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Bevezetés
A sport jelentősége mind társadalmi, mind gazdasági szempontból meghatározó egy ország életében,
különösen annak ismeretében, hogy az országos és helyi felmérések, jelentések a különböző korosztály
egészségi állapotában folyamatos romlást jeleznek. Napjaink civilizációs betegségeinek kialakulása
elsősorban a helytelen táplálkozásra, a káros szenvedélyekre és a mozgásszegény életmódra vezethetők
vissza. Az elhízás gyermek- és felnőttkori formája egyre nagyobb lakossághányadot érint, ami fokozott
egészségügyi kockázatot jelent. Ez ellen leghatékonyabban a mindennapos testmozgással léphetünk fel.
A társadalom minden területen elismeri a sport fontosságát, ugyanakkor, míg a versenysportokban a
legsikeresebb országok közé tartozunk, addig a lakosság több mint kétharmada mozgásszegény életmódot
folytat, rossz az egészségügyi állapota. Ez városunkra is elmondható. Mindezeket figyelembe véve a sport
kiemelt társadalmi szerepe az alábbiak szerint fogalmazható meg:
ð az egészség megőrzésének és a betegség megelőzésének hatásos eszköze;
ð lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében a szórakozási, kulturált
szabadidő-eltöltési lehetőség biztosításával;
ð a fizikai és szellemi munkaerő-képesség megtartásával az ember legjobb testi, lelki nevelőeszköze:
összetartozásra, önfeláldozásra, az egyéni érdekek alárendelésére, a kitartásra, a küzdeni akarásra és
tudásra, a gyors és önálló helyzetfelismerésre, döntésre, tettrekészségre, és nem utolsó sorban a
tisztességes küzdelem szabályaira tanít.
Az önkormányzatnak alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója
érvényesüljön.
Képviselő-testületünk a városi kultúra részeként, elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az
egészségmegőrzésben, a személyiség formálásban, a közösségi magatartás kialakítása területén, a különleges
szerepét az ifjúság erkölcsi és fizikai nevelésében alapján készítette el sportkoncepcióját.
Oroszlány város sportkoncepciójának célja, hogy a sporttörvényt és a helyi sportrendeletet, valamint a város
sportmúltjának tapasztalatait figyelembe véve egy hosszabb időszakot átfogva vázolja fel az elérni kívánt
helyzetet, eredményt úgy, hogy a célhoz vezető út megfogalmazása kiinduló alapot biztosítson a tervezési
munkához, a sportegyesületek éves programjainak elkészítéséhez, a feladatok megvalósításához.
I. Jogszabályi háttér:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1)-(2) bekezdése alapján az önkormányzat feladata
a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 2013-tól a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontja alapján az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a sportügyek továbbra is a helyi önkormányzat által
ellátandó feladatok.
A sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (1) bekezdés a-d) pontja és (2) bekezdése alapján az önkormányzat:
ð meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
ð együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
ð fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
ð megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit,
ð a köznevelési törvényben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
működéséhez szükséges feltételeket.
Az 55 §. (5) bekezdés szerint a helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásához a
költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti
támogatásban részesülnek.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 52.§ (9) bekezdése alapján az iskola a kötelező tanórai
foglalkozások keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés szervezéséről. Az iskola köteles
megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani az
iskolai sportkör működését. A mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet a kötelező és nem kötelező
tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére kell megteremteni.
A 2012. szeptember 1-jével hatályba lépő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11)
bekezdése alapján az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban megszervezi a mindennapos testnevelést
heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra iskolai sportkörben való sportolással,
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.
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Az önkormányzati sportfeladatok jogszabályi hátterének áttekintésénél meg kell említeni a következő
jogszabályokat is:
ð az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet,
ð a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet,
ð az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet.
II. A sportkoncepció alapelvei és egyben feladatai
Önkormányzatunk a sportkoncepció megalkotása során összhangban a fenti jogszabályokkal, valamint az
Európai Sport Chartával és a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007 (VI.27.) OGY határozattal
az alábbi elveket és egyben megvalósítandó feladatokat fogalmazza meg:
Ø A testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok
alapvető joga.
Ø Minden óvodás és iskoláskorú gyermek számára biztosítani kell, hogy a testneveléshez, a
sportoláshoz, a rekreációhoz megfelelő program, idő és létesítmény álljon rendelkezésre.
Ø A fizikai fittség és az alapvető sportképességek elsajátítása érdekében a fiatalokat ösztönözni kell a
sportolásra. Olyan légkört kell teremteni, amelyben a szülők, tanárok, edzők és vezetők serkentik a
fiatalokat a rendszeres testedzésre.
Ø A sporttevékenység minden szintjén biztosítani kell a szakképzett testnevelő tanárokat, edzőket.
Ø A testnevelés és a sport részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet
képeznek az iskolai testneveléstől a különböző sportágakig. Ösztönözni kell a megfelelő kapcsolatok
kialakítását az oktatási intézmények, valamint a diáksport klubok és a sportegyesületek között.
Ø Az oktatási intézményekben, a sportszervezetekben biztosítani kell a tanulók, sportolók sportetikai
nevelését. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság testi és szellemi nevelésében, a személyiség
formálásában.
Ø A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kiemelt feladatok közé kell,
hogy tartozzon.
Ø Az élsportot a sportszervezetekkel együttműködve kell támogatni. A versenysport eredményei
pozitív hatásokat jelenthetnek városunkban élő emberek, különösen a fiatalok számára az országos
és nemzetközi versenyeken elért sikerek növelhetik a városunk hírnevét.
Ø A lakosság egészségmegőrzése érdekében a szabadidősport fejlesztésével a lakosság széles rétegeit
kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. A sportszervezetekkel együttműködésben
mindenki számára biztosítani kell a sportolási és rekreációs lehetőséget.
Ø Meg kell keresni a munkahelyi sportolási lehetőségeket.
Ø Figyelemmel az esélyegyenlőségre minden állampolgár számára biztosítani kell a sportoláshoz való
jogot, továbbá a tehetséges fiatalok, valamint a hátrányos helyzetű, vagy rokkant személyek és
csoportjaik számára a sportolási lehetőségek hatékony kihasználását. A sporttevékenység gyakorlása
során nem lehet különbséget tenni a személyek között a nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy
egyéb nézet, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet alapján.
Ø Sportegészségügy területén biztosítani kell a sportorvosi ellátást.
Ø Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti és együttműködik
a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
Ø Az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi sporttevékenységeket,
sportrendezvényeket.
Ø Városunk sportéletének (ezáltal más területek) további fejlesztése érdekében önkormányzatunknak
törekednie kell a más településekkel való sportkapcsolat bővítésére, a helyi, megyei és országos
sportirányító szervekkel való együttműködésre, a testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek minél
jobb kihasználására.
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III. Helyzetelemzés
1. A város sporttörténetének áttekintése:
Oroszlányban mindig is nagy szerepe volt a sportnak. A város sportéletének kezdete az 1950-es évekre
nyúlik vissza. Évtizedek alatt a különböző sportágakban számos bajnok, válogatott sportoló szerzett hírnevet
városunknak az Olimpiákon, Világ- és Európa Bajnokságokon valamint a hazai versenyeken. Félévszázad
alatt változtak a sportágak, a feltételek. A rendszerváltást követő évtizedben alapjaiban változott meg a város
sportélete. Az Oroszlányi Szénbánya Vállalat kivonulásával a sporttevékenység anyagi háttere jelentősen
csökkent, mely eredményeként jól működő, sikeres szakosztályok szűntek meg és ezekkel együtt a felnőtt
élsportolói és a támogatott utánpótlás bázis is. A testnevelés és a sport infrastruktúrája hanyatlásnak indult. A
sportlétesítmények állapota erősen megromlott, a fejlesztést jó esetben az állagmegóvás jelentette. A
közvetlen állami, megyei irányítás és finanszírozás megszűnt. Az önkormányzatokra az oktatási, kulturális,
szociális és egyéb kötelező feladatok ellátása hárult, a sport háttérbe szorult.
A sportágak egy része több évtizedes múltra tekint vissza, de az átszervezések során, új sportágak
megjelenésével valamint a jogszabályi változások következtében az egyesületek több, mint háromnegyede a
rendszerváltás után került bejegyzésre, azután kezdte meg önálló működését. Többségük az országos
sportszövetségek helyi tagszervezeteként tevékenykedik. Városunkban jelenleg 3 olyan egyesület működik,
amelynek több szakosztálya van, a többi sportszervezet egy-egy különböző sportággal képviselteti magát.
Több éves kitartó munkájuknak köszönhetően, szponzorok bevonásával, pályázati lehetőségek
kihasználásával és a személyes ambícióval az egyesületeknek sikerült megteremteniük a működéshez
szükséges tárgyi és személyes feltételeket.
Jelenleg a városban működő sportszervezetek (bejegyzett és nem bejegyzett) száma közel 25-30-ra tehető (1.
sz. melléklet), ahol több százan (közoktatási intézményeket is beszámítva több ezren) sportolnak heti
rendszerességgel.
2. SWOT - analízis
Oroszlány lakosságszámának alakulása
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Az elmúlt tíz évet alapul véve Oroszlányon 5,23 %-kal csökkent a lakosság száma. Az elmúlt két évben
településünkön mérséklődött a fogyás (1,5 %).
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12135 12066 magasabb aránya felé fog eltolódni. Ha az
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kell, hogy járjon. A sportszervezeteknek is egyre jobban kell az
2009.

egészségügyi egyaránt) átszervezésével
idősebb korosztály felé nyitnia.

2010.

A lakosság körében (ezen belül is a 10-30 év közötti korosztály tekintetében) 2009-ben történt többek között
a sportra, a mozgásra vonatkozó felmérés. A felmérés a szabadidőben (nem oktatási keretek között) végzett
mozgástevékenységre vonatkozott.
Mozgásra fordított idő
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A felmérés alapján a fiatalok egyharmada mozog rendszeresen, további egyharmaduk legalább heti egy
alkalommal végez valamilyen sporttevékenységet. A sportszervezetek által szolgáltatott éves adatok alapján
valamint egyéb országos felméréseket is figyelembe véve a felnőtt lakosság sportolási mutatói ennél
rosszabbak.
Az utóbbi években a sportszervezetektől kapott tájékoztatások, beszámolók, adatok és a tapasztalatok alapján
a szervezett sportolás továbbra is az egyesületekben folyik. Diák- és utánpótlássportnak 76,4 %-uk,
szabadidősportnak 70,5 %-uk, versenysportnak 58,8%-uk ad színteret. Az egyesületek 88,2 %-ában
sportolnak iskoláskorúak (különböző korcsoportban), 23,5 %-ában óvodáskorúak, 70,5 %-ában aktív
felnőttek és 23,5 %-ában nyugdíjas korosztályúak. A legtöbb sportszervezetben legalább két korosztálynak
biztosítanak a rendszeres mozgásra, a szabadidő hasznos eltöltésére és a versenyszerű sportra lehetőséget.
A visszajelzések alapján a sportkoncepció kialakításánál figyelembe kell venni, melyek az erősségek,
gyengeségek, lehetőségek és veszélyek a sport területén:
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Erősség
Gyengeség
» A sport alkalmas a közösségi szellem
» Folyamatosan csökken a fiatalok (ezen belül is
kialakítására, baráti társaságok
legjobban a 0-18 éves korosztály) száma.
összekovácsolására.
» Városunkban magas a szociális támogatásra
rászoruló fiatalok száma.
» A közoktatási intézmények széles körű
működtetését kötelező és önként vállalt
» A tanulás mellett a sport területén a
feladatként önkormányzatunk biztosítja,
támogatások ellenére is előnyösebb helyzetben
valamennyi intézményünk rendelkezik
vannak azok a fiatalok, akiknél a szülők
mozgásra alkalmas teremmel, udvarral,
magasabb iskolai végzettséggel, jobb anyagi
sporteszközökkel.
helyzettel rendelkeznek.
» A különböző sportlétesítmények biztosítják a
» A fogyatékosok esélyegyenlőségének
széleskörű, elsősorban a hagyományos
biztosítása több területen nem valósult meg,
sportolási lehetőséget.
illetve nem történt előrelépés.
(akadálymentesítés stb.).
» A település nagyságához képest magas a
sportszervezetek száma.
» Más-más okból, de kevés a fogyatékkal élők
és a hátrányos helyzetű rétegek sportolási
» Az intézmények, sportszervezetek szép
lehetőségét biztosító egyesületek száma.
eredményeket érnek el a versenyeken. A
város hírnevét viszik tovább a szép sikereket
» A sportot „kiszolgáló” intézményesült
elérő egyesületeink.
szolgáltatási rendszer városunkban hiányzik
(sportreferens, sportiroda stb.).
» Kiemelkedő sportolóink példaképévé,
ösztönzőivé válnak a többiek, elsősorban a
» A szabadidősport lehetőségeit egyre
gyermekek számára.
kevesebben használják ki.
» Jelentős humántőkével rendelkezik városunk,
» Munkahelyi, lakóközösségek
az edzők, testnevelők személye meghatározó
sportszerveződésének hiánya,
egy-egy eredmény elérésében, a
» Egyes sportágak esetén nincs vagy kevés a
sportszervezetek működésében.
sportoláshoz alkalmas tér.
» Helyi rendeleti szinten önkormányzatunk
támogatást biztosít a sportszervezetek
számára.
Lehetőség
Veszélyek
» Pályázatokkal az infrastruktúra további
» A válságot leginkább a szegény családok
fejlesztése.
érzik meg, várhatóan tovább fog nőni a
hátrányos helyzetű gyermekek száma.
» A csellengő fiatalok hasznos időtöltésének
» Nő az ifjúság körében a deviáns magatartás,
megszervezése.
szélsőségesebb megnyilvánulása a sport
» A sportolási lehetőségek kiszélesítésével,
területén is megjelent.
több sportág megjelenítésével még több
fiatal esetében lehetne a mozgásszegény, az
egészségtelen életmódot megszüntetni.
» Széles azon lehetőségek köre, mellyel jóval
több embert lehetne ösztönözni sportolásra.
(munkahelyi sport, sportbemutatók,
megfelelő információ stb.)
» A kistérségi szerep növelése, az
együttműködések erősítése.
» Az info-kommunikációs eszközök széleskörű
használatával hatékonnyá válhat az
információáramlás.
Ahhoz, hogy a sport megfelelő rangot tudjon kivívni, a kihívásoknak megfelelően, a változásokat figyelembe
véve, négy évenként felül kell vizsgálni a város sport- és versenylehetőségeit, a támogatás formáit, a
létesítmények használatát.
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IV. A sport területei
Sporttevékenységnek minősül a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve
versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a
szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Városunkban egyaránt megtalálhatók a fizikai
és a szellemi sportolás lehetőségei.
A testkultúra, a testnevelés és a sport összetett fogalomkör. Számos területe van (testnevelés, diáksport,
utánpótlás-nevelés, szabadidősport, versenysport, sportturizmus, sportegészségügy, szakemberképzés).
A sport részterületei az óvodai neveléstől az iskolai nevelésen át a felnőtt sportig összefüggő, egymásra
épülő egészet képeznek, valamennyi területe egyaránt kiemelt fontosságú.
§ A törvények értelmében szervezetten sportolni önként vállalt kötelezettségként sportegyesületekben
és sportszervezetekben lehet.
§ Sportegyesületek, a sportszervezetek eredményes működésének alapját teremti meg az iskolai
testnevelés és diáksport.
§ A tudatos utánpótlás-nevelés a sporttehetség gondozásával válik a versenysport alapjává.
A versenysport területén elért eredmények megtartása, elismerése mellett, erőfeszítéseket kell tennünk az
iskolai és diáksport lehetőségeinek bővítése és a jelenleginél jóval nagyobb számú lakosság
szabadidősportba történő bevonása érdekében.
1. Iskolai, diák- és utánpótlássport
A 18 év alatti korosztály többsége kizárólag intézményi keretek között testnevelés órán, foglalkozáson végez
csak rendszeres testmozgást.
Az iskolai és iskolarendszeren kívüli sportolási, testedzési feltételek megteremtésének színterei:
- óvodai tornafoglalkozások,
- az iskolai testnevelési órák, sportszakkörök,
- városi szintű sportszervezetek,
- az egyéb diáksport versenyek.
A testnevelés órák, a diáksportkörök elsődleges célja a gyermekek jó testi, szellemi és lelki egészségének
biztosítása, mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő kondíciójának megteremtése.
A diáksportkör a nevelési, oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló fiatalok önként vállalt
tevékenysége, amely alapvetően szabadidőben, de szervezett keretek között - Iskolai Sportkörök (ISK) vagy
Diák Sportegyesületek (DSE) - folyik. Célja a fiatalok sportos életmódra, rendszeres aktivitásra nevelése, a
sportolás iránti igényük felkeltése, kielégítése, a sportban tehetséges tanulók kiválasztása, valamint a
versenysport utánpótlás nevelése. Jelentős szerepe van az alapsportágak elsajátításának (labdajáték, torna,
atlétika, úszás) terén.
A köznevelési - és sporttörvény egyértelműen kimondja, hogy az államnak gondoskodnia kell a
mindennapos testedzés nevelési-oktatási intézményekhez kötött működéséről és feltételeiről, melyet az állam
központi normatíva és pályázatok útján kíván biztosítani. A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a
fenntartónak és az intézményvezetőnek a feladata.
A közoktatási intézményeknél a személyi feltételek (szaktanár, szakedző) biztosítottak. A sporteszközök a
sportfoglalkozásokhoz megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre. Az elhasználódott sporteszközöket az
intézmények a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével évente pótolják, és támogatásra pályázhatnak
a „Sport célú” önkormányzati pályázaton.
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Tanulók,
gyermekek
Száma

Sportkör
száma

Résztvevők
száma

Tornaterem
tornaszoba
száma

Oroszlány Város Óvodái*

582

23

582

3

Testnevelők,
gyógytestnevelők
száma
1

József Attila Általános Iskola

529

8

529

2

4

Ságvári Endre Általános Iskola
Benedek Elek EGYMI, Általános
Iskola, E. S. Szakiskola

649

17

450

4

4

225

3

43

2

1

Oroszlány Város Gimnáziuma és
Szakképző Iskolája

835

24

498

3

5

Összesen

2820

75

1520

11

14

Közoktatási intézmények

*Minden óvodai csoport heti rendszerességgel vesz részt ovitornán, 2 óvodában heti 1-1 alkalommal judo edzést is tartanak.

A közoktatási intézményekben tornaszobák, tornatermek, edzőtermek és sportpályák állnak a gyermekek,
tanulók, megállapodások alapján sportszervezetek rendelkezésére. Jelenleg egyik iskola sportlétesítménye
sem felel meg teljesen az elvárásoknak. Ezek felújítására az elhasználódás mértékétől függően költségvetési
ütemterv alapján kerül sor.
A gimnázium és a szakközépiskola közötti területen továbbra is indokolt lenne egy megfelelő méretű városi
sportcsarnok építése, vagy a meglévő sportcsarnok bővítése, ami a verseny-, és tömegsport mellett az iskolai
testnevelésórák céljára is szolgálhatna.
A tanulók úszásoktatását – melyet központi jogszabály ír elő – az önkormányzat a Városi Uszodában látja
el. Oroszlányban több mint másfél évtizedes hagyományra tekint vissza az általános iskolák 2.
osztályosainak városi szintű úszásoktatása. Ezt a tevékenységet az önként vállalt óvodai vízhez szoktatással
együtt a jövőben is célszerű megtartani, lehetőség szerint más évfolyamokra is kiterjeszteni.
Három év alatt 27,86 %-kal nőtt a gyógytestnevelésre utalt tanulók száma. Városunkban 2006-tól kistérségi
összefogással biztosított a rászoruló gyermekek számára a heti három óra gyógytestnevelés és ezen belül a
heti két óra gyógy-úszás. A foglalkozásokra utalás módját szükséges lenne szabályozni (tanév eleje,- félév),
mert a csoportok létszáma folyamatosan változik. A 2011/2012-es nevelési évtől Oroszlány Város Óvodái
gyógy-testnevelő végzettségű óvónője 30 óvodás gyermekkel foglalkozik heti 1 órában a Táncsics
Óvodában.
Gyógytestnevelésben résztvevők száma
234
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171

200
150
100

72 67

50

50

67
33 39

52

69
24 18 31 28
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0
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2009/2010.

2010/2011.
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Ös s ze s e n

2011/2012.

Az iskolák a különböző sportágakban rendszeresen rendeznek házi bajnokságokat. Újra kell éleszteni és
kiterjeszteni a városi, a kistérségi szintű sportversenyeket. Támogatásban csak az előbbi versenyrendszerben
(atlétika, labdarúgás, kosárlabda), minden korosztállyal résztvevő iskola részesülhessen.
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Az iskolai testnevelés és a versenyszerű sportolás nem különíthető el, hiszen egyes korcsoportokban a város
sportegyesületeinek tagjait az iskolák tanulói adják. Az intenzív utánpótlás nevelés az eltérő szakági
sportegyesületeken belül történik.
Az egyesületeknek és az iskoláknak szorosabb kapcsolatot kell kialakítaniuk, annál is inkább, mert az életkor
előre haladtával csökken a sportolás intenzitása, a sportolásban részt vevők száma.
Képviselő-testületünk a kiemelkedő sporteredményeket elért tanulókat minden év őszén elismerésben
részesíti. 2011-ben 12 tanuló vehette át a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető címet. Sportoló tanulóink közül
22 edző, testnevelő munkájának köszönhetően nemzetközi versenyen 3-an, országos versenyen 42-en,
megyei versenyen 105-en értek el dobogós helyezést.
2. Szabadidősport
Az iskolai testnevelés és diáksport, az utánpótlás nevelés mellett az önkormányzat nem kevésbé fontos
feladata a lakosság számára széleskörű sportolási lehetőség megteremtése.
Szerepe elsősorban az egészséges életmód kialakításában, az önmegvalósításban, a szórakozásban, és a
rekreáció elősegítésében nyilvánul meg. Ez azért is fontos, mivel a szabadidő eltöltésében a sportolás nem
élvez elsőbbséget más tevékenységekkel szemben. A felnőtt lakosság alig néhány %-a végez napi fél óránál
több testmozgást.
A lakossági szabadidősport alapját a mozgósító és rendszeres testmozgást elősegítő bajnokságok,
sportnapok, természetjáró túrák képezik. A szabadidős céllal sportolók száma az elmúlt évtizedben
városunkban is csökkent annak ellenére, hogy a város sportélete a szabadidősport széles kínálattal,
lehetőségekkel rendelkezik. A városnak e tekintetben remek adottságai vannak. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni a szabadidősportban (elsősorban hazai és nemzetközi turizmusban) rejlő egyéb gazdasági hatásokat,
ami előnyökkel járhatna a város számára. (Vértes hegység közelsége, város környéki bánya- és hűtőtavak,
repülőtér, stb.)
A sporthoz szervesen hozzátartozik a természet és ennek védelme, hiszen a sportoló sokszor a természetben
végzi tevékenységét (természetjárás, futás, vízi sportok, lovaglás).
Ösztönözni és segíteni kell az önszerveződésre épülő autonóm szabadidősport szervezetek kialakulását,
fejlődését. Bővíteni kell a szervezett szabadidős sportban részt vevők körét. Különböző sportágakban amatőr
városi bajnokságot kell szervezni.
Az önkormányzat szabadidősport területén betöltendő szerepének a létesítményi feltételek biztosításán túl
elsősorban a szemléletformálásra, az egészséges, a mozgás gazdag életmódra való nevelésre, annak
népszerűsítésére kell kiterjednie.
3. Versenysport
Versenysportunk tagozódásában már hosszabb idő óta kettősség figyelhető meg. Az egyik oldalon a
nemzetközi színvonalat és a hazai élmezőnyt reprezentáló szűk létszámú élsportolói kör, a másik oldalon a
különböző versenyrendszerekben részt vevő nagyobb létszámú amatőr versenyzők mezőnye rajzolódik ki,
amelynek alsó határa nem válik el élesen a szabadidő sporttól.
A versenysportot városunkban a különböző szakági sportegyesületek keretén belül elsősorban amatőr
sportolók valósítják meg.
Oroszlány versenysportja az elmúlt évek hullámvölgyéből kezd kilábalni. A rendszerváltást követő években
az élsport megszűnt, a nemzetközi szinten is elismert sportolók többsége elhagyta a várost, csak egy-egy
sportoló ért el, ér el nemzetközi szintű eredményt. Néhány sportág átvészelte ezt a kritikus időszakot, ám
komoly hagyományokkal, eredményekkel rendelkező egyes sportágak azóta is nehézségekkel küszködnek.
Városunkban a legnépszerűbb, a legtöbb gyermeket és felnőttet megmozgató sportág továbbra is a
labdarúgás és a kosárlabda. Az átalakult küzdősport-egyesületek és az új sportágak képviselői jelentős
fejlődést mutatnak és szép sikereket, eredményeket érnek el, elsősorban a fiatalabb korosztályok körében. A
vízi és a technikai sportot kedvelők is megtalálják a lehetőségeket.
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Az adott viszonyok között azoktól a sportágaktól várható el eredményes felnőtt élsport, akik megfelelő
létesítményi feltételekkel rendelkeznek, élvezik a gazdasági szféra bizalmát és az önkormányzat is felvállalja
több éven át tartó támogatásukat.
A versenysportban sikereket elérők városunk hírnevét erősítik, elősegítik a városi sportélet hagyományainak
ápolását.
A versenysport, utánpótlás-nevelés területén továbbra is cél a már elért eredmények, szintek megtartása,
egyes sportágak esetén az eredményesség javítása. Ehhez mindenképpen szükséges a tömegbázis
megteremtése, az igazolt sportolók számának növelése, a tehetséggondozás.
Önkormányzatunk a kiemelkedő sporteredményeket elért sportolóink teljesítményét elismeri. A
legeredményesebb sportolók felkerülnek a „Sport dicsőség” táblára (2. sz. melléklet). Az olimpiai
felkészülést külön ösztöndíjjal segíti. 2011-ben két sportolónak összesen 2,4 M Ft támogatást kapott.
4. Esélyegyenlőség biztosítása a sport területein
A sportban rendszeresen és folyamatosan figyelemmel kell kísérni és támogatni szükséges a kiemelkedő
tehetségeket a különböző sportágakban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. Kedvezmények
biztosításával, új lehetőségek megkeresésével, ösztönzésekkel kell segíteni az e körbe tartozók
bekapcsolódását a sportba.
A sport mindhárom területén megvalósuló integráció és az esélyegyenlőség biztosítása különösen alkalmas
lehet a másság, a fogyatékosság széleskörű elfogadtatására.
Az elkövetkező időkben fokozott figyelemmel kell fordulni a nők, a családok, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok, fogyatékkal élők sportját előtérbe helyező kezdeményezések felé.
V. Sportlétesítmények
A sportlétesítmények magas működési költségei miatt nagy teher hárul az önkormányzatokra, illetve az
üzemeltetőre. Erre a területre szükséges egy korszerű finanszírozási rendszer kialakítása.
Az önkormányzat által fenntartott sportlétesítményekben a rendszerváltást követően közel másfél évtizedig a
szükséges napi karbantartásukon túlmenően fejlesztés, illetve olyan mértékű felújítás nem történt, amely
jelentősen javította volna a sportágak működési feltételeit. Ez a folyamat a létesítmények romlásához
vezetett, nem egy használhatatlanná, balesetveszélyessé vált. Elodázhatatlan feladattá vált a
sportlétesítmények legalább olyan mértékű fejlesztése, mely a sportágak művelésének alapvető feltételeit
megteremti. Az elmúlt négy év során jelentős, több tízmilliós fejlesztés, felújítás történt, amely lehetővé tette
egyes sportágaknál a jobb feltételek közötti működést.
A sportlétesítményeink fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására, ütemezésére, „Sportlétesítményfejlesztési koncepció” készült.
2011. július 1-től társasági adókedvezményt vehetnek igénybe azok a vállalkozások, melyek az öt látványcsapatsport (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda) valamelyikét támogatják. A jogszabályi
változás nyomán a cégek a nyereségük után fizetendő társasági adó 70 százaléka erejéig támogathatják a
klubokat, ráadásul ez az összeg költségként is elszámolható. A támogatott sportegyesület elsősorban
utánpótlás-nevelésre, versenyeztetésre, eszközök beszerzésére, infrastrukturális beruházásra fordíthatja a
támogatást. A kedvező változások Oroszlány városban két sportágat a labdarúgást és a kosárlabdát, azon
belül pedig három egyesületet OSZE, OUFC, OSE érint.
A „Látvány sportágakról” szóló törvény keretében nem csak az élő sport költségeire lehet pályázni, hanem
intézményi felújításokra, bővítésekre is. Ennek keretében lehetőség nyílik a város legjobban kihasznált
intézményeinek többek között sportcsarnok, több lépésben történő át építésére. A fejlesztések irányultsága
különböző sportágak (és más társadalmi események) akár megyei, országos rendezvények, városközponti,
kulturált, nagy sportolói létszámú, nagy nézőteres, jobb energia hatékonyságú intézmény létrehozására is
lehetőséget ad.
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Sportlétesítményeink:
- Városi Sporttelep
- Városi Sportcsarnok
- Városi Uszoda és Strandfürdő
- „Mozgás Centrum” a volt Gárdonyi Géza Általános Iskola sporthelységei

Sportlétesítmények kihasználtságát a 166/2004. (V.21.) Korm. rendeletben előírt sportszervezeti és iskolai
adatszolgáltatás alapján a 3. sz. melléklet mutatja.
A sportlétesítményekkel kapcsolatos feladatokat szerződés alapján, mint üzemeltető az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. látja el.
Önkormányzatunk a közterületeken található játszóterek felújítására, új játszóterek kialakítására az elmúlt
években több millió forintot költött. Ezt a programot tovább kell folytatni. 2011-ben valamennyi városi
játszótér szabványosítási felülvizsgálata megtörtént, 2012-ben a közoktatási intézmények játszóudvarainak
vizsgálatára kerül sor.
VI. A sporttámogatás elvei
A sporttevékenységhez szükséges az anyagi háttér biztosítása, a megfelelő gazdálkodás. A sportegyesületek
kiadásait alapvetően:
- az élősport működtetési (versenyeztetési, utaztatási, edző, működtetési stb.) költségeire,
- valamint a sportlétesítményi feltételek, sporteszköz biztosításához szükséges költségekre bonthatjuk.
A sportszervezetek működési hátterét a tagdíj bevételek, egyéb saját bevételek, a sporttámogatások, a
szponzori bevételek, illetve pályázati pénzek adják. E pénzek elsősorban gazdasági társaságoktól,
magánszemélyektől, valamint az önkormányzattól folynak be. Napjainkra egyre több család járul hozzá
jelentős összegekkel családtagjaik sportolásához, versenyköltségeihez.
A sportfinanszírozás továbbra is elsősorban állami és önkormányzati forrásokra épül. Az élősportra
fordítható összeg mértéke jelentősen befolyásolja a helyi sportélet színvonalát. Az önkormányzat és a
sportszervezetek kapcsolataikon, befolyásaikon keresztül szponzorokat vonhatnak be a városi
sportrendezvényekbe, az arra érdemes sportolók nemzetközi versenyeztetésére, stb. A szponzorálásból
befolyt összegek városunkban egy-egy sportágat kivéve azonban még mindig nem jelentősek. Szintén kevés
a munkahelyeken belüli támogatás. El kellene érni, hogy a munkaadók a jelenleginél nagyobb szerepet
vállaljanak dolgozóik sportolásában.
Egy sportcélú alapítvány létrehozásával további támogatás szerezhető a sport számára.
Az önkormányzat biztosítja a város intézményeiben működő sportlétesítmények, valamint a sporttelep,
sportcsarnok sport célú működését.
A tulajdonában lévő sportlétesítményeket használatba adta, illetve adja – az üzemeltetőn keresztül - a
sportegyesületeknek, sportszervezeteknek. A sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, indokolt
fejlesztéséhez a szükséges fedezetet – anyagi erőforrásaihoz mérten – az éves költségvetésében biztosítja.
Az önkormányzat évente költségvetésében meghatározott összeget különít el sport célú pályázat kiírására.
Csak azon jogi személyiséggel rendelkező sportszervezetek részesülhetnek önkormányzati támogatásban,
amelyek oroszlányi székhellyel rendelkeznek, tevékenységüket a városban fejtik ki, az országos
szakszövetség felé befizetik az éves tagdíjat és részt vesznek a sportág hazai versenyrendszerében.
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A rendelkezésre álló összeg az alábbi célokra kerül felosztásra:
- sportszervezetek támogatása;
- óvodai, iskolai és diáksport támogatása;
- egyéni sportoló támogatása;
- tartalék.
Önkormányzatunk 2011-ben 7.275.000 Ft-tal támogatta a sportszervezeteket.
Szempontok:
- A sportszervezetek támogatására szánt összeg elsősorban az előző évben elért eredmények és egyéb
mutatók alapján történik. Valamennyi sportszervezettől tájékoztatást kérünk a 4. sz. melléklet
kérdőíve alapján. A kérdőív beadásának, egyéb kötelező adatok szolgáltatásának elmulasztása, vagy
hamis adatok feltüntetése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
- A diáksportra szánt összeg kizárólag a helyi és kistérségi iskolák közötti, a diákolimpiai, és az évek
óta hagyományos nemzetközi atlétikai diáksport versenyekre fordítható.
- Egyéni támogatásban csak azok a sportolók részesülhetnek, akik a nemzeti válogatottban
szerepelnek (EB, VB, Olimpia).
A pályázati pénz felosztásáról a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság dönt.
A támogatás kifizetése csak a felhasználásra, elszámolásra vonatkozó megállapodás megkötése után és csak
bankszámlára utalással történhet.
A sportcélú támogatásra jogosult sportszervezetek a város sportlétesítményeit – az üzemeltetőkkel történő
előzetes egyeztetés és megállapodás alapján – az edzések és versenyek időtartamára kedvezményesen
vehetik igénybe.
Oroszlány Város Önkormányzatának nem célja:
- Olyan sportegyesület, szakosztály támogatása, mely törvénysértően, köztartozásokkal, valamint nem
megfelelő szakmai színvonallal működik.
- Olyan szakosztály támogatása mely sportszerűtlen eszközzel éri (érte) el eredményeit (doppingolás,
bunda stb.).
VII.

A sporttevékenység
együttműködés

irányítása,

a sporttal

foglalkozó

helyi szervezetekkel

való

Az önkormányzat és a sportegyesületek egymáshoz való viszonyukban különleges jogi helyzetben vannak.
Az önkormányzatnak ezen egyesületek, szervezetek felett nincs közvetlen irányítási, rendelkezési joga és
hatósági feladattal, jogkörrel sem rendelkezik.
Mivel a sportegyesületek a tevékenységükkel a társadalom számára fontos feladatokat látnak el, ezért az
önkormányzatnak szorgalmaznia kell az együttműködést az önkormányzati célok megvalósításában,
ellátásában közreműködő szervezetekkel.
Az önkormányzatunk sportcéljai elérése érdekében elsősorban a sportélet koordinálását, szervezését,
támogatását, valamint a sportlétesítmények működtetését és rendelkezésre bocsátását vállalja fel. Tudomásul
véve, hogy ezen vállalásával közvetlenül nem, csak indirekt módon van lehetősége beavatkozni a sportélet
irányításába.
A sportszervezetek együttműködése, a sportrendezvények összehangolása érdekében javasolt egy sportfórum
létrehozása, sportkoordinátor megválasztása.
A sporttevékenységek hatékonyságának javítását, - az üzemeltetés, menedzselés, rendezvények szervezése-,
részben, vagy egészben ezzel foglalkozó szakemberre kell bízni.
A képviselő-testület a sportszakemberekre támaszkodva a város sporteltartó képességének ismeretében
határozza meg (sportrendelet, sportkoncepció) a sport lehetséges fejlődési irányait.
A sporttal kapcsolatos feladatokat Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete és az SZMSZ-ében
rögzítettek alapján, átruházott hatáskörben a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság és a Társadalmi és
Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság gyakorolja.
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1. sz. melléklet

Sportszervezetek Oroszlányban

Egyesület neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Égeresi Sporthorgász Egyesület
„Karate a gyermekekért” Alapítvány
IMI szabadidő és Utánpótlás Egyesület
ORKA Oroszlányi Búvárklub
ORTRI Oroszlányi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Oroszlányi Görhoki- és Jégkorong Sport Egyesület
Oroszlányi Horgász Egyesület
Oroszlányi Judo Club
Oroszlány és Környéke Kosárlabda Sportjáért Alapítvány
Oroszlányi Lovassport Egyesület
Oroszlányi Öregfiúk Labdarúgó Egyesület
Oroszlányi Sportegylet Kószák
Oroszlányi Sportegylet OSE-LIONS
Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó Szakosztály
Oroszlányi Szabadidő Egyesület Ökölvívó Szakosztály.
Oroszlányi Szabadidő Egyesület Teke Szakosztálya
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club
Oroszlányi Városi Diáksport Bizottság
Oroszlány Város Súlyemelő Egyesület
Spindler Autósport Egyesület
Természetbarátok Egyesülete
Vértesi Erőmű Sportegyesület Kajak Szakosztály
Vértesi Erőmű Sportegyesület Sakk Szakosztály
Vértesi Erőmű Sportegyesület Sí Szakosztály
Vértesi Erőmű Sportegyesület Tenisz Szakosztály
Vértesi Erőmű Sportegyesület Természetjáró Szakosztály

sportág
sporthorgászat
karate
labdarúgás
búvárúszás, úszás
duatlon, triatlon, kerékpár
görkorcsolya, jégkorong
horgászat
judo
kosárlabda
lovaglás
labdarúgás
természetjárás, teljesítménytúrázás
kosárlabda
labdarúgás
ökölvívás
teke
labdarúgás
atlétika
súlyemelés
autósport
természetjárás
kajak, kenu, kajakpóló
sakk
síelés
tenisz
természetjárás
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2. sz. melléklet
„Sportdicsőség-táblán” szereplő kiváló sportolóink
Sportág

Sportoló neve
Bagócs János
Benedek János
Huszka Mihály
Balázsfi Zoltán
Babarci István
Baranyai János
Likerecz Gyöngyi
Tóth Róbert
Dobó Lajos
Súlyemelés Kerek István
Chudik Lajos
Kalmár József
Földi Csilla
Tóbiás Veronika
Trifárkosi Anikó
Takács Erika
Takács Mária
Likerecz Attila
Likerecz János
Molnár Tibor
Ökölvívás
Bakos János
Rózsahegyi László
Tóth Beatrix
Karate
Péter Gábor
Kosárlabda Jugovics József

Eredmény
VB, EB
VB, EB
VB, EB
VB I.
EB V.
VB I., EB VI.
Olimpia V.
EB VI.
Olimpia VI., IV.
EB V.
Válogatott
Válogatott
VB, EB I.
VB III.
VB III., EB I.
VB, EB II.
VB, EB I.
Válogatott
Válogatott
VB III.
Válogatott
VK III.
VB V. EB III.
EMG V.
Válogatott

3. sz. melléklet
Sportlétesítmények kihasználtsága
Sportcsarnok
Óra/hó
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

Iskolai sport

Utánpótlás

Versenysport

Szabadidősport

Egyéb

24
24
24
24
28
12
0
0
34
58
75
44
347

70
70
70
70
70
36
0
0
70
70
70
70
666

30
38
30
30
30
18
0
18
30
30
44
32
330

40
40
40
40
30
22
22
22
40
40
40
40
416

2
4
2
0
0
32
32
32
2
2
6
0
114
14

Sporttelep
Óra/hó
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Uszoda
Óra/hó
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Mozgás Centrum
Óra/hó
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

Iskolai sport

Utánpótlás

Versenysport

Szabadidősport

Egyéb

24
24
64
64
64
0
0
0
64
64
30
20
418

83
94
94
101
103
86
77
48
100
102
89
67
1044

140
137
146
145
144
124
120
142
149
146
135
113
1641

107
121
124
97
104
72
72
91
102
110
102
108
1210

0
0
0
0
0
10
10
0
10
0
0
0
30

Iskolai sport

Utánpótlás

Versenysport

Szabadidősport

Egyéb

144
144
144
144
144
0
0
0
144
144
144
100
1252

34
34
32
32
32
24
24
24
32
32
34
36
370

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
192

423
423
438
438
438
438
438
408
438
438
438
400
5158

30
32
32
32
32
16
0
0
32
32
32
16
286

Iskolai sport

Utánpótlás

Versenysport

Szabadidősport

Egyéb

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
18

40
40
40
20
20
0
0
0
20
20
40
40
280

20
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
50

20
20
20
20
20
10
10
10
20
20
20
20
210

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4. sz. melléklet
Sportolók száma

Sportszervezet neve

összesen

ebből 18 év
alatti

ebből 18 év
feletti

ebből 60 év
feletti

igazolt
versenyző

OM azonosító vagy cégbírósági szám:

Előző évben elért hazai eredmények:

Előző évben elért nemzetközi
eredmények:
Edzők száma:
Edzések helyszínei:
Edzések száma: hét/óra



Városi Sportpálya
 Városi Sportcsarnok
 Városi Uszoda
 Városi Lőtér
 Iskola tornaterme
 Egyéb:...............................
 Egyéb:...............................
 Egyéb:...............................
 Egyéb:...............................
 Egyéb:...............................

A sportszervezet bevételi forrásai:

Helyi versenyt szervezett-e a
sportszervezet?



igen



nem

Ha igen, kik vettek részt a
versenyen, bajnokságon?

 tagdíjak
 önkormányzati támogatás
 központi pályázat
 régiós pályázat
 megyei pályázat
 szponzori támogatás
 adó 1 %-a
 Egyéb:...............................
 Egyéb:...............................

Dátum: ............................................................
_____________________________
sportszervezet vezetőjének aláírása
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