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I.

BEVEZETÉS

A sportról szóló 2004. évi I. törvény kinyilvánítja, hogy a nemzet értékei között tartja
számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő
értékeit. A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges
nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. A sport a közjó része.
Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki
egészségét.
A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a
versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a
munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén
közösségért viselt felelősségét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a meghatározzák a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait.
A sport – a kulturális élet a humánszféra több más területéhez hasonlóan –
hosszú távú ciklussal működik. A meghozott döntések következményei csak
évek elteltével jelentkeznek. Nem lehet eredményeket egyik napról a másikra
felmutatni, csak az átgondolt hosszabb távokra szóló elképzelések és tervek
következetes megvalósítása hozhat fejlődést.
Azért szükséges Téglás város sportkoncepcióját meghatározni, hogy mindenki
számára kiszámítható legyen a város szerepvállalása a helyi sportéletben.

II.

ALAPELVEK

A nevelés olyan pozitív társadalmi formáló eszköz, hogy kiemelkedő és
megkülönböztetett figyelmet kell élveznie.
-

Az egészség megőrzés, a betegség megelőzés egyik alapvető eszköze.
Jelentős szerepet kell betöltenie az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében és
személyiségformálásban.
A sport a nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a
városunkhoz történő pozitív érzelmi kötődés, az egészséges
lokálpatriotizmus fontos eszköze.
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-

A sport a mozgáskultúra, a mozgásműveltség fejlesztésének egyedi
formája.
A sport pozitív lehetőség a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a
szórakozásra és a szórakoztatásra.
A versenysport fontos szerepet tölt be Téglás város hírnevének
művelésében.

III.

ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK

Az alapelvekben megfogalmazottak figyelembevételével önkormányzatunk az
alábbi alapfeladatokat tekinti elsődlegeseknek:
-

-

-

-

A
lakosság
egészségmegőrzése
érdekében
hosszútávon
a
sporttevékenységek középpontjába az óvodai testnevelést és a minden
napos iskolai testnevelés-, valamint iskolai sporttevékenység segítését,
továbbá a diáksportot és a szabadidő sportot kell állítani.
Az ifjúság egészségi erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik
meghatározó tényezője. A megfelelő korban történő mozgásfejlesztés, a
motivált gyermek- és diáksport képezheti csak a felnőttkori szabadidő
sportolás, az utánpótlás nevelés és a versenysport alapjait.
Alapvető feladatunk, hogy képessé tegyük a fiatalokat a sportolásra, és
megszerettessük a mozgást.
Az iskolai éveket követően a felnőtt lakosság egészségmegőrzésében
meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett szabadidő
sporttevékenység, ami az önmegvalósítás, a szórakozás és a vitalitás egyik
fontos eszköze. Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az
alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket és a tömegsport mozgalom
kiszélesítését.
Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit.

Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi
sporttevékenységet.
Folyamatosan együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel:
- Téglás Városi Sportegyesülettel
- Téglási Diáksport Egyesülettel
- Turáni Sólyom Íjászegyesülettel.
A sporttal összefüggő feladatok egy részét a helyi köznevelési
intézményrendszeren keresztül a saját fenntartású önkormányzati Bárczay
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Anna Városi Óvodával együttműködve, illetőleg a nem önkormányzati
fenntartású II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bevonásával valósítja meg.
Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja és
működteti. A város költségvetésének lehetőségétől és egyéb támogatási,
pályázati forrásokból törekszik az önkormányzati sportlétesítmények, a
közterületeken
lévő
sporteszközök
kialakítására,
fejlesztésére,
új
sportlétesítmények létesítésére.
IV.

ÖNKORMÁNYZATI SPORTIGAZGATÁS

A sport alapvetően autonóm önszabályozásra épül. A sportszövetségek és a
sportegyesületek létrehozzák saját alapszabályaikat.
Az állam és az önkormányzat támogatja a sportot. A sportról szóló 2004. I.
törvény rögzíti a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. Az
önkormányzatiság alapelvére való figyelemmel a jogszabály kiemeli, hogy a
helyi
sportkoncepcióban
megfogalmazottak
alapján
történjen
a
sportszervezetekkel való együttműködés.

Téglás városban a sportigazgatás az alábbiak szerint valósul meg:
- A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza
meg a sporttal kapcsolatos feladatait, valamint rögzíti a Művelődési-,
Oktatási- és Sport Bizottsági feladat- és hatásköreit is. A Polgármesteri
Hivatal művelődési-, oktatási ügyekkel foglalkozó köztisztviselője kapcsolt
munkakörben sporttal kapcsolatos feladatkört is ellát.

V.

TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT

A testnevelés és diáksport magában foglalja az oktatási intézmények
tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli,
iskolában végzett különböző diáksport-rendezvényeken zajló testgyakorlást,
testedzést és játékokat. Az óvoda és az iskola az a helyszín, ahol az életkor
figyelembe vételével ki lehet alakítani az aktív életre szóló szokásokat. Az
iskolai testnevelés és a diáksport alapot jelent az utánpótlás nevelés, a
versenysport és a felnőtt szabadidő sport számára.
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a) Óvodai mozgás
Az óvodai mozgás hatékonysága érdekében fejlesztésre került az
intézmény szabadtéri eszközállománya, kialakításra került egy
tornaterem és egy közlekedési gyakorlópálya is.
b) Kötelező (tanórai) testnevelés támogatása
Az iskolai testnevelés megfelelő szintű fenntartását, fejlesztését – az
iskolai alapellátás részeként – a téglási általános iskola fenntartója a
Baptista Szeretetszolgálat Jogi Személy látja el. Az önkormányzat
támogatja az iskolai minden napos testnevelést, úszásoktatást és a
tanórán kívüli sport-tevékenységet, a Városi Sporttelep és bowlingpálya ingyenesen az általános iskola rendelkezésére áll a kért
időpontokban.

c) Iskolai diáksport támogatása
Célja: az iskola tanulói számára a rendszeres testmozgás lehetőségének
megteremtése, az iskola sporthírnevének és tekintélyének növelése, a
tanulók iskolájukhoz való ragaszkodásának segítése, túrázás táborozás.
A Téglási Diáksport Egyesület 1987-ben alakult és több mint két
évtizedes hagyománnyal rendelkezik.
- Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai diáksportkör fogja össze az iskolán
belüli háziversenyek szervezését és megyei, országos bajnokságokon,
felmenő rendszerű diák olimpiákon való részvételt, versenyeztetést.
d) Könnyített és gyógytestnevelés
A testnevelés részét képező könnyített és gyógytestnevelés a nevelésioktatási intézmények alapfeladata.
A Bárczay Anna Városi Óvoda szakfeladat ellátás keretében biztosítja a
téglási óvodás gyerekek számára a gyógytestnevelést.
VI.

VERSENYSPORT

Településünkön a Városi Sportegyesület a labdarúgó, súlyemelő és kézilabda
szakosztályon keresztül látja el ezt a feladatot.
 Labdarúgás:
Településünkön a labdarugó sport több évtizedes hagyománnyal rendelkezik,
a 70-80-as években a megyei és NBIII. élvonalbeli csapatát működtettük és
több tehetséges labdarugó folytatta pályafutását az NBI-ben is. Az elmúlt
évtizedekben megyei I. osztályú településünk csapata.
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A gyermek labdarúgás az utánpótlás nevelés fontos feladata. A Városi
Sportegyesület 1993-ban csatlakozott az Olasz Focisuli focicsaládjához. 5-11
éves korú gyerekekkel foglalkoztatva folyamatosan biztosították a Téglás
VSE gyermek és serdülő csapatainak a játékosokat. Ebben a programban
nagyon eredményesen szerepeltek a gyermek labdarúgók, országos
versenyeket és nemzetközi tornát is megnyertek. Csatlakoztunk a Bozsikprogramhoz is. Jelenleg a Nemzeti Utánpótlás Nevelés programjában is
részt veszünk. A Magyar Gyermek Labdarugó Szövetség tagjaként az
óvodai 5-6 éves kortól iskolás 11 éves korig foglalkoznak a gyerekekkel,
majd 12 éves kortól gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt bajnokságokon
folytatják a labdarugó sportot.
Cél : a környező települések tehetséges gyermekeinek idevonzása, hogy
kiszűrjük a tehetségeket és tovább irányítsuk őket magasabb osztályú
csapatokhoz.

-

Felnőtt labdarúgásnál figyelembe véve az elmúlt évek gyenge szerepléseit,
célunk az, hogy a megyei I. osztály 1-10 helyezés kerüljön megtartásra és 3
éven belül az 1-5 hely megszerzése legyen a cél.

 Súlyemelés:
Településünkön a súlyemelés nagy hagyományokkal és kiemelkedő
eredményekkel rendelkező sportág. Jelenleg a fiatalok a fiú, serdülő ifjúsági és
junior hazai, illetve nemzetközi versenyeken szerepelnek. Itt zajlik a válogatott
szintű korosztályi sportolók felkészítése is.
A felnőtt NBI-ben 2003-ba került be a csapat. Cél a bennmaradás, az
eredményesség és egyre több külföldi versenyen való részvétel is. A csapat 11
éve veretlen megyei bajnok. Cél: továbbra is a felnőtt NBI-ben való szereplés,
ez biztosítva látszik a jelenlegi sportolói összetétel alapján.
 Kézilabda:
A Kézilabda Szakosztály felnőtt női csapata 2010. márciusában alakult meg,
felelevenítve a korábbi kézilabda sport hagyományait a településen. Az ’50-es
években működött versenyszerűen sportoló kézilabda csapat, melyet
leginkább Hajdúsági Iparművek cégcsoport támogatott. Ebben az időben ez a
sport nagy népszerűségnek örvendett a városban. A ’90-es évek közepéig
kisebb-nagyobb megszakításokkal működött a kézilabda csapat, de ezután
megszűnt a képzés és a versenyszerű kézilabdázás is városunkban. A
változást a felnőtt kézilabda csapat megalakulása jelentette 2010-ben, melynek
célja a sportélet fellendítése, a helyi kézilabdázó lányok összetartása,
összefogása, sportra nevelése.
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Utánpótlás nevelés
A Labdarúgó, a Súlyemelő és a Kézilabda Szakosztály fő célja a kiválasztás,
a tehetséggondozás, azaz a felnőtt versenysportra való felkészítés.
Korszerű, tervszerű és folyamatos utánpótlás nevelés nélkül a versenysport
elképzelhetetlen.
Az elmúlt évek sporteredményei bizonyították, hogy az önálló
sportszervezet az önkormányzat által biztosított támogatásból, pályázati
pénzekből, szponzori támogatásokkal, szakmai munkájukat megfelelő
színvonalon látják el.

VII. SZABADIDŐSPORT
A szabadidősport főként kedvtelésből az egészség megőrzéséért a szabadidő
hasznos eltöltéseként végzett sporttevékenység, testedzés. Egyértelmű célunk
az egészséges életmód kialakítása, a szemléletformálás a város lakosainak
sportra, mozgásra való ösztönzése. A versenysport mellett a város lakossága
igényli, hogy saját szórakozására és szabadidejének hasznos eltöltésére a
feltételeket biztosítsa az önkormányzat. A lakossági igények kiszolgálására
különböző szabadidős sportlehetőségeket kell teremteni, edzési lehetőségek,
oktatók szervezésével. A városi rendezvényeken is törekszünk a különböző,
lakosság
számára
szervezett
sportesemények-,
sportversenyek
megrendezésére.
Íjászat
A Turáni Sólyom Íjászegyesület 2015. áprilisában alakult, a korábbi íjászszakkörre alapozva. Gyermek és felnőtt tagokból áll. Céljuk a
hagyományőrzésen kívül a tradicionális íjászat sport népszerűsítése. A tagok
rendszeresen részt vesznek a Keleti Gyepű és a Magyar Íjász Szövetség
versenyein, s egyre jelentősebb eredményeket érnek el. A téglási íjász-sport
támogatása segíti, a közösségi összetartozás és identitástudat erősítésén túl
évente szervezett helyi versenyekkel és hagyományőrző napokkal segíti a
település hírnevének öregbítését is.

VIII. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Téglás Város Önkormányzata biztosítja a sportfeltételek megteremtését és a
tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetését (a Városi Sporttelep és
bowling-pálya; súlyemelőterem; az óvodában lévő tornaterem és közlekedési
gyakorlópálya, óvodai játszóudvar, lakótelepi játszótér).
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IX.

FEJLESZTÉSI CÉLOK

Téglás Város Önkormányzatának sporttal kapcsolatos középtávú célkitűzései
között szerepel a lakosság erőnléti állapotának, sporthoz fűződő viszonyának
erősítése az a törekvés, hogy az önkormányzati finanszírozás mellett egyre
több pályázati forrást tudjanak az intézmények, szervezetek lehívni, ezt
ösztönözni kell szükség esetén az önrész biztosításával, megelőlegezésével.
A megfelelő anyagi forrás megteremtése esetén cél a már meglévő
sportlétesítmények korszerűsítése, fejlesztése, valamint új objektumok
létrehozása:
 futópálya világításának és futófelületének fejlesztése
 kézilabdapálya korszerűsítése
 kerékpárút fejlesztése
 szabadtéri fitnesspark létrehozása
 extrém sportpálya kialakítása
 városi sportcsarnok építése

Czibere Béla
polgármester
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