EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG
SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
2015-2019.

I. BEVEZETÉS
I/1. Egyházasrádóc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a testnevelés és
sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási
területén lakó állampolgárok számára az emberi testi és lelki egészséghez való jogot. Az
önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a település polgárai a jogukat minél
szélesebb körben gyakorolhassák.

I/2. A testnevelés és sport részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet
képeznek, amelyeknek arányos fejlesztése kihat a testkultúra egészére. A sport a legnagyobb
önszerveződésre épülő civil tevékenység, a kultúra része, szerves módon kapcsolódik a társadalom
kulturális, gazdasági jelenségeihez. Egyházasrádóc Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos
tevékenysége során védeni és terjeszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.

I/3. Egyházasrádóc Község Önkormányzata 2015. június 8-án elfogadta a sportfejlesztési
koncepciót 2015-2019. évre (továbbiakban: sportkoncepció) Minden évben költségvetési
rendeletében állapítja meg a sportfeladatok ellátására biztosított összeg nagyságát.

II. A KONCEPCIÓ CÉLJA

II/1. Egyházasrádóc község sportkoncepciójának alapvető célja, hogy meghatározza azokat a hosszú
távú feladatokat, amelyek végrehajtása során a község lakosságának mind szélesebb köre számára
lehetővé válik az egészséges, mozgásban gazdag életmód, kortól, nemtől függetlenül.

II/2. A koncepció célja továbbá, hogy megőrizze és gazdagítsa a község sport értékeit.

II/3. Alapelveknek tekintjük:

a) Mutassa be Egyházasrádóc község testnevelési és sportmozgalmának helyzetét, eredményeit,
gondjait, problémáit.
b) Határozza meg a települési, sportegyesületi önállóság és önrendelkezési jog figyelembevételével
azokat a feladatokat, amelyek hozzájárulnak Egyházasrádóc község sportértékeinek fejlesztéséhez.
c) Mutasson irányt a sporttal foglalkozó civil és társadalmi szervezeteknek saját sportfeladataik
megoldásában.
d) Egyházasrádóc Község Önkormányzata a feltételrendszer széleskörű figyelembevételével
határozza meg a község sportfeladatainak prioritásait, támogatásának elveit és területeit, elsősorban
a sportolás feltételrendszerének biztosításával. Mutassa be a diáksport-, szabadidősport eredményeit
és határozza meg feladataikat.
e) Segítse a magyar sportmozgalom távlati stratégiai céljainak megvalósítását.

III. EGYHÁZASRÁDÓC ÉS SPORTJÁNAK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

III/1. Egyházasrádóc Vas megyében a 86-os sz. főút mellett Szombathely és Körmend között
helyezkedik el. A település állandó lakosainak száma 2014. január 1-i adatok alapján 1293 fő. A
lakosságszám változó. A település székhely, Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik Nemesrempehollós és Egyházashollós
település. Az Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola 8 osztályos, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerülete fenntartásában van. Az Egyházasrádóci
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Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu településről járnak gyermekek. Az
iskola, óvoda, helyi sportegyesület gondoskodik az intézményekbe járó, illetve a településen élő
valamennyi korosztály sportolásáról.

III/2. A sportegyesületek száma

A településen egy sportegyesület működik az Egyházasrádóci Sportegyesület. Az Egyesület 120
igazolt játékossal rendelkezik. Ifjúsági és serdülő szinten működik a játékosok képzése. A
színvonalas utánpótlás-nevelésre törekszik az egyesület. Az 1940-es években megalakult egyesület
jelentős hagyományokkal büszkélkedik. Futball szakosztállyal rendelkezik jelenleg. Közreműködik
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megszervezésében. Az egyesület szakosztályvezetőjét 2008-ban Vas Megye Önkormányzata „Vas
Megye szolgálatáért” sport tagozati kitüntetéssel érdemesítette.

III/3. Egyházasrádóc Község Önkormányzata a község sportját - az elmúlt évek alatt kialakult
hagyományai, adottságai figyelembe vételével - szervezi, támogatja.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a sportéletre, a mozgáskultúra fejlesztésére. Helyben
háziorvosi, fogorvosi ellátás áll rendelkezésre, az egészséges életmód vezetésre kiemelt figyelem
fordul. A település költségvetési támogatást nyújt a sportegyesület részére. A tulajdonában lévő 22
személyes busz térítésmentesen szállítja a játékosokat mérkőzésekre. Hagyományosan több éve
működik az önkormányzat hivatalos sportnapja, ahol minden korosztály képviseltetheti magát,
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gyermekprogramok, női foci gazdagítja a rendezvénykínálatot. Az Egyházasrádóci Kossuth Lajos
Általános Iskola tornateremmel rendelkezik. A lakosság, a társönkormányzatok, a helyi civil
szervezetek rendelkezésére áll térítésmentesen. Az önkormányzati futballpályát az iskola kis
látogatói is ingyenesen használhatják korlátozás nélkül.
Kiemelt feladat a tornaterem felújítása pályázati erő, egyéb támogatás igénybevételével. A
tulajdonos önkormányzatok önerőből nem képesek a felújítási költségek finanszírozására.

III/4. A község sportélete hagyományos testkultúrával, régi tradíciókkal, büszkélkedhet.

A településen 1940-es évek óta folyamatosan működik sportegyesület és egészségnevelés.

IV. ÖNKORMÁNYZAT
IV/1. A sportról szóló 2004. évi I. tv az önkormányzatok számára az alábbi feladatokat fogalmazta
meg:
A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai:
„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.
(2) A helyi 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.”

E feladatok ellátására az önkormányzat éves költségvetésében pénzeszközöket biztosít.

IV/2.

Az egyesület és az önkormányzat összefogása a helyi sportélet szervezésében

elengedhetetlen: az egyesület az említett anyagi és természetbeni támogatás nélkül nem tudna
megfelelő sporttevékenységet folytatni. A sportegyesület nagyon szép eredményeket ért el
pályázatok segítségével: futballpálya megvilágítása, felújítása, sportöltöző korszerűsítése,
akadálymentesítése, játékos kijáró kiépítése. Az önkormányzat viszont a sportegyesületen keresztül
látja el a települési sportfeladatokat, hiszen a sporttevékenység közvetlen szervezésére nincs
apparátusa, valamint szakmai háttere.

IV/3. A község támogatja a helyi diáksportéletet, a lakossági szabadidősportot, valamint a
sportrendezvényeket. Az önkormányzati vezetők felismerték, hogy a sportnak, egy település
életében igen nagy jelentősége, közösségformáló ereje van.

IV/4. Egyházasrádóc Község Önkormányzata évről évre támogatást biztosított a községben a sport
számára. A támogatás összege milliós nagyságrendű. A sportegyesület maga is keres szponzorokat
és nyújt be pályázatokat.

IV/5. Az önkormányzatnak mindig fontos alapelve volt, hogy a következő szempontoknak eleget
tegyen:
a) a sport lehetőségének folyamatos biztosítása, működtetéshez szükséges háttér biztosítása
(sportlétesítmények biztosítása, feladatok ellátása),
b) a településeken tevékenykedő egyesületek létesítmény feltételeinek javítása.

IV/6. Egyházasrádóc Község Önkormányzata minden évben a költségvetésről szóló rendeletben
állapítja meg a sportfeladatok ellátására biztosított összeg nagyságát.

V. DIÁKSPORT
A sportról szóló 2004. évi I. törvény a megyei önkormányzatok kötelező feladataként írja elő, hogy
„segítse a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó
sportrendezvények lebonyolítását…”.

V/1. A diáksport főbb jellemzői
a) Az iskolai testnevelés és diáksport magában foglalja az oktatási intézmények tanulóinak
testnevelési és sporttevékenységét, a tanórai és tanórán kívüli, iskolában végzett sporttevékenységet
éppúgy, mint az iskolán kívüli keretben végzett különböző diáksport-rendezvényeken zajló
testgyakorlást, testedzést és játékokat, mozgásos alkalmakat.

b) Az egészséges életmódra nevelés a család, az iskola és a társadalom együttes feladata. A
társadalmi helyzettel és az életmódbeli változásokkal összefüggésben azonban a sportos életmód és
az egészségmegőrzés területén egyre jobban elmozdulás tapasztalható az iskola irányába. A
gyerekek számára az iskolai intézményes sporttevékenység az egész életre szóló szokások aktív
kialakításának egyszeri és megismételhetetlen lehetősége. Ezt a helyszínt és ezt az életkort kell
minél előnyösebb helyzetbe hozni a társadalmi egészségmegőrzés érdekében. Ez az alapfeladat
alátámasztható biológiai oldalról is: a sport, testedzés nélkül fiataljaink elmaradnak örökletes
lehetőségeiktől, nem futják ki biológiai formájukat, kisebbek, gyengébbek lesznek. Minden tanulás
kitüntetett ideje a fiatalkor, igaz, felnőttkorban még szellemiekben sok minden pótolható – a
növekedés, érés azonban befejeződött. Különösen lényeges a fizikai aktivitás, a megfelelő
mozgásterhelés a serdülőkorban, a keringési és légző rendszer fejlődése idején. Az ekkor elért
maximum meghatározó az élet hátralévő részében.
Mindez önmagában is alátámasztja a társadalomnak a közoktatásban kifejezésre jutó felelősségét az
iskolai testnevelés és sport területén. A testnevelés nem egyszerűen tantárgy, hanem terület, amely
hivatott egyensúlyt tartani a szellemi képzés „másként ható” terhelésével, ami az egész
személyiségfejlődést és életmódot alakítja. Nem kevésbé fontos az iskolai testnevelés és sport
pedagógiai, pszichológiai megalapozottsága, sőt úgy is fogalmazhatunk, hogy a fiatalok számára
olyannyira természetes életforma a sport, hogy ennek humán tartalma indokolja középpontba
állítását. A sportban a fiatalok hiteles, objektív, konkrét visszajelzést kapnak saját teljesítményükről.
Megtanulják a siker és a kudarc elviselését, a tehervállalás örömét, az ítéletalkotás felelősségét, a
konfliktustűrést és -kezelést, a közösségi élet szabályait. Továbbá az iskolai testnevelés és diáksport
minősége és mennyisége („piramis-elv”) meghatározó a sport többi területére is, hiszen az alapot
jelenti az utánpótlás-nevelés, a versenysport, az élsport és a felnőtt szabadidősport számára. A fent
leírtakból egyértelműen következik, hogy az iskolai testnevelés és diáksport legfőbb célja az ifjúság
mind nagyobb hányadának biztosítani, megszervezni a rendszeres testmozgást, módszeres
testgyakorlást.
c) A diáksport versenyrendszerének alapja az iskolában folyó tanórán kívüli sporttevékenység és az

iskolai diáksport szervezetek, diáksport egyesületek által szervezett iskolai sportfoglalkozások, házi
versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti sportrendezvények, megyei, országos rendezvények,
versenyekre való felkészítés, részvétel.

V/2. Céljaink
a) a tanuló ifjúság számára elérhetővé tegyük a sportban való részvételt, részükre rendszeres
felvilágosítást adjunk az alapvető sportolási lehetőségekről, a nem versenyszerű testedzési
formákban rejlő kihívásokról,
b) elősegítjük a tanuló ifjúság egészségesebb életmódra nevelését,
c) a törekszünk a sportoló diákok számának növelésére,
f) lehetőséget biztosítunk a hátrányos helyzetű községekben élő fiatalok sportolásához.

V/3. A helyzetelemzésből és célmeghatározásból adódó feladatok
a) Céljaink eléréséhez továbbra is szükséges a diáksport kiemelt támogatása, hasonlóan az eddigi
évekhez.
b) az iskolánk tanárai anyagi és erkölcsi támogatást kapnak,
c) továbbra is támogatásban részesítjük a diáksport versenyrendszerét.
d) ösztönözzük a mindennapos kapcsolat kialakítását és együttműködési megállapodások
megkötését az iskolák, diáksport szervezetek és a helyi sportklubok között.
e) Az iskolai testnevelés megfelelő szintű fenntartása, fejlesztése az iskolai alapellátás részeként
állami feladat.
f) Fontos, hogy a napi testnevelés, testedzés aktív legyen, megmozgassa a diákokat.

VI. SZABADIDŐSPORT - SPORT REKREÁCIÓ

VI/1. A szabadidősport főbb jellemzői
A sportról szóló törvény megfogalmazása szerint szabadidős sportoló az a természetes személy, aki
szabadideje eltöltéseként nem szervezett formában végez sporttevékenységet, illetve aki a
szervezett formában folytatott sporttevékenysége során nem vesz részt szakszövetség vagy
sportszövetség által kiírt, szervezett versenyeken.

A szabadidősport tehát nem eredmény és sikerorientált, hanem főként kedvtelésből, az egészség
megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéseként végzett sporttevékenység, testedzés.
A mai társadalomban tipikus, hogy az iskolarendszerben fokozatosan csökken a rendszeres, főleg a
versenyszerűen sportolók száma, leginkább a felsőoktatásban, majd az iskolapadból kikerülve,azok, akik nem versenyszerűen sportolók-, végleg abbahagyják a testedzést.
Évtizedek múlva, egzisztenciálisan konszolidálódva – ideális esetben – jelentkezik a testedzés,
sportolás iránti igény (bár sok esetben testtömegbeli, egészségi problémák vezetnek erre a
felismerésre). Ezért is igen találó a sport rekreáció kifejezés, amely arra utal, hogy a sport segít
helyreállítani a munkavégző teljesítőképességet.
A Nemzeti Sportstratégiával összhangban a sporttörvény az önként vállalható feladatok sorában
meghatározza a helyi önkormányzatok részére a szabadidősport feltételeinek fejlesztését, továbbá a
nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, illetve a
tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának támogatását, segítését.
A szervezett formák közül változatlanul a labdajátékok a legnépszerűbbek, és ezek újszerű
változatai is kezdenek teret hódítani, mint a streetball, ebben a sportágban településünk iskolájának
diákjai szép eredményeket érnek el.

VI/2. Célmeghatározás
a) a község lakossága számára elérhetővé tesszük a sportban való részvételt, részükre rendszeres
felvilágosítást adunk az alapvető sportolási lehetőségekről, a nem versenyszerű testedzési
formákról,
b) célprogramjainkkal a község lakossága egészségesebb életmódra nevelését elősegítjük,
c) felvilágosító és ráutaló tevékenységekkel kívánjuk elérni, hogy fokozatosan növekedjen a
rendszeresen sportoló egyházasrádóci lakosok száma,
d) sportlétesítményeket térítésmentes használatra biztosítjuk,
e) elősegítjük a szabadidősport személyi feltételeinek megteremtését.

VII/4. A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
a) Különböző pályázati források bevonásával támogatni kívánjuk a sportlétesítményekkorszerűsítését,

b) Biztosítjuk a községi sportegyesület működésének alapvető feltételeit,
c) Támogatjuk a községben megrendezésre kerülő, a sportágak fejlődését elősegítő programokat.

VII. EGYÉB TEVÉKENYSÉG

VII/1. Sportlétesítmények fejlesztése
A jogszabályi előírás mellett a sportlétesítmény-fejlesztés prioritásként való kezelését a következő
elvek indokolják:

a.) Valamennyi sporttevékenység – iskolai testnevelés, diáksport, szabadidősport,
versenysport – végzésének alapvető közege, alapfeltétele a létesítmény. A jó állapotban lévő
termek, pályák pozitívan hatnak a tanulók testneveléshez való viszonyulására, vonzó a
szabadidő-sportolók számára, a nézők, szurkolók számára is fontos, hogy igényes, kulturált
környezetben tölthessék el szabadidejüket, s a sportegyesületek számára is óriási segítség a
megfelelő környezet biztosítása az edzésekre, mérkőzésekre.

b.) Létesítmények építése, fejlesztése maradandó értéket hoz létre, hosszútávra szóló,
biztonságos befektetést jelent. Sajnos előfordul a sport világában, hogy egyes
sportegyesületek szinte egyik évről a másikra leépülnek vagy megszűnnek, annak ellenére,
hogy – bár lehet, hogy nem elég – támogatásban részesültek. Ugyanakkor egy jó állapotban
lévő sportlétesítményt még a sport területén is igen sokoldalúan lehet kihasználni, és sokszor
különböző kulturális rendezvényeknek ad otthont.

VII/3. Rendezvénytámogatás
Mindig fontos szempontnak tartottuk, hogy Egyházasrádóc község jó hírnevét ne csak sportolói,
hanem az adott település rendezvényei, lakosságának vendégszeretete és fogadókészsége is
szolgálja.

VIII. ÖSSZEFOGLALÁS
VIII/1. Egyházasrádóc községben a sport szerepe hangsúlyos. A vezetőség felismerte a sport
hasznát, szükségességét, és a magyar általános helyzettől eltérően kiemelt fontossággal kezeli.

VIII/2. Egyházasrádócon a jól működő és jól szervezett sportegyesület eddig és a jövőben is magas
színvonalon szeretné biztosítani a sportélet szakmai, pénzügyi és szervezési feltételeit.

VIII/3. Egyházasrádóc Község Önkormányzata sportkoncepciójában megfogalmazta a követendő
célokat és feladatokat. Egyházasrádóc község Sportkoncepciójában arra törekedtünk, hogy minél
hatékonyabb módon, minél több sportoló számára tudjunk rendszeres sportolási lehetőséget adni.
Fontosnak tartjuk, hogy Egyházasrádóc község saját arculattal rendelkezzen a sport területén.

Egyházasrádóc, 2015. június 8.

Szvoboda Tamás

Balogh Tamásné

polgármester

jegyzői feladatokat ellátó igazgatási főea.

