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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Lényeges szempont, hogy egy település vezetésének határozott céljai legyenek az általuk irányított
közösség működtetésével kapcsolatban. Így van ez a helyi sport életével kapcsolatosan is, ezért fontos a
célkitűzések komplex meghatározása. Ennek érdekében készült el Őrbottyán város sportkoncepciója
melyben felsorolásra kerültek az alapelvek a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá beépítésre
kerültek városunk Gazdasági programjának ide vonatkozó részei és igyekeztünk fejlődő városok életéből,
eredményeiből is hasznos ötleteket meríteni, amik Őrbottyán számára is megvalósíthatóak lehetnek. A
koncepció az előterjesztés mellékletét képezi.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán város 2011-es sport koncepciója továbbá a Kulturális és Sport Bizottság 2015-ös felülvizsgálata.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A SPORTRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI I. TÖRVÉNY,
AZ ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY, / MAGYARORSZÁG HELYI
ÖNKORMÁNYZATAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXXIX. TV.
A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY, / A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ

2011. ÉVI CXC. TV. *
4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Kulturális és Sport Bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek
nem javasolja elfogadásra.
5.HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő testületének…/2016. (V. 25.) határozata Őrbottyán
Nagyközség Sport koncepciójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Őrbottyán Város Sport koncepcióját elfogadja.

Őrbottyán, 2016. május 25.

Őrbottyán Város Sportkoncepciója
(2016-2019)
1.Bevezető
Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I.
törvény legújabb módosítása pedig 2012. január 1-től hatályos. Ezek új irányokat, prioritásokat
fogalmaztak meg a sporttársadalom számára, és meghatározták a helyi önkormányzatok sporttal
kapcsolatos kötelező feladatait is.
Őrbottyán város önkormányzatának kiemelten fontos, hogy a sport és ez által az egészég megőrzés is
elfogadható szinten működjön a településen. Szeretnénk segíteni minden olyan kezdeményezést,
amely lehetőséget biztosít a profi és amatőr sportra egyaránt. Célunk továbbá, hogy megszerettessük
a sportot a helyi lakosokkal és minél szélesebb kínálat legyen a különböző sportágak közül, bízva
abban, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvesebb tevékenységi kört.
A településen működő sport egyesületek:
Tökmag Focisuli SE
Az egyesület 2011-óta működik a településen. Elsődleges célja az utánpótlás nevelés továbbá helyben biztosítson lehetőséget a gyermekeknek a sportolás ezen területére.
Jelenleg közel 100 fős taglétszámmal rendelkeznek. Különböző korcsoportok fociznak a csapatnál 714 éves korig. Heti több alkalommal tartanak edzéseket és az egyesület rendszeres résztvevője az
ország különböző pontjain megrendezésre kerülő tornáknak, amelyeken rendszerint komoly eredményeket érnek el, valamint saját rendezésű versenyeket is szerveznek. Az egyesület egyik különlegessége, hogy női fociszakosztály is működik.
Őrbottyáni KSE
Őrbottyán (Őrszentmiklós, Vác bottyán) területén 1947 óta folyamatosan versenyeznek labdarúgó
csapatok egyesületi keretek között. Az Őrbottyán KSE 1971-ben jött létre a két csapat egyesülésével.
Az első öltöző a 70-es évek végén épült a Bartók Béla utcán. A sporttelepen a füves pálya a 80-as
évek végén készült el. 2014 végéig ifjúsági csapat is volt. A 80-as évek második felétől néhány éven
át serdülő csapat is volt. A 2000-es évek elején igaz sok idegenlégióssal pár évig. Megye I. osztályú
felnőtt csapat volt, ekkor bővült az öltöző. Sajnos 2006 után folyamatosan esett vissza a csapat, egészen addig amíg 2009-ben kiesett és teljesen felbomlott. 2009-2010-ben egy új, alapvetően helyi csapat a legalsó, megye III. osztályban a 6. helyen , a középmezőnyben végzett. 2011-ben bajnokként
feljutott a ii. osztályba, de ott utolsó lett. Aztán a 4. 8. 4.4. helyen végzett, 2016-ban is dobogó közelben van.
Sok éve Öregfiúk csapat is versenyez, bajnokságban, igazolt játékosokkal. Az Őrbottyán KSE jelenlegi
taglétszáma 30-40 között mozog. Heti 2 edzés van. A mérkőzések 50-100 szurkolót mozgatnak meg.
Őrbottyáni Csapatok SE
2010 óta működik az Őrbottyáni Csapatok SE asztalitenisz szakosztálya évente 1 csapattal bővülve
vett - vesz részt a megyei és NB-s bajnokságban. Másfél évig (2014-2015) a női csapat az NB I-ben
játszott 2015-16-ban 5 csapatversenyez: NB III, megye B, megye C, C 45 igazolt játékosból 20-30
alkotja a csapatok gerincét, köztük 3-4 fiatal a 10-14, és 2-3 a 15-25 éves korosztályból. 2016-ban
tovább fog erősödni az utánpótlás nevelése az egyesületben.
Küzdősportok
Iskolai keretek között Judo, Kempo, és Karate oktatás is zajlik a településen, versenyszinten komoly
eredményeket produkálva.
Technikai sportok
Magyar Racing Team Őrbottyán büszkesége. A csapat a magyar Formula autóbajnokságban versenyez és pilótájuk Magyar János 2015-ben országos bajnok lett!
A sportkoncepció elkészítése a következő dokumentumok, jogszabályok alapján, azok
figyelembe vételével, felhasználásával készült:
• Európai Sport Charta,
• a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
• Nemzeti Sport stratégia
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• Őrbottyán Város Önkormányzata Gazdasági Programja(2015-2019)
2.A sportkoncepció alapelvei
2.1. Az európai uniós sportpolitika alapelvei Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2001. május 16án REC (92) 13. és REC (92) 14. számmal ajánlásokat fogadott el a tagállamok számára az
átdolgozott Európai Sport Chartáról, valamint a Sport Etikai Kódexről. A sportkoncepció prioritásainak
meghatározásánál az Európai Sport Charta alapelvei közül az 1. cikkelyben megfogalmazottakat
célszerű kiemelten figyelembe venni: 3 A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása
és fejlesztése érdekében a kormányoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a
célból, hogy e charta előírásait, a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel összhangban
alkalmazzák a következők szerint:
2.1.1. Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást;
2.1.2. Valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való részvételre
és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen;
2.1.3. Mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a sportolási és
rekreációs lehetőséget;
2.1.4. Együttműködésben a megfelelő sportszervezetekkel, amennyiben kívánja és rendelkezik az
ahhoz szükséges képességekkel, mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget
sportteljesítményének javításához, egyéni teljesítménye maximum szintjének eléréséhez, és/vagy a
társadalmi elismerés kivívásához;
2.1.5. Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a sporttevékenységekben részt
vevők emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden politikai,
kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól, a doppingszerek
használatától, valamint a szexuális jellegű visszaélésektől, különösen, ami a gyermekek, a fiatalok és
a nők zaklatását illeti.
2.2. Az országos sportpolitika általános alapelvei
A Magyarország Alaptörvényének XX. cikk 1. bekezdése rögzíti: „Mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez.” Ezt az alkotmányos jogot a 2. bekezdés szerint „Magyarország… a sportolás és a
rendszeres testedzés támogatásával… segíti elő.” Ezeket a sportról szóló 2004. évi I. törvény a
következők szerint határozza meg: „Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet
közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet
értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget
erősítő értékeit. Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e törvényben
meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország sportoló nemzetté is
váljék. 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. Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja,
hogy minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól,
hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők
sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. Magyarország Országgyűlése elfogadja az
Európai Sport Chartát, és sportról szóló törvényét azzal összhangban alkotja meg.”
2.3. A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint:
„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.
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(2) A települési önkormányzat az (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.
(3) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal kapcsolatos
feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező
jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek.
3. A sportkoncepció fő stratégiai céljai
3.1. Továbbra is támogatni kell az iskolai és azon kívüli sporttevékenységet úgy anyagilag, mint az
intézmények fejlesztésével. Elő kell készíteni egy kis sportcsarnok, tornaterem, tanuszoda,
kerékpárpálya stb. építését. A sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások biztosítása
érdekében hangsúlyt kell fektetni a már meglévő sportlétesítmények karbantartására,
állagmegóvására, fejlesztésére a működő egyesületek támogatására, a pályázatok elősegítésére. Az
elosztási alapelvek és a támogatási feltételek meghatározásával olyan normatív sportfinanszírozási
rendszer kidolgozása, amely révén egyrészt behatárolhatóvá, másrészt a következő időszakra
vonatkozóan mindenki számára kiszámíthatóvá, tervezhetővé válik a városi sporttámogatás.
3.2. A város arculatát meghatározó, kimagasló hazai (esetleg nemzetközi) eredményességet
produkáló verseny- és élsport szakosztályok,egyének és csapatok működésének támogatása.
3.3. A sportág(ak) utánpótlásrendszerének
gondozásának biztosítása.

támogatása,

a

tehetségek

kiválasztásának

és

3.5. A fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi
feltételeinek javításában történő közreműködés.
3.6. A diáksport országos és városi versenyrendszerének működtetéséhez szükséges feltételek
biztosítása, ezek kapcsán a teljesítményelv érvényesítése, a tanulóifjúság egészséges fejlődését,
betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása.
3.7. A lakosság minden rétegének ösztönzése a rendszeres sportolásra.
3.8. A szabadidősport területén szemléletformálás az egészséges életmód népszerűsítése érdekében,
a kínálat bővítése mellett az egészségmegőrzéssel, rekreációval foglalkozó kisközösségek, klubok,
sportszervezetek programjainak, tevékenységének támogatása, valamint önálló rendezvények
szervezése, a szabadidősport helyi feltételeinek javítása.
3.9. Az eddig elért sportértékeink megőrzése.
3.10. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a testvértelepülési kapcsolatokon
belül a sport szerepének további szélesítése.
3.11. A kiemelkedő eredményeket elért sportolók és sportszakemberek elismerési, jutalmazási
rendszerének kidolgozása, működtetése
4.Fejlesztési irányok, feladatok
4.1. Egy szabadtéri közösségi tér létesítése megvalósítható a bányarekultiváció végrehajtása révén,
mivel lehetővé válna egy szabadidőpark, kalandpark kialakítása. A kisebb gyermekek számára új
játszóterek létesítésével kell teret biztosítani a mozgási igények kielégítésére, melyre alkalmas
helyszín lehet a II. számú művelődési ház udvara, illetve a tó környezetében is érdemes lenne kijelölni
egy területet.
4.2. A sportélethez kapcsolódva ismételten kísérletet kell tenni strand, kemping létrehozására, a
Barátság horgászegyesülettel megállapodva, esetlegesen területcserével, az adódó pályázati
lehetőség közös kihasználásával.
4.3. Turisztikai vonzerő, munkahelyteremtő beruházás és izgalmas sporttevékenység lenne egy nyári
bobpálya (sí-, szánkópálya) kialakítása a Kálvária-domb és a Menyecskehegy önkormányzati
tulajdonú területeinek felhasználásával.
4.4. A Csap utcai egykori labdarúgópályán egy kültéri kondi gépekkel és gördeszka, továbbá
biciklipályával kialakított terület.
4.5. Női sportolók sportcsapatok számának növelése
4.6. Az önkormányzat az azonos sporttevékenységet folytató sportszervezetek között a jobb,
eredményesebb és hatékonyabb tevékenység elérése érdekében szorgalmazza az együttműködést
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4.7. Az önkormányzat közreműködik a sportegyesületek és az érintett gazdálkodó szervezetek
együttműködésének kialakításában, különös tekintettel a látványsportágak számára juttatható
társasági adó támogatásra;
4.8. Őrbottyán sporttörténetének kidolgozása nyomtatott formában, ami később állandó kiállításra
kerülne.
5. Őrbottyán Város Önkormányzata sporttámogatási rendszere:
5.1. Az önkormányzat, bár anyagi lehetőségei korlátozottak, mindenkor kiemelten kezelte a helyi
sportélet különböző területeinek működési támogatását, az ehhez szükséges létesítmények
működtetését, fokozatos fejlesztését, az elért eredmények elismerését, megbecsülését. A
sportkoncepcióban ki kell jelölni a Nemzeti Sportstratégiával összhangban álló, a sport helyi
hagyományait, a polgárok igényeit és szokásait figyelembe vevő irányokat és arányokat, a
rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása érdekében. Az önkormányzat minden
segítséget megad a sportszervezetek számára, hogy más forrásokból is bevételekhez juthassanak,
segíti a támogatók és a sportszervezetek kapcsolatépítését, a sportszervezetek pályázatokon való
sikeres részvételét.
5.2. Támogatási formák
5.2.1. Közvetlen támogatás
• működési támogatás pályázati úton
• versenyek, rendezvények támogatása;
• nemzetközi, testvértelepülési sportkapcsolatok támogatása;
• önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes vagy ingyenes
biztosítása

használatának

• a társasági adóból részesülő sportegyesületek részére a pályázathoz szükséges önrész biztosítása;
• jutalmak, elismerések, kitüntetések.
5.2.2. Közvetett támogatás
• sportlétesítmények fenntartása, felújítása, fejlesztése.
5.3. Támogatásra vonatkozó alapelvek
• Az önkormányzat fő alapelve, hogy nem fenntartója, működtetője a városi sportszervezeteknek,
hanem külső támogatóként segíti működésüket, tevékenységüket.
• A Képviselőtestület a város költségvetésének elfogadása alkalmával határozza meg az évenként a
sportcélú feladatokra fordítható kiadások összegét
5.4. Támogatási feltételek, szempontok
Támogatásban csak olyan sportszervezetek részesülhetnek, amelyek az alábbi feltételeknek,
szempontoknak megfelelnek.
5.4.1. A támogatás általános feltételei
• Szerepelnek a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásában;
• Működésük megfelel a mindenkor hatályos jogi szabályozásnak;
• Nincs köztartozásuk;
• Székhelye a város közigazgatási határán belül található;
• Az önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozóan számukra meghatározott elszámolási,
beszámolási kötelezettségüknek határidőre eleget tettek;
• A támogatott sportegyesület vezetője és az egyesület tagjai versenyen, sporteseményen
sportemberhez méltó magatartást tanúsítsanak;
• A sportszervezetek – ha felvételét kéri, és elfogadja, teljesíti az egyesület alapszabályait – minden
őrbottyáni polgárt kötelesek tagként felvenni és minden sportolni szándékozót kötelesek az egyesület
keretei között foglalkoztatni;
• Az önkormányzat az egyesületekkel támogatási szerződést köt.
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6.Összegzés
Jelen koncepcióval Őrbottyán város önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a városi sport
életének minden területét segíteni, támogatni, fejleszteni kívánja! A koncepció segítségül szolgál a
képviselő-testület számára abban, hogy a jövőben milyen irányú célkitűzéseket szeretne
megvalósítani Őrbottyán lakosságának sportolása és egészségmegőrzése érdekében.
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