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1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése

Mágocs Nagyközség Önkormányzata kiemelt és vállalható feladatának tekinti a
diáksport, a tömegsport, valamint a kiemelt sportágak (autósport, asztalitenisz, ügyességi
kerékpár, kézilabda, labdarúgás, lovassport) eszmei és anyagi támogatását, valamint az
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, ezek fejlesztését.
Támogatja továbbá az idősek testnevelését, testmozgásának lehetőségét, a helyi
Nyugdíjas Egyesülettel karöltve.
Keresi a lehetőségét a lakosság minél szélesebb körű bevonásának a sport és a
mozgáskultúra terén, mivel a testnevelést, a tömegsportot a kultúra szerves részének tekinti.

A község sportkultúrájának alapjait az oktatási intézmények testnevelése és
diáksportja képezi, a felnőtt- és versenysportot, valamint a tömegsportot pedig a községi
sportegyesület vezetése koordinálja.
A diáksport a tudatos testépítés és az állóképesség kifejlesztése mellett a fiatalok
szellemi fejlődését is javítja, a csapatmunka pedig az összetartozást erősíti. Természetesen
igaz ez a felnőtteknél is, hiszen a fittség, a jó közérzet elengedhetetlen a sporton kívüli
tevékenységek végrehajtásánál, továbbá a jó szociális-szellemi közérzet megteremtéséhez.
A község vezetésének érdeke, hogy a sport valamennyi fent leírt funkciója
érvényesüljön, a sportba befektetett támogatás más formában megtérüljön. Ennek érdekében
nagy hangsúlyt kell fektetni a sportszakember képzésre, a technikai, az elméleti és a
szakmai vonalon egyaránt.
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2. Mágocs nagyközség sportjának irányelvei
Községünkben, mint országosan is mindenhol, folyamatosan romlik a lakosság
egészségügyi állapota. A folyamat megakadályozása önkormányzati szerepvállalást is
indokol, melynek fő vonalai:
-

a szervezett sportolás biztosítása a helyi egyesületen keresztül

-

a tömegsport lehetőségének biztosítása a lakosság minél szélesebb körű
bevonásával

-

a diáksport folyamatos működtetése, ellenőrzése, ezen belül a hátrányos helyzetű
fiatalok tehetséggondozása, sportolási lehetőségének biztosítása

-

az idősek és fogyatékkal élők gyógytorna lehetőségének megszervezése

-

egészségügyi felvilágosító tevékenység megszervezése, a sportolók orvosi
ellenőrzésének biztosítása

3. Mágocs Nagyközség Önkormányzatának feladatai
A Mágocsi Önkormányzat legfontosabb feladatainak a következőket tekinti:

-

szoros együttműködés a Mágocs Községi Sport Körrel, a Mágocsi Általános és
Zeneiskola diáksport képviselőivel és a Mágocsi Nyugdíjas Egyesület kapcsolódó
képviselőivel

-

a helyi sporttevékenység támogatása a lehetőségek szerinti minden szinten

-

a helyi sport rövid- és középtávú fejlesztési céljainak megfelelő sportkoncepció
elfogadása

-

a lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra

-

az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények, ingatlanok fenntartása,
üzemeltetése, fejlesztése

-

az óvodai, iskolai sporttevékenység feltételeinek biztosítása

-

az utánpótlás-nevelés támogatása

-

a szabadidősport fejlesztése, feltételeinek biztosítása
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-

a sportrendezvények támogatása

-

a helyi sportéletben kiemelkedő szerepet játszó személyek, csapatok elismerése

-

a helyi sportegyesület ellenőrzése, felügyelete, éves beszámoltatása

4. A szabadidősport működtetése
Mágocs Nagyközség Önkormányzatának feladata a szervezett, önszerveződő
szabadidősport

támogatása,

valamint

az

ezekhez

kapcsolódó

sportlétesítmények

használatának biztosítása az ilyen irányú tevékenységet végző lakosság felé.
Fontos cél a dolgozó lakosság kiszolgálása a munkaidő utáni sporttevékenység
lehetőségének, helyszínének biztosítása úgy, hogy azokat széles időintervallumban lehessen
használni (világítás)
Feladata továbbá sportnapok szervezése, karöltve a helyi sportegyesülettel, a
diáksport képviselőivel, helyi civil szervezetekkel. Lehetőség szerint minél több fiatal
beszervezése a sportéletbe, valamint a családi szabadidősport lehetőségének a biztosítása. A
helyi sportlétesítmények és a község földrajzi helyzetének, domborzatának kihasználása az
ilyen irányú (természetjárás) sporttevékenység igényeihez.
Az önkormányzat feladata helyi civil szervezetek mozgósítása, versenyek,
sportvetélkedők szervezése, az időskorú lakosság szervezett testnevelésének, gyógytorna
lehetőségének biztosítása, a lakosság felvilágosítása az egészségkárosodást kiváltó
tényezőkről, valamint a testnevelés, sportélet jótékony hatásairól.

5. Az utánpótlás nevelés és a diáksport működtetése
A jövő generációinak testi fejlődése érdekében a következőket kell figyelembe venni:
-

elsőrendű célként kell kijelölni, hogy a helyi sportegyesület lehetőséget
biztosítson a község fiataljai számára a sportolásra, a szabadidő- és a versenysport
terén egyaránt
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-

a helyi iskola, valamint a Mágocs K.S.K. ösztönzése a kiemelt csapatsportok
(labdarúgás, kézilabda) területén végzett testnevelői, edzői munka minőségi
végrehajtására

-

az utánpótlás nevelés terén támogatni kell a helyi sportegyesületet eszmei és
anyagi téren egyaránt

-

felügyelni és támogatni kell a Mágocsi Általános és Zeneiskola diáksportjában
tevékenykedő testnevelőket, pedagógusokat

-

tovább kell folytatni a 4 éve működő óvodai futball oktatást, hogy az iskolába
kerülő gyerekek már kellő alappal rendelkezzenek e téren és a csapatsport
összetartó erejét megismerjék

-

támogatni kell az utánpótlás-nevelés terén tevékenykedőket, hogy szakmai
minősítést szerezzenek, illetve azokat továbbfejlesszék

-

időszakos orvosi ellenőrzést kell biztosítani a sportoló fiatalok számára,
ellenőrizni kell fizikai állapotukat, testi fejlődésüket

-

törekedni kell a szülői felvilágosításra az egészséges életmód kialakításának terén,
ecsetelni kell a sporttevékenység, testnevelés jótékony, nevelő, csapatszellemet
erősítő hatásait

-

biztosítani kell az önszerveződő fiatalok sportolási lehetőségeit, támogatni az
ilyen irányú spontán, illetve szervezett versenyeit

-

a diáksport mozgalom keretében jó kapcsolatot kell teremteni és ápolni a
környékbeli és a kistérségi iskolák diákjaival, nevelőivel, versenyeket, kupákat
kell szervezni, elsősorban az atlétika, a labdarúgás, a kézilabda és az asztalitenisz
terén

-

az iskola diákjainak hétvégi túrákat, kirándulásokat kell szervezni, egyrészt a
szabadidő hasznos eltöltése, másrészt a környék tájainak megismerése miatt

-

biztosítani kell az iskola sportlétesítményeinek működtetését, fejlesztését, a
sportfelszerelések rendszeres karbantartását, felújítását, sporteszközök beszerzését

-

össze kell hangolni a diáksportot felügyelő nevelők és a sportegyesület
tisztségviselőinek,

edzőinek

munkáját,

gondoskodni

teljesítményt nyújtó diákok és nevelők elismeréséről
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kell

a

kiemelkedő

6. Létesítmények fenntartása, fejlesztése
Mágocs Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő iskolai tornaterem,
tornapálya, labdarúgópálya, komplex bitumenes sportpálya, lovaspálya, kerékpáros
ügyességi pálya, futópálya fenntartása, biztonságos üzemeltetése kiemelt feladat.
A rendszeres testnevelés illetve versenysport eseményeire való felkészítés szintén
önkormányzati feladat.
A „Csatornapart” oldalában kialakított szánkópályát évente, ősszel elő kell készíteni,
valamint a község más pontján is ki kell jelölni, illetve elő kell készíteni hasonló adottságú
pályát A sportpálya területén ki kell építeni egy korcsolyapályát, amit természetes jég
kialakításával lehet üzemeltetni. Gondoskodni kell a fentiek biztonsági berendezéseiről,
valamint ezekre a pályákra is szervezni kell családi programokat.
Mint a diáksporthoz, mint a szabadidő-és versenysporthoz biztosítani kell a
létesítmények sporteszközökkel való feltöltését, hogy a lakosság és a sportolók optimális
keretek között sportolhassanak.
A meglévő lovaspálya akadályokat tovább kell bővíteni, mobil és fix akadályok terén
egyaránt. A lovaspályát a lovasnapokon jellemző zsúfoltság elkerülése miatt lelátóval kell
ellátni.
A tömegsport lehetőségeinek bővítése érdekében villanyvilágítás kiépítése szükséges
a komplex bitumenes pálya és a labdarúgópálya vonatkozásában. Célszerű a sportpályán
lévő játszótér bővítése, a gyermekek felügyelet melletti mozgásának biztosítása érdekében,
valamint a sportpálya körbekerítése, részben az ellenőrizhetőség, részben a vandalizmus
megakadályozása miatt.
A kisgyermekek egészségmegóvása és testi fejlődése érdekében tovább kell
bővíteni a község területén található játszótereket, elsőrendű szempontként figyelembe véve
a biztonságot.
A fenti célok megvalósítása érdekében az önkormányzat feladata a kapcsolódó
pályázatok figyelése, illetve megírása.
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7. A helyi sportfinanszírozás elvei
A Mágocs Nagyközség Önkormányzata által támogatott sportegyesület folyamatos
működésének
hónapjában

biztosítása érdekében, a támogatások elbírálását célszerű az év első
megtenni. Az egyesületnek nyújtott támogatás felosztása a szakosztályok

között továbbra is az elnökség tagjainak a feladata, a Képviselő-testület kijelölt tagjainak
ellenőrzése, illetve javaslatai figyelembe vétele mellett. A támogatás elosztásánál
figyelembe kell venni az elért eredményeket, a szakosztály jellegét, tagjainak számát, a
versenysportot űző szakosztályok kötelező szövetségi díjainak mértékét, valamint a
szakosztály fejlődését. Figyelembe kell venni továbbá a lakossági érdeklődés mértékét,
hiszen versenysport esetén a szakosztályok feladata a helyi nézők maximális kiszolgálása.
A kiemelt szakosztályok vonatkozásában támogatni kell az utánpótlás nevelésben
élenjárókat, figyelembe véve a serdülő és ifjúsági korú sportolók létszámát.
Új sportág esetében támogatás csak abban az esetben adható, ha az már egy éve
működik és bizonyítja létjogosultságát. Ha év közben felbomlik, akkor a fel nem használt
támogatást az egyesület köteles a következő évre átvinni.

8. A koncepció megvalósítása
A

sportkoncepcióban

megfogalmazott

elképzelések

megvalósítását

elősegíti

a

következetes végrehajtásra való törekvés, valamint a széleskörű nyilvánosság biztosítása.
A sportkoncepcióban feladatok, célkitűzések megvalósításáról a mindenkori
sportköri elnök köteles évente beszámolni a Képviselő-testületnek.
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