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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportot olyan természetes és nagy 

vonzerővel rendelkező tevékenységnek tartja, amely - túl azon, hogy elősegíti az egyéni 

képességek fejlesztését, az egészség megőrzését - a legtermészetesebb módon képes szolgálni 

az olyan értékek érvényesülését, mint a tisztességesség, a tolerancia, a részvét, vagy az 

együttélés szabályainak tiszteletben tartása. Így a sport számos meghatározó ismérve mellett 

eszköz lehet egy közösség számára, hogy segítségével növelje tagjaiban az összetartozás, a 

közös dolgokért való felelősségvállalás érzését. Ezért a sportnak meghatározó jelentőséget 

kell tulajdonítani az önkormányzatiság területén is, hiszen – korra és nemre, szociális 

hovatartozásra tekintet nélkül is – alkalmas arra, hogy formálja, alakítsa lakosaink identitását, 

egyedülálló módon táplálja és életben tartsa a településünkhöz, Izsákhoz fűződő kötődéseket.  

 

A fentiek szolgálatában elkészült jelen sportkoncepció 2020-ig szabályozza Izsák Város 

Önkormányzatának legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sport területén a jogszabályok 

által meghatározott feladatainak kereteit, és információval szolgál a sporttevékenységben 

szerepet vállalók számára az önkormányzat sportpolitikájának irányáról, és finanszírozási 

elképzeléseiről 

 

A koncepcióhoz a jogi hátteret a 2004. évi I. sportról szóló törvény (továbbiakban: Spt.) 

szolgáltatja, melynek 55. §. (1) bekezdése a képviselő-testületek kötelező feladataként rendeli 

el a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadását. Azt is szükséges leszögezni, hogy bár az 

Európai Unió jogalkotása nem tartalmaz kogens rendelkezéseket a helyi normatív szabályozás 

tekintetében, de fejlesztési forrásainak nyújtását függővé teszi annak elkészítésétől.  

 

Bár a Spt. 55.§ (6) bekezdése csak a tízezernél több lakosú önkormányzatokat nevesíti az 

önkormányzati rendeletalkotás lehetőségénél, de településünkön is célszerű annak 

megalkotása mivel az előttünk álló fejlesztések (iskolai létesítmények, tanuszoda lehetősége, 

lovas pálya tulajdonjogi rendezése) fontos lehet egy hatályos önkormányzati rendelet (feltétel) 

megléte.   

 

Mindezek ismeretében tehát Izsák Város Önkormányzata e dokumentum elfogadásával 

egyidőben megalkotja a sportról szóló rendeletét is.  

 

 

1. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének sporttal összefüggésben 

megfogalmazott céljai és alapelvei 

 

Az önkormányzat a sport területét érintő céljainak meghatározásakor az Európa Tanács 

által kiadott Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak, melyeket normatív 

rendelkezések formájában a sportról szóló rendeletében is megfogalmazza.  
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a) Az önkormányzat sporttal összefüggésben - hosszútávra - megfogalmazott alapelvei 

 

A sport: 

- a mozgás, a személyiségformálás, az egészségmegőrzés, a teljesítőképesség 

fokozásának egyedülálló eszköze, 

- az öntudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a településhez történő pozitív 

érzelmű kötődésnek, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításának fontos eszköze, 

- az egyetemes és a nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges és meghatározó 

alkotóeleme, 

- Alkotmányban biztosított alanyi jog, 

- a kultúra, s ezen belül – egyebekben – a mozgáskultúra, a mozgásműveltség egyik 

formája, a cselekvésbiztonság fejlesztésének egyedi eszköze,  

- lehetőség a szabadidő kulturált, egészséges, és hasznos eltöltésére, 

- az önszerveződések és a társadalmi szocializáció meghatározó formája, 

- az egyik ágazatát képező versenysport magatartási mintaként, valamint motivációként 

szolgál a rendszeres testedzéshez, 

- elősegíti a tisztességes játék, az esélyegyenlőség és a tolerancia kiteljesedését, 

- fontos szerepet vállal az önveszélyeztető tendenciák (alkohol-, drog-, és 

doppingfogyasztás) elleni harcban, 

- a civil kapcsolatok kialakításának, a közösségek együttműködésének 

legtermészetesebb formája. 

 

b) A középtávú koncepció fő irányai (2016-2020) 

 

- Az önkormányzat a rendelkezésére álló és a pályázat útján (vagy egyéb módon) 

elérhető anyagi eszközök mozgósításával biztosítani kívánja a diák-, szabadidő-, 

verseny- és tömegsportok fejlesztését településünkön. Ezen belül kiemelt figyelmet 

kell fordítani az állami költségvetésből megépülő általános iskola létesítményeinek 

hasznosítására, a tanuszoda megépítése utáni lehetőségek kihasználására, a fogathajtó 

pálya tulajdonjogi helyzetének rendezése utáni fejlesztési lehetőségekre és a meglévő 

sportcsarnok többcélú hasznosítási feltételeinek kialakítására. Különösen nagy 

figyelmet kell fordítani a gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztály befogadására 

alkalmas működési rendszer kialakítására.  

- Az önkormányzat saját tulajdonú sporttelepet fent, amelynek alapfeladatát képezi: a 

településünkön zajló szabadidős, ifjúsági- és versenysport tevékenységi formák 

számára az infrastrukturális feltételek biztosítása; egyéb működési körülményeiknek 

megteremtése; együttműködés és kapcsolattartás a község többi intézményével 

(kiemelten az általános iskolával), valamint a településen és a településen kívül 

sporttevékenységet folytató szervezetekkel, egyesületekkel, személyekkel. 

- Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy  a sportoláshoz 2017- től 

rendelkezésre álló új helyszínek (iskolai sportcsarnok, tornaterem, műfüves pálya ) a 

sportolásra alkalmas időpontokban is (délután, este, hétvégeken) nyitva álljanak, 

azokban megfelelő szakemberek gyakoroljanak felügyeletet, és rendelkezésre álljanak 

mindazok a tisztálkodáshoz szükséges eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek a 

kulturált sportoláshoz. 

- Fejleszteni szükséges a rendelkezésre álló sporteszközöket és forrásokat kell teremteni 

a működéshez szükséges és jelenleg hiányzó felszerelések beszerzésére. a sporttelepen 

és a jelenlegi sportcsarnokban.  
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- Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a sportolás céljára alkalmas 

létesítményeket a lakosság minél szélesebb köre szabadidejében (délután, este, 

hétvége) használhassa. 

- Szükséges egy olyan önkormányzati intézménystruktúra vagy szervezeti forma 

kialakítása, amely a középtávú koncepció által megfogalmazott törekvéseket reálisan 

képes megvalósítani. 

- Kitüntetett szerepet kell tulajdonítani az iskolai- diák-és versenysportnak oly módon, 

hogy biztosítani kell a 14-18 éves korosztály számára is a településen történő sportolás 

lehetőségét. 

- A lakosság veszélyeztetett rétegeinek folyamatosan romló egészségi állapotának 

javításában erőteljesebb önkormányzati szerepvállalás szükséges. 

- A hagyományosan támogatott versenysportokon (labdarúgás, torna) túl – a korábbi 

hagyományokról építkezve- ki kell alakítani településünkön a versenysport 

művelésének feltételeit más sportágakban is ( kézilabda, , röplabda, atlétika, 

fogathajtás stb.), ugyanakkor alapelvként kell megfogalmazni azt, hogy az 

önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel elsősorban a gyermek-, diák- és 

szabadidősportokat, valamint az utánpótlás nevelést támogatja, segíti. Az élsport 

esetében kizárólag az amatőr sportot támogatja. 

- Növelni kell a sportszakmai munka színvonalát, elsősorban a képzéshez szükséges 

szabadidő biztosításával.  

- Újabb feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását. 

- Előkészítő munkával el kell érni azt, hogy a lakosság, s elsősorban a gyermekek és a 

fiatalok számára a sporttevékenység folytatása az életvitel szerves részévé váljon. 

 
 

2. Izsák Város Önkormányzatának szerepvállalása a sport különböző területein 

 

Az önkormányzat alapvető célja az, hogy kiemelten támogassa a gyermekek, fiatalok 

sportolását, testmozgását, a város egész lakosságának biztosítsa a sportolás lehetőségeit. E 

cél elérése érdekében kiemelt feladat a sportolás infrastrukturális alapjainak 

megteremtése. Olyan sportlétesítményekre van ezért szükség, amelyek: 

 

- intézményesültek, 

- nyitottak, 

- a kor követelményeinek megfelelően vannak kialakítva, 

- az igényeknek, elvárásoknak megfelelően felszereltek, 

- funkciójuk az igényeknek, elvárásoknak megfelelően bővíthető 

- megfelelő szakmai munka folyik bennük. 

 

E cél elérése azonban nem pusztán financionális probléma, hanem olyan közös 

gondolkodás és együttműködés kérdése is, amelyre szükség van ahhoz, hogy az 

önkormányzat a településen működő nevelési, oktatási intézményekkel, a sporttal 

foglalkozó civil szervezetekkel, sportvállalkozásokkal, sportegyesülettel, a sport 

szereplőivel interaktív és termékeny kapcsolatot legyen képes fenntartani. 

 

a) Óvodai nevelés 

Izsák Város Önkormányzata a saját fenntartású  Izsáki Általános Művelődési Központ 

Napközi Otthonos Óvoda Kodály Zoltán utca 2. szám alatti  - felújított és bővített – 
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intézményén belül gondoskodik az óvodai nevelés ellátásáról oly módon, mint az 

önkormányzat számára kötelezően ellátandó alapfeladatról. Adottság számunkra az, hogy 

az óvoda épülete 8 csoport indítására ad lehetőséget. 
 

 A kicsik számára így a sportolási lehetőség az óvodai nevelés keretén belül biztosított 

ugyan, a rendszeres napi testnevelés megoldott, de a körülmények és a feltételrendszer 

fejlesztése elkerülhetetlen feladatnak minősül. Az óvodai nevelési célok teljesítése 

érdekében az óvónők a testnevelés két formáját használják fel: a mindennapi frissítő 10-15 

perces testmozgást, illetve a csoportonként szervezett testnevelés foglalkozást. A 

szervezett testnevelési foglalkozásokon elsősorban a gyermekek képességeit, 

finommozgásait, továbbá gyorsaságukat és állóképességüket szükséges fejleszteni. 

 

Különösen fontos az óvodai nevelés területén, hogy az óvónők a foglalkozások során 

kiemelt figyelmet fordítsanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó 

mozgáslehetőségekre. A mozgás a fejlődő gyermek természetes szükséglete, melynek 

hatására fokozatosan differenciálódnak az idegrendszeri funkciók. Ezzel összefüggésben 

fejlődik az érzékelés, finomodnak a látási, tapintási, egyensúlyérzéki, tér- és időérzékelési 

affekciók. Ez teszi lehetővé a környezethez való jobb alkalmazkodást, az ismeretek 

elsajátítását, és a személyiségjegyek kialakulását. Ezért növekvő gyakorisággal válik 

szükségessé az óvodás korban a terápiás mozgásfejlesztés, amely a gyermek idegrendszeri 

összerendezettségét hivatott fejleszteni.  

 

Óvodánkban a tornaterem biztosítja a sportolási lehetőségeket, melyek udvari 

foglalkozásokkal egészülnek ki. A tornaterem felújítása megtörtént, de szükséges az ott 

lévő eszközök körének további bővítése is, hogy megfelelő sportolási, mozgási 

tevékenységformáknak adjon otthont. Speciális eszközökre, elsősorban Ayres-terápiás 

készülékre is szükség lenne.  

 

A sportolási lehetőségek keretei – igaz időjárás függvényében – bővíthetők a 

szabadlevegőn történő foglalkozások segítségével. Az épületen kívüli testmozgásra 

valóban kedvező feltételeket biztosít az óvoda udvar, mivel megfelelő játszóeszközök 

állnak rendelkezésre. A megfelelő mozgásfejlesztő eszközök, illetve a településen 

található játszóér bevonásával sokkal hatékonyabban lehet megvalósítani az óvodai 

testmozgás számára kitűzött célokat. Ezen eszközök alkalmazásával továbbá növelhető  az 

esélyegyenlőség biztosítása, mivel a mozgásfejlesztés hatása a későbbi életszakaszban az 

ismeretelsajátítás területén kamatozna.  

 

b) Iskolai nevelés 

 

Az általános iskolai oktatás a saját fenntartású – de a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ szakmai felügyeletével és irányításával működő - Táncsics Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola keretében történik. A nyolc osztályos 

általános iskolában 434 gyermek tanul, az osztályok átlagos létszáma ennek megfelelően 

kb. 20 fő.  A tanulói létszám összetételét vizsgálva az állapítható meg, hogy annak 

körülbelül 98 %-a izsáki  lakos, a maradék 2 % a környező településekről jár be.  

 

Az elmúlt évtizedekben a testnevelési és sportmozgalom fejlődése területén tapasztalható 

előrelépés érzékelhető javulást hozott településünkön is. 
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Határozott előrelépést jelentett az iskolához kapcsolt Sportcsarnok ( Izsák Csokonai 

u.14/a) megépítése és az ott elvégzett pályaépítés.  

 

Ennek eredménye az, hogy az iskolai testnevelés és sport – ahogy mondani szokás –

beleintegrálódott a kultúra egészébe. Közhelyszámba vehető megállapítás azonban az is, 

hogy a diákok fizikai és mentális állapota romlik. Ennek a jelenségnek az okai tetten 

érhetők a magas heti tanóraszámban, a túlméretezett ismeretanyagban, a kedvezőtlen 

étkezési szokásokban, a hiányos mentálhigiénés és tisztálkodási lehetőségekben, az 

elégtelen fizikai aktivitásban, a számítógép előtt, valamint a szabadban töltött idő 

összehasonlításában stb. 

 

Köztudottan az egészséges életmódra nevelés, az iskolai testnevelés és sport meghatározó 

szerepet játszik az egészségkárosodások megelőzésében, a személyiség formálásában, a 

mindennapi élethez nélkülözhetetlen teljesítményképes tudás kialakításában.  

 

Ezért iskolánkban helyi szinten is meg kell teremteni a szellemi és fizikai terhelés 

összhangját, növelni kell a tanuló ifjúság fizikai állóképességét. Az egészséges 

diákéletmódhoz pedig megfelelő mintákat kell a fiatalok számára közvetíteni.  Az iskolai 

testnevelés és sport legfontosabb feladata a tanulók mozgáshiányának pótlása, 

mozgáskészségeinek, koordinációs és kondícionális képességeiknek fejlesztése a 

különböző sportágak, valamint sporttal kapcsolatos játékok elemeinek és szabályainak az 

elsajátítása, a fiatalok kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése, a mozgásos 

cselekvéskultúra és a rendszeres testedzés iránti igény felébresztése. 

 

Ezen célok realizálása érdekében a törvényalkotó elrendeli azt, hogy: „Az iskola a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is 

folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is 

folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelési óra 

keretében, melyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tárgyára vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel, 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – 

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az 

egyesület által kiállított igazolással váltható ki. 

 

Az iskola a kötelező foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés 

megszervezéséről. A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai 

sportkör működését.( 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11)-(13) bekezdései) 

 

Ezen a fenti általánosnak mondható célmeghatározás mentén elindulva tehát külön 

figyelmet kell fordítani az iskolai testnevelés részterületeire, azaz a kötelező tanórai 

testnevelésre, a tanórán kívüli diáksport és szabadidős tevékenységre, valamint az iskolai 

versenysportra.  
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Településünkön jelenleg elmondható az, hogy a szükséges létesítmények megvannak, 

azonban azoknak felszereltsége, állapota még további tökéletesítésre és megújításra 

szorul. 

 

Ez a megállapítás azonban reményeink szerint csak még másfél évig lesz hatályban, mivel 

az iskolaépítési projekt kapcsán a Kossuth Lajos u.37 szám alatt megépülő új 40 tantermes 

iskola részét képezi egy - egy sportcsarnok, tornaterem és műfüves labdarúgópálya 

kialakítása is. Az új létesítmények rendelkezni fognak a szükséges felszereltséggel és 

eszközökkel, további a szabványban előírt kiszolgáló helyiségekkel és önálló megközelítési 

lehetőségekkel.  

 

Kiemelt jelentőségű lesz az intézmény életében, ha megépül az új tanuszoda – melyre 

jelenleg ígérvénnyel rendelkezik az Önkormányzat – és nem kell a diákoknak az időjárás 

és a közlekedés viszonyainak kiszolgáltatva Kiskőrösre  bejárniuk. A helyben lévő 

intézmény lehetővé teszi a jobb oktatási munkaszervezést is és kevesebb szabadidőt von el 

a diákoktól.  

 

A gyógytestnevelésre utalt tanulók köre sajnos egyre inkább bővül, és mivel az nemzeti 

köznevelési törvény 27. §.-a külön is elrendeli azt, hogy „az iskola a kötelező tanórai 

foglalkozás keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés megszervezéséről”, 

ezért a gyógytestnevelés vonatkozásában külön intézkedések megtételére is szükség van. 

 

A tanórán kívüli diáksport és szabadidős tevékenység vonatkozásában meghatározó volt 

hogy a közoktatási törvény 1996-tól, majd ezt követően miniszteri rendeletek több ízben is 

kötelezővé tették a tanintézetek számára az iskolai sportkörök megalakítását és 

működtetését. Létrejött és megerősödött a diáksport szervezet, átalakult a diáksport 

rendszere. A diáksport nevelés fontos részét képezi a tehetséggondozás és a tehetségek 

felkutatása. Noha a fejlődés legfőbb gátja ezen a területen is az anyagi eszközök hiánya, 

mégis elmondható, Izsákon folyamatosan növekszik a különféle versenyeken 

eredményesen szereplő diáksportolóknak a száma. Ezen a területen is az előrelépés 

legfőbb feltétele a további anyagi eszközök biztosításában rejlik, ugyanakkor utalni kell 

arra is, hogy kedvezően befolyásolná a diáksport helyzetét az, ha az eredmények nagyobb 

nyilvánosságot kapnának, ily módon növelve a sportolási vágyat, illetve a sport 

népszerűségét a diákok körében.  
 

A fentiekkel összefüggésben az iskolai versenysport legfőbb tendenciái a korábbi 

intézményi beszámolókban bemutatásra kerültek. E helyen csak arra szeretnénk utalni, 

hogy az iskolai versenysport valójában két fő területre bontható: magára a versenysportra 

és a versenysport utánpótlásra. A különféle sportcsoportok létrehozását természetesen 

nagyban meghatározza az iskolai testnevelés feltételrendszere, a pénzügyi támogatás 

mértéke, a testnevelő tanárok hozzáállása, és nem utolsó sorban a környezet sporthoz való 

viszonya. Továbbra is meghatározó szerepe van a testnevelő tanároknak, akik egyrészt 

szervezik, orientálják a gyereket a testi adottságainak megfelelő sportági csoportokba, 

másrészt levezetik a foglalkozásokat, szervezik a versenyeket, felkészítik a versenyzőket. 

Ennek alapján leírható az, hogy az előrelépés egyik legfontosabb komponense a tanári 

munka nagyobb megbecsülésében rejlik. 
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Külön problémát jelent a 14-18 éves korosztály sportolási körülményeinek megszervezése 

településünkön azért, mert Izsákon nincsen olyan középiskola , amely ezt a korcsoportot 

az általános iskolához hasonló módon koncentrálni lenne képes. Ennek a korcsoportnak 

tehát abból a szempontból speciális a helyzete, hogy sporttevékenységét nem tanórákon, 

hanem más területeken nyílik lehetőség megszervezni. Erre alkalmas keretet szolgáltathat 

akár a diáksport, akár a versenysport, akár pedig a szabadidősport.  

 

Kétségtelen az, hogy a jövőben nagyobb együttműködés szükséges a településünkön 

tevékenykedő intézmények, egyesületek, szervezetek között ezen speciális helyzetben 

lévő korcsoport érdekében. Az tevékenységi formák szervezésében részt vevőkkel az 

Önkormányzatnak kell együttműködési megállapodást kötnie és az éves szervezeti 

támogatásoknál előnyben kell részesíteni a feladatot vállalókat. 

 

Egyéb - a fentiekben ismertetetteken túl - fejlesztési irányként megjelölhető prioritások 

iskolai testnevelés és sport területén  

- Erősíteni kell a 6-10 éves korosztály testnevelését a velük foglalkozók 

szakosításával, a felszereltség és eszközellátást javításával, a testnevelésre fordított 

időkeret növelésével. 

- A lehetőségekhez mérten fokozottabban kell támogatni az intézményekben 

működő iskolai sportkörök, diáksport egyesületek munkáját.  

- Segíteni szükséges az intézményeket abban, hogy az országos pályázatokon való 

sikeres részvétellel növeljék saját sportra szánt bevételeiket. 

- Az egyesületek és iskola megállapodásban rögzítsék a tehetséggondozás és 

foglalkoztatás feltételeit. 

- Elvárás az iskola szakmai felügyeletét és irányítását ellátó intézménytől, az iskola 

igazgatójától és a nevelőtestületektől, hogy lehetőségeiket figyelembe véve 

biztosítsanak elsőbbséget a testnevelés és diáksport fejlesztésének.  

- A kiválasztott tanulók számára meg kell teremteni a magasabb szintű sportolás, 

versenyeztetés feltételeit . 

- Az iskolai testnevelés keretein belül nagyobb figyelmet kell fordítani a 

mentálhigiénés és sportetikai nevelésre.  

 

Az iskolai és diáksportra vonatkozó egyéb koncepcionális elemeket lásd a 

sportlétesítmények címszó alatt is. 
 

c) Szabadidősport 

 

Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a 

rendszeres, könnyen elérhető sportolás lehetőségét, és a létesítmények használatát. A 

szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, 

helyreállításáért, önkéntesen, időtöltésként végzett sporttevékenység. Annak ellenére, 

hogy általános tendencia az, hogy a szabadidősport önfinanszírozású legyen, 

szempontként szükséges érvényesíteni azt, hogy önkormányzatunk a lakosság 

egészségének, mentális és fizikai állapotának, valamint közösségi tevékenységi 

formákhoz kötődése érdekében anyagi szempontból is hozzájáruljon a szabadidős 

sporttevékenység mind nagyobb körökben való terjedéséhez. 
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A szabadidősport formái lehetnek közösségi szervezésű események, egyéni vagy 

önszerveződő közösségek, illetőleg egyesületek, vállalkozások által biztosított szabadidő 

sporttevékenységek, esetleg gyógyászati célú tevékenység is. Mint arról már többször is 

utalás esett, önkormányzatunk a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, 

karbantartásáról az adott költségvetési évre szóló rendeletében foglaltak szerint 

gondoskodik. Ugyancsak önkormányzatunk feladata a különböző szabadidősport célú 

helyek (pl. játszóterek) szükségszerinti karbantartása, felújítása. Ezért a cél érdekében 

bevonható anyagi és pályázati források lehetőség szerinti igénybevételével folyamatosan 

bővíteni kell ezen anyagi eszközöknek a körét. 

 

       A szabadidősport területén a futás, a kerékpározás,a röplabda azok a területek, ahol igen  

     élénk tevékenységet végeznek szervezőink. 

 

d) Fogyatékkal élők sportja 

 

Felmérések, statisztikák bizonyítják azt, hogy országunk lakosságának több, mint 10 %-a 

valamilyen formában és mértékben fogyatékkal élő személy. A fogyatékkal élők 

sportjának egyrészt egészségmegőrző, egészségfok növelő, másrészt a társadalmi 

beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő, életminőség javító funkciója van. Bár 

településünkön nincs vagy csekély mértékű a fogyatékkal élők sportja, és inkább csak 

olyan eseményekre, kirándulásokra korlátozódik, amelyeknek legfőbb szervezője a 

Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálat, jelentősége településünk szempontjából sem 

elhanyagolható.  

 

Az önkormányzat feladata elsősorban ezen a területen a sportlétesítmények 

akadálymentesítése ( ez az új létesítmények esetében biztosított lesz), mely feladat törvényi 

előírásként is megfogalmazódik. Ugyancsak előrelépést jelentene ezen a területen az, ha 

még szélesebb körben nyílna lehetőség a fogyatékosok önszerveződő csoportjainak 

sportirányú tevékenység támogatására, illetve szabadidős programok szervezésére, a 

kiemelkedő teljesítmények elismerésére. 

 

További irányelvek lehetnek a fogyatékkal élők sportjával kapcsolatosan: 

- Célszerű elvégezni az igény- és helyzetfelmérést a már részben meglévő adatok, 

részben az igénylőket összefogó civil szervezetektől nyert információk alapján.  

- A gyógyító célú sportot továbbra is támogatni szükséges (pl. pályázatok).  

- Az egészségkárosultak ellátási szint tekintetében azonos jogokkal rendelkeznek. A 

károsultság által felállított igények határozzák meg az ezzel kapcsolatos feladatokat.  

- Az egészségkárosultak sportjához szükséges segítséget nyújtani oly módon is, hogy 

a városi sportlétesítményeket kedvezményekkel vehessék igénybe. 

- Biztosítani kell a létesítmények fizikai és kommunikációs akadálymentesítését. 

 

d.) Versenysport 

 

      Izsák Városban a meghatározó szerepet a labdarúgás képviseli. A felnőtt csapat a Nemzeti 

Bajnokság III. osztályában történő szereplés után jelenleg a Bács-Kiskun Megyei II. 

osztályban szerepel. ( A felnőttek jelenleg a 10-12 helyen, az ifjúságiak 5-6 helyen állnak 

és örvendetes, hogy meghatározóvá vált az izsáki kötődésű sportolók részvétele). 
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      A felnőtt és ifjúsági csapat a Sárfehér Sportegyesület keretein belül szerepel. Ugyanakkor 

korosztályos csapatok is vannak az egyesületen belül, így U-7, U-9, U-11, U-13, U-16, U-

19-es korosztályokban. Jelenleg e korcsoportokban  igazolással rendelkezők száma 120 

fő, az edzéseken résztvevők száma ettől természetesen magasabb. Az utánpótlás iskolai 

koordinációját az Utánpótlás Egyesület végzi el, ahol térségi feladatok ellátására is sor 

kerül.  Az ún. Izsáki Kiskörzetben Ágasegyháza, Orgovány és Csengőd település 

versenyeit koordinálják. Iskolai intézményi szinten Ágasegyháza, Bugac, Csengőd, 

Fülöpszállás és Orgovány osztályos szintű csapatai versenyeit szervezik. Az óvodások 

esetében ez a körzet Bugac,Csengőd, Fülöpszállás és Izsák települések vonatkozásában 

valósul meg. Évente általában hat torna kerül megrendezésre a sporttelepen. 

 

     Külön szólni kell a fogathajtás szerepéről, mivel igazolt izsáki versenyzők vesznek részt az 

országos versenyeken és Izsák meghatározó szerepet játszik az  ország lovas sportjának 

irányításában, szervezésében és lebonyolításában.  

      A 04/28. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésével olyan fejlesztési lehetőségek 

nyílnak meg az Önkormányzat előtt, amit nem szabad kihasználatlanul hagyni. 

 

      A kialakított pálya és természetvédelmi környezete az ország legjobb tárgyi feltételei közé  

tartozó létesítmények egyike. Az iskolai lovas oktatás elindításával és megtartásával  

példaértékű munka folyik a településen, mely több esetben szerepel a médiában és a napi 

híradásokban.  

 

  Sportlétesítmények 

 

Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok 

funkciójának megtartása, bővítése, üzemeltetésének biztosítása, az üzemeltetés rendjének 

szabályozása.  

 

Mint arra már utalás történt, mindezen célok érdekében hozta létre Izsák Város 

Önkormányzat Község Képviselő-testülete az izsáki 1617. hrsz. alatt található sporttelepet 

és a Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működéséhez 

kapcsolódó. A megépülő új iskola kapcsolódó létesítményei és azok felszereltsége ideális 

környezetet biztosítanak a verseny, az intézményi és  a tömegsport szervezéséhez és 

eredményes működtetéséhez. 

 

Az önkormányzat szükségesnek tartotta és az elmúlt két évben - szorosan együttműködve 

a Sárfehér Sportegyesület vezetésével –  élt is a társasági adótól és osztalékról szóló 1996. 

évi LXXXI. törvény alapján  a látvány- csapatsportok sportegyesületei részére nyújtható 

támogatások igénybevételével. Ennek nyomán kívülről és belülről megújult a sporttelep 

épülete ( kb 20 millió forint felhasználásával, melyből 1/3 rész önkormányzati 

pénzeszköz) és olyan körülmények kerültek kialakításra, melyek megfelelnek a mai kor 

elvárásainak. 

 

A sporttelep 2 hektár 8211 m2 területű, egy nagyméretű labdarúgópálya, egy kialakítás 

alatt álló edzőpálya (alkalmi megvilágítással), egy balesetveszélyes kézilabdapálya és 

szükséges kiszolgáló épület található rajta.  
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                        Szükséges még a kézilabdapálya felújítása is és olyan megoldási mód alkalmazása, amely 

többfunkciós használatot tesz lehetővé ( röplabda és kosárlabda).Ehhez szükséges egy új 

borítás elkészítése, annak felfestése és a szükséges tárgyi eszközök beszerzése. A jelenlegi 

állapotában a pálya használatra alkalmatlan és balesetveszélyes. 

 

                        A pálya talaja elfogadható, de felújításra szorul  és szükséges a környezet általános 

karbantartása, valamint a lelátó állapotának a felülvizsgálata.  

 

                        A jelenlegi sportcsarnok az elmúlt évben egy energetikai pályázat keretében fotovoltaikus 

fejlesztésben vett részt, de szükséges a világítás, a fűtés és a padozat teljes megújítása is. 

A TOP keretében jelenleg folyik felmérés alatt az energetikai korszerűsítés végrehajtására, 

míg a parketta megújítását országos sportszövetség( röplabda) pályázatával kívánjuk 

megoldani.   

  

                        Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a Szabadság téren kialakított játszótér állagát, az 

eszközök szükséges időszakonkénti felülvizsgálata mellett naponta elkell végezni az 

altalaj karbantartását és tisztántartását is.  

 

3. Sportirányítás és sportfinanszírozás 

 

a) Sportirányítás 

Izsák Város sportéletének főbb irányait a Képviselő-testület által elfogadott (jelen 

sportkoncepción nyugvó) önkormányzati sportrendelet szabja meg. A sporttal kapcsolatos 

előterjesztések döntésre történő előkészítése a Kulturális- Oktatási és Sportbizottság 

feladata. 

 

A Polgármesteri Hivatalban a sporttal kapcsolatos ügyeket, az egyes előterjesztések 

előkészítését, a városban működő sport- és civilszervezetekkel való kapcsolattartást, a 

közösségi sport, szabadidős- és tömegsport rendezvények szervezésében való részvételt a  

címzetes főjegyző koordinálja.  

 

b) Sportfinanszírozás 

 

Izsák Város Önkormányzata az alábbiak szerint finanszírozza a település 

sportrendezvényeit és az illetékességi körén belül eső sporttevékenységeket.  

 

- Saját költségvetésének terhére az Izsáki Általános Művelődési Központ ( Táncsics 

Mihály Általános Iskola és az Alapfokú Művészeti szakmai felügyelete és irányítása 

mellett) keretei között biztosítja a Sportcsarnok fenntartásával kapcsolatos 

előirányzatokat.  

- Az Önkormányzat az eseti sportrendezvények finanszírozására, valamint konkrét 

sporttevékenységi formák támogatására költségvetésében külön pénzkeretet határoz 

meg, melynek felosztása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

- A sportegyesületekkel, sportcélú szervezetekkel támogatási szerződés formájában 

határozott idejű megállapodásokat köt. Ilyen finanszírozási szerződés áll fenn az Izsáki 

Sárfehér és az Utánpótlás Sportegyesülettel. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

feladatát képezi azon pályázatoknak a figyelése, feldolgozása, benyújtásra történő 

előkészítése, amelyek sikere esetén a település sportélete fejlődhet, gazdagodhat. 
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- Az Önkormányzat költségvetésének keretén belül gondoskodik a sporttelep közvetlen 

fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról ( gondok foglalkoztatás, bére, annak 

járulékai, áram-, víz-, gázszolgáltatás költsége, kisgépek üzemeltetése stb.)  

- Az Önkormányzat ellátja a lovas pálya karbantartásával ,fenntartásával, a versenyek 

szervezésével kapcsolatos előkészítési feladatokat elsősorban közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében. 

- Az Önkormányzat – éves költségvetésének teherbíró képességére figyelemmel - 

biztosítja a sportcélú pályázatokkal kapcsolatos önerőt. 

 

4. Záradék 

Izsák Város Sportkoncepcióját az Önkormányzat helyi sporttevékenységével kapcsolatos 

feladatairól szóló __/2016.(IV.__.) önkormányzati rendeletével egyidejűleg fogadta el, és 

léptette hatályba a Képviselő-testület. 

 

I z s á k, 2016. április 5. 

 

 

(:Mondok József:)                                                                 (:Bagócsi Károly:) 

                polgármester                címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


