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A sportfejlesztési koncepció (továbbiakban: sportkoncepció) célja, feladata
A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D §. (1) bekezdése alkotmányos jogként fogalmazza
meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi- és lelki egészséghez való
jogát. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja – többek között – a rendszeres testedzés
biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a
megelőzés és rekreáció fontos eszköze.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezetének 8. §. (1) bekezdése a
települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport
támogatását. Az Önkormányzat céltudatos gondoskodás, a sportolás lehetőségeinek
biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását.
A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában. Az elmúlt időszakban szociális, kulturális és oktatási alapfeladatok
tömege zúdult a helyi önkormányzatokra, miközben a sport egyre inkább háttérbe szorult. A
sport korábbi nagy mecénásai – az állami vállalatok jelentős része tönkrement, átalakult,
sporttámogató tevékenységük szinte megszűnt. Az új cégek, letelepedett multinacionális
vállalatok nem mutatnak kellő hajlandóságot a testkultúra anyagi támogatására, a helyi
szponzorok nagy része lefedett, újak bevonása nehéz. Mindezek következtében a sport az
elmúlt években jelentős veszteséget szenvedett, a nem közpénzből történő finanszírozása
számottevően csökkent.
Ellentmondást jelent az is, hogy míg a versenysport, az élsport területén kimagasló
eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el sportolóink, addig a lakosság döntő
többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a mai napig nem
zárult le, ezért országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli a sport, ami
országunk Európai Unióhoz történt csatlakozásával újabb változásokon mehet keresztül.
A sportkoncepció megalkotásával Biharnagybajom Község Önkormányzata olyan rövid- és
középtávú feladatokat, célokat kíván maghatározni saját maga és a sport bármely területén
közreműködők, együttműködők számára, amellyel hatékonyan hozzá tud járulni a sport helyi
társadalomban betöltött szerepének erősítéséhez, annak minden pozitív hatásával.
Törvényi háttér
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:
-

az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, amely a helyi
önkormányzatok feladatairól is rendelkezik: a sport támogatását is e feladatok körébe

sorolja, ugyanakkor a törvény azt is előírja, hogy az önkormányzat maga határozza
meg, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el
-

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 10. § (1)
bekezdése szerint a gyermeknek, a tanulóknak joga, hogy nevelési, illetőleg a
nevelési-oktatási intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék és
oktassák: a szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség biztosításával
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai tanulmányi rendjét. A
törvény 52. - 53. §-a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között, a
tanórán kívüli foglalkozások tervezésénél, az iskolai sportkör kötelezőségét és a
mindennapos testedzés biztosítását

-

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: a
helyi sportfejlesztési koncepció megalkotását és annak megvalósításáról történő
gondoskodást; a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a
helyi

sportszervezetekkel,

sportszövetségekkel

történő

együttműködést;

az

önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását és működtetését; az
önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlási feltételeinek
megteremtését
A törvényben leírt feladatokat csak helyileg lehet definiálni, pontosítani, hiszen a túlzott
központi szabályozás sérthetné az önkormányzatiság elvét, az önkormányzatok alkotmányát,
ezért is szükséges a helyi sajátosságokra épülő sportkoncepció megalkotása.
Biharnagybajom Község sportkoncepciójának alapelvei
Az egészséges életmód tömeges terjesztése, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a
sportolás ösztönzése a településeken az egyik legfőbb feladat. Meg kell teremteni annak
feltételét, hogy minél többen érezzenek belső késztetést testmozgás, a sport iránt. A
szemléletváltozás kialakításához szükséges a helyi média megnyerése. Minden életszakaszt
magában foglaló képzésre, és önképzésre épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is.
Olyan rétegeknek is biztosítani kell a részvétel lehetőségét, akik nem tudnak fizetőképes
kereslettel megjelenni a sportpiacon. Családi sport- és szabadidős programokkal kell
ösztönözni a tudatformálást. Lehetővé kell tenni valamennyi életszakaszban a sportolást.
A sportolás kiszélesítése miatt szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében
ösztönözni kell a nem hivatásos edzők, sportszakemberek tevékenységét, a minőségi

követelményeknek megfelelő képzésük, továbbképzésük mellett, hiszen a szabadidősportban
is törekedni kell a szakképzett személyzet biztosítására. Elengedhetetlen szakképzett
szakemberek alkalmazásával a sportlétesítmények programkínálatának bővítése.
Törekedni kell az újonnan kialakult sportágak űzéséhez szükséges feltételek kialakítására. Be
kell vonni a sportolásba a nőket, az egyedülállókat, az idősebbeket, a kisebbséget, a szociális
szempontból hátrányos helyzetűeket. Kiemelt támogatást kell biztosítani a legjelentősebb
szabadidős rendezvényeknek, de koordinálni szükséges a település különböző részein
megrendezésre kerülő szabadidősport eseményeket. Az alkalmi nagy rendezvények mellett
törekedni kell a rendszeres sportolási, testmozgási alkalmat nyújtó tevékenységi formák
népszerűsítésére.
A sporttal kapcsolatban az Önkormányzat a következő alapelveket fekteti le:
-

Biharnagybajom Község Önkormányzata kiemelt és vállalható feladatának tekinti a
diáksport, a tömegsport, valamint a kiemelt versenysportágak eszmei és anyagi
támogatását, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények
fenntartását, ezek lehetőség szerinti fejlesztését

-

Támogatni kívánja továbbá az idősek testnevelését, testmozgásának lehetőségét, a
helyi Nyugdíjas Klub egyesületével karöltve

-

Az Önkormányzat meg kívánja teremteni a nemzeti- és a helyi kulturális örökség
szerves részét képező lovassport szervezett keretek között történő működésének
alapfeltételeit, tárgyi- és létesítményi hátterét. Ezzel egyidejűleg a település
idegenforgalmi

értékét,

-ismertségét

emelő,

a

lovas

sporthoz

kapcsolódó

rendezvény(ek) minél szélesebb körű kiterjesztését is támogatni kívánja
-

Az Önkormányzat - a felmerült igényekre reagálva - segíteni kívánja a testépítéshez
szükséges tárgyi-, dologi feltételek kialakítását

-

Keresi a lehetőségét a lakosság minél szélesebb körű bevonásának a sport és a
mozgáskultúra területére, mivel a testnevelést, a tömegsportot az egyetemes kultúra
szerves részének és a közösséggé formálódás egyik elsődleges színterének tekinti

-

Elismeri, hogy község sportkultúrájának alapjait az oktatási intézmények testnevelése
és diáksportja, és az utánpótlás nevelés képezi; a felnőtt- és versenysportot, valamint a
tömegsportot pedig a községi sportegyesület vezetése, valamint a munkájukat segítő
sportreferens koordinálja

-

Hangsúlyozza, hogy a diáksport a tudatos testkultúra és az állóképesség fejlesztése
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 diák- és versenyspot területén is kiemelten fontosnak tekinti a hátrányos helyzetű
fiatalok tehetséggondozását, melyben elsődleges együttműködő partnere a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A község vezetésének érdeke, hogy a sport valamennyi fent leírt funkciója érvényesüljön, a
sportba befektetett támogatás közösségépítés terén, a település hírnevének öregbítése révén és
a lakosság komfortérzetének javulásában megtérüljön. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell
fektetni a sportszakember képzésre, a technikai-, az elméleti- és a szakmai vonalon egyaránt.
Biharnagybajom Község Önkormányzatának feladatai
-

a sportkoncepcióban megfogalmazott célok érdekében a sporttal foglalkozó községi
szervezetekkel való együttműködés

-

a szervezett sportolási lehetőségek biztosítása a helyi egyesületen és civil
szervezeteken keresztül, azokkal szorosan együttműködve

-

a sporttevékenységek és a civil szervezetek finanszírozásának újragondolása – a
kiemelt sportágak, a tömeg- és a diáksport, valamint a civil szervezetek ilyen irányú
támogatásának különválasztása,

-

az Önkormányzat által nyújtott, célzott támogatások felhasználási körének
meghatározása és a felhasznált támogatásokkal történő elszámolási kötelezettség
megjelölése

-

a tömegsport lehetőségének biztosítása a lakosság minél szélesebb körű bevonásával, a
sportlétesítmények és az sportjellegű célra is használható intézmények maximális
kihasználásával

-

a

diáksport

folyamatos

működtetése,

ellenőrzése

az

önkormányzati

iskola

költségvetésén keresztül
-

a diáksporton belül a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának segítése,
sportolási lehetőségének biztosítása az oktatási, és a szociális intézményekkel,
valamint helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve

-

az iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása

-

az utánpótlás-nevelés terén együttműködési lehetőségek keresése, felmérése,
hatékony,

a

települési

versenysport-utánpótlás

együttműködési megállapodások előkészítése, megkötése

megalapozását

elősegítő

A kijelölt feladatok megvalósulásának érdekében az Önkormányzat:
-

szorosan

együttműködik

a

Biharnagybajomi

Sportegyesülettel

és

annak

szakosztályaival, a Biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI-val ,
valamint a Napraforgó Óvoda diáksport képviselőivel, a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat képviselőivel, a Biharnagybajomi Nyugdíjas Egyesület kapcsolódó
képviselőivel és valamennyi helyi civil szervezettel
-

törekszik a lakosság minden rétegének sportolásra ösztönzésére

-

anyagilag és eszmeileg támogatatja a sportszakemberek képzését a lehetőségekhez
mérten

-

megszervezi az idősek és fogyatékkal élők gyógytorna lehetőségét

-

egészségügyi felvilágosító tevékenységet szervez

-

sportreferenst alkalmaz a sportkoncepció terveinek végrehajtásának segítése,
koordinálása érdekében

-

folyamatosan figyelemmel kíséri a sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségeket, azokat
maximálisan kiaknázza

-

megalkotja a helyi sport rövid- és középtávú fejlesztési céljainak megfelelő
sportkoncepciót

-

segíti területi, kistérségi versenyrendszerek kialakítását, sportrendezvények, versenyek
szervezését

-

biztosítja a helyi sportéletben kiemelkedő szerepet játszó személyek, csapatok méltó
elismerését (lásd: „Biharnagybajom Sportjáért” elismerő cím)

-

biztosítja a sporttal foglalkozó szervezetek, intézmények szakmai- és finanszírozásfelhasználási ellenőrzését, felügyeletét, éves beszámoltatását

Irányelvek az oktatási-nevelési intézmények testnevelése és a diáksport területén
-

Biztosítani kell a fiatalok számára az alapvető sportképességek fejlesztésének
lehetőségét

-

A diákokat meg kell tanítani sportolni, hogy megismerve megszeressék azt, szokássá
váljon náluk, s része legyen egyéni értékrendjüknek

-

A folyamatot annak tudatában kell beindítani, hogy az eredmények – valószínűleg –
csak többéves, esetleg évtizedes késéssel lesznek kézzelfoghatóak

-

Fokozatosan el kell érni, hogy fiataljaink napi egy órában vehessenek részt minőségi
testnevelési és sportfoglalkozásokon, ne csak elméletben valósuljon meg a
mindennapos testnevelés

Az ennek érdekében elvégzendő feladatok:
-

A nevelési-oktatási intézmények szabadtéri, és fedett sportlétesítményeinek műszaki
felmérését elvégezni, véleményezni azok műszaki állapotát és rangsort készítve
lehetőség szerint elkezdeni a felújítást
Felelős: Polgármester, sportreferens, műszaki előadó
Beszámolási határidő: 2011. 04. 01.

-

Fel kell mérni a nevelési-oktatási intézmények sportszerellátottságát (mennyiség,
minőség) és biztosítani a hiány pótlására szükséges anyagi fedezetet (elsősorban
pályázati forrás bevonására törekedve)
Felelős: sportreferens, a nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy
Beszámolási határidő: 2011. 05. 01.

-

Kezdeményezni

kell

minden

oktatási

intézményben

a

diáksport

egyesület

megalakítását, mert csak így van lehetőség külső anyagi forrás bevonására
Felelős: a nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy
Beszámolási határidő: 2011. 10. 31.
-

Javasolt a tantervben nem szereplő sportágak népszerűsítése a tanórákon és a
települési tömegsportrendezvényeken
Felelős: a nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy
Beszámolási határidő: 2011. 10. 31.

-

Az oktatási intézmények és a sportegyesületek együttműködési nyilatkozatban
rögzítsék

részvételüket

a

helyi

utánpótlás

nevelésben

való

szerepvállalási

szándékukról, és vállalásaikról
Felelős: a nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy, sportegyesületi
elnök
Beszámolási határidő: 2011. 06. 15.
-

Fontos feladat a hátrányos helyzetű tanulókkal való megkülönböztetett szakmai munka
a testnevelés órákon, a fegyelmezett magatartás és a közösségi mozgásfejlesztés
érdekében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködés kidolgozása
Felelős: a nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy
Beszámolási határidő: 2011. 09. 30.

A szabadidősport hatékony működtetése érdekében az Önkormányzat és a sportreferens
feladata:
-

a szervezett, önszerveződő szabadidősport támogatása, valamint az ezekhez
kapcsolódó sportlétesítmények használatának biztosítása az ilyen irányú tevékenységet
végző lakosság felé

-

a dolgozó lakosság kiszolgálása a munkaidő utáni sporttevékenység lehetőségének,
helyszínének biztosítása úgy, hogy azokat széles időintervallumban lehessen használni
(pl.: világítás)

-

sportnapok szervezése, karöltve a helyi sportegyesülettel, a diáksport képviselőivel,
helyi civil szervezetekkel.

-

A helyi sportlétesítmények és a község földrajzi helyzetének, domborzatának
kihasználása az ilyen irányú (pl.: természetjárás) sporttevékenységhez

-

Az önkormányzat feladata helyi civil szervezetek mozgósítása és a lakosság
felvilágosításának megszervezése

Feladat: igényfelmérés készítése, programszervezés
Felelős: Polgármester, sportreferens, Művelődési Ház, sportegyesületi elnök
Határidő: folyamatos
Az utánpótlás-nevelés hatékony működtetése érdekében az Önkormányzat és a
sportreferens feladata:
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

-

külön meg kell határozni az költségvetésben az utánpótlás támogatására felhasználni
kívánt összeget

-

a helyi iskola, valamint a Biharnagybajomi SE ösztönzése a kiemelt sportágak
területén végzett testnevelői, edzői munka minőségének javítására

-

lehetőség szerint támogatni kell az Általános Iskola diáksportjában tevékenykedő
testnevelőket, pedagógusokat

-

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

Ennek érdekében:
-

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

-

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

-

biztosítani kell a település és 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 kell a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó diákok és nevelők elismeréséről
Felelős: Polgármester, sportreferens, Művelődési Ház vezetője, sportegyesületi elnök,
a nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy
Határidő: folyamatos
Az egészségkárosultak és hátrányos helyzetűek sportja

A sporttörvény 55. §-a feladatokat is meghatároz a települési önkormányzatok részére. Az 3.
bekezdés c. pontja többek között a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok
sportjának segítségéről szól.
A testnevelés, a sport, a mozgás minden ember számára természetes és magától értetődő igény
és cselekvés. A fogyatékos emberek életében – elméletileg – a sportnak ugyanaz a szerepe,
mint az épek esetében: az egészség megőrzése, önmegvalósítás, sikerélmény, közösségi élet
stb. Életükben ugyanúgy szerepelnie kell mindazoknak a tevékenységeknek, amelyek minden
ember életében fontosak. Hiszen nekik ugyanúgy van mozgásigényük, mint ép társaiknak és
ezt az igényüket ki kell elégíteni. Különbségek, illetve a fogyatékos sportolókkal kapcsolatos
pozitív diszkriminációs szabályokat csak ott kell alkalmaznunk, ahol azt a fogyatékos
sportolók érdekei megkívánják.

A sporttörvény szerint fogyatékos (77. §. e. pont) a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos,
siket, illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy gyengén látó természetes
személy.
Alapértékek az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények fenntartásában,
fejlesztésében:
-

Biharnagybajom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő iskolai tornaterem,
labdarúgópálya fenntartása, biztonságos üzemeltetése kiemelt feladat

-

Mind a diáksporthoz, mind a szabadidő-és versenysporthoz biztosítani kell a
létesítmények sporteszközökkel való feltöltését, hogy a lakosság és a sportolók
optimális keretek között sportolhassanak

-

A tömegsport lehetőségeinek bővítése érdekében villanyvilágítás kiépítése szükséges a
labdarúgópályán

-

Célszerű a sportpályán lévő sportolási lehetőségek bővítése is a gyermekek felügyelet
melletti mozgásának biztosítása érdekében. Ezzel egyidejűleg a helyi igényekhez
igazítva - meg kell teremteni a fiatalok önkifejezését és egészséges életmódját segítő,
új, eddig lehetőséggel nem rendelkező sportok estében is az alapfeltételeket (pl.:
testépítés, gördeszka, kerékpáros-ügyességi sport)

-

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 és a sportreferens kiemelt feladata a
kapcsolódó pályázatok figyelése, illetve megírása.
A helyi sportfinanszírozás elvei
-

Kiemelt feladat a sporttevékenységek és a civil szervezetek finanszírozásának
újragondolása – a kiemelt sportágak, a tömeg- és a diáksport, valamint a civil
szervezetek ilyen irányú támogatásának különválasztása, illetve az Önkormányzat által
nyújtott, célzott támogatások felhasználási körének meghatározása és a felhasznált
támogatásokkal

történő

elszámolási

kötelezettség

megjelölése.

Célszerű

a

támogatásban részesülő szervezetek számára az évenkénti szakmai-gazdasági
beszámoló kötelezővé tétele, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

-

A Biharnagybajom Község Önkormányzata által támogatott sportegyesület folyamatos
működésének biztosítása érdekében, a támogatások elbírálását célszerű az év első
hónapjaiban megtenni.

-

Az egyesületnek nyújtott támogatás felosztása a szakosztályok között továbbra is az
elnökség tagjainak a feladata, a sportreferens ellenőrzése, illetve szakmai javaslatainak
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.
Feladat:
Az Önkormányzat testnevelési- és sportfeladatainak végrehajtásáról szóló
rendelet aktualizálása, melyben meghatározásra kerülnek az Önkormányzat
sporttal kapcsolatos részletes feladatai, megjelennek a támogatási szempontból
különválasztott sporttevékenységek (pl.: versenysport, tömegsport, diáksport,
utánpótlás-nevelés, stb.). Szabályozza a támogatások igénylésének módját,
odaítélésének és felhasználhatóságának szempontjait, és támogatással történő
elszámolás kötelezettségét és annak mikéntjét. Ezzel alapot teremtve a 2012-re az
új, hatékonyabb finanszírozás bevezetésére az átmeneti 2011-es évet követően.
Felelős (előterjesztő): Polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
Biharnagybajom Község Önkormányzatának fejlesztési céljai:
Rövid távú fejlesztési célok:

-

A települési sportlétesítmények szabad kapacitásának felmérése-összevetése a potenciális
használók igényeivel, majd ezek összehangolt biztosítása szabadidős- és versenysport
célokra
Felelős: sportreferens, műszaki előadó, sportegyesületi elnök, Művelődési Ház vezetője, a
nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy
Határidő: igényfelmérés 2011. 04. 01., egyébként folyamatos

-

A helyi sportélet felmérésére alapozó SWOT analízis készítése a sportkoncepció céljaira
fókuszálva

-

Meg kell teremteni a nemzeti- és a helyi kulturális örökségünk szerves részét képező
lovassport szervezett keretek között történő működésének alapfeltételeit, tárgyi- és
létesítményi hátterét. Ezzel egyidejűleg a település idegenforgalmi értékét, -ismertségét
emelő, a lovas sporthoz kapcsolódó rendezvény(ek) minél szélesebb körű kiterjesztését is
támogatni kell. Ennek érdekében együttműködést kell kialakítani a lovas gazdákkal, a
tenyésztőkkel, a lovassportot űzőkkel, illetve biztosítani kell a „Kistagi” lovas pálya
folyamatos üzemeltethetőségét (lehetőség szerint pályázati források bevonásával)
Felelős: Polgármester, sportreferens, műszaki előadó, sportegyesületi elnök, Művelődési
Ház vezetője
Határidő: állapotfelmérés, költségtervezés 2011. 08. 30., egyébként folyamatos, ill.
pályázatfüggő

-

Szükséges a sporttal, szabadidő-szervezéssel foglalkozó, de nem főállású sportreferens
alkalmazása, aki nemcsak helyi, hanem kistérségi szinten is koordináló szerepet tölt be a
sportban érintettek körében. A sportreferenst a Polgármester bízza meg, munkavégzésére
határozott idejű, egy éves időtartamú szerződést köt. A sportreferens feladatainak,
kötelezettségeinek

és jogainak meghatározása megbízási

szerződésben történik,

lehetőségekhez mérten
-

Folyamatossá kell tenni az oktatási intézmények fedett és szabadtéri sportlétesítményeinek
tervszerű és fontossági sorrendet követő felújítását, és meg kell vizsgálni a közvetlen
lakókörzet igényeinek megfelelő üzemeltetési-bérbeadási lehetőségét, elsősorban a
hétvégi, továbbá a tanítási szünetek idejére vonatkozóan
Felelős: a nevelési- oktatási intézmény vezetője által kijelölt személy
Határidő: 2011. 05. 31.

-

A versenysport terén cél az, hogy a sportegyesület összehangoltan, szervezetten, jogilagés szakmailag is a lehető legkövetkezetesebben végezze munkáját, ahol kiemelt szempont
a szakosztályok szakmai önállóságának tiszteletben tartása, illetve a különböző
szakosztályok létszámának bővítése, az új szakosztályok megalakulásának segítése, ennek
érdekében a jogi-formai hiányosságok rendezése, az egyesületi – szükség szerinti alapszabály-módosítása
Felelős: sportegyesületi elnök, szakosztályvezetők, sportreferens
Határidő: folyamatos

-

Fejlesztési irányelvek kijelölése az Önkormányzat feladat-meghatározásai között a
sportlétesítmények infrastrukturális hiányosságainak megszüntetése érdekében és az új
lehetőségek megteremtése érdekében

Felelős: Polgármester, Képviselő-testület
Határidő: 2011. április hó
-

a lakosság folyamatos egészségnevelésének, tájékoztatásának érdekében havi-kéthavi
rendszerességgel „sportkörkép” megjelentetése a helyi média eszközeit kihasználva
Felelős: sportreferens, sportegyesületi elnök, Művelődési Ház vezetője
Határidő: első körkép megjelenése: 2011. III. negyedévtől
Középtávú fejlesztési célok:

-

A települési szabadtéri pályák, grundok, játszóterek állapotának felmérése, korszerűsítése,
átalakításuk az uniós szabványoknak megfelelően (lehetőség szerint pályázati forrásból)
Felelős: Polgármester, sportreferens, műszaki előadó
Határidő: pályázati kiírás függvényében azonnal

-

Az

támogatni

kívánt,

újonnan

szerveződő

sportágak

sportegyesületbe

történő

integrálásának segítése
Felelős: sportegyesületi elnök, sportreferens, szakosztályvezetők
Határidő: folyamatos
-

A sport terén végbemenő fejlesztések kistérségi integrációja, a minél szélesebb körű
társadalmi bázis megalapozása
Felelős: Polgármester, Művelődési Ház vezetője, sportreferens, műszaki előadó
Határidő: folyamatos

-

A sport, a helyi kultúra és az idegenforgalom lehetőségeinek összehangolt kiaknázása, az
ilyen jellegű rendezvények széles körű kiterjesztése
Felelős: Polgármester, Művelődési Ház vezetője, sportreferens, műszaki előadó
Határidő: folyamatos

-

A helyi vállalkozások sportfinanszírozásba történő bevonása egy átlátható és kedvező
feltételeket biztosító támogatás-felhasználási rendszer kidolgozásával
Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, sportreferens, sportegyesületi elnök
Határidő: 2011. szeptember-október

-

Biharnagybajom kulturális örökségének megőrzése érdekében a helyi sport történetét
áttekintő, átfogó kiadvány megjelentetése (lehetőség szerint pályázati forrásból)
Felelős: Polgármester, sportreferens, sportegyesületi elnök, Műv. Ház vezetője,
szakosztályvezetők
Határidő: anyaggyűjtés - 2012. III. negyedév, kiadás – pályázatfüggő.

