28.) önkormányzati határozatával fogadta el.
Scheier Zsolt
polgármester
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