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Bevezetés
Tapolca város testnevelési és sportkoncepciója négy évre határozza meg az önkormányzat legfontosabb
tennivalóit, az önként vállalt feladatok kezelését, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az
önkormányzat szerepvállalásának irányáról és mértékéről. A sportkoncepció megalkotása az Európai Sport
Chartával, Nemzeti Sportstratégiával, alapdokumentumként figyelembe vette a Magyar Köztársaság
Alkotmányát, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, a sportról szóló 2004. évi I. törvényt. A
célok meghatározásánál figyelembe vette a sportot érintő változásokat, a sport egyes területeinek igényét.
Tapolca sportéletének rövid története
Városunk sporttörténetét a XX. században 3 sportegyesület határozta meg. Tapolca város szervezett
sportélete mintegy 90 éves múltra tekint vissza. Az első sportegyesület 1910-ben alakult meg TAC néven
(Tapolcai Atlétikai Club). Ez a helyi viszonyoknak megfelelően a város felsőbb rétegének sportegyesülete
volt. Az egyesületnek egy szakosztálya működött, a labdarúgás. A lényeges és széleskörű fejlődést az
1920-as év hozta a város sportéletében, Marton Gyula 1920-ban megalakította a TIAC (Tapolcai Ifjak
Atlétikai Club) egyesületet. Az egyesületben ismételten csak a labdarúgás játszott főszerepet. Ez az állapot
maradt meg 1927-ig, majd ezután fokozatosan alakultak meg az új szakosztályok (ökölvívó és vívó, majd
1930-ban az úszás, vízilabda és asztalitenisz szakosztály). 1930-ban (május 12-én) újjá szervezték az
egyesületet a MÁV segítségével és megalakult a VAC (Vasutasok Atlétikai Club). Az új egyesület
labdarúgói 1939-ben megnyerték a Balaton bajnokságot. 1937-ben kezdték meg az új labdarúgó pálya
építését.
A II. világháború befejezése után 1946-ban megalakult a MÁV-TIAC Sportegyesület, amely ismét MÁV
egyesület volt. Kezdetben csak a labdarúgó szakosztály működött, majd később megalakult az
asztalitenisz, teke, atlétika és a vívó szakosztály. A labdarúgás mellett különösen a vívók és az atlétikai
szakosztály büszkélkedhettek kiváló eredménnyel.
Városunkban 1949 óta dr. Papp Pál foglalkozott a város atlétáival. A városi atlétikai életnek kiemelkedő
egyénisége Csermák József olimpia bajnok (1952-Helsinki). Ő is ebben az időben kezdte el
sportpályafutását dr. Papp Pál irányításával.
A TIAC sportegyesületet 1991-ben magánszemélyek saját erőből újjá alakították, melynek labdarúgó
csapata a 2001-s egyesülésig a megyei osztályban jó eredményekkel szerepelt.
1957-ben alakult meg Tapolcán a Honvédség Sportegyesülete. A kor szokásaihoz híven, igen
hangzatos és harcias nevet választottak, Mereszjev SE néven versenyeztek a sportolóik (labdarúgás,
ökölvívás és 1969-től a sakkozók). A Honvéd Sportegyesület ökölvívói országos hírnévre tettek szert,
hiszen az NB-II-ben versenyeztek. Labdarúgói 1965 és 1968 között az NB-III-ban játszottak. A
sakkszakosztály 1969-ben alakult. „Gyorsrepülő rajttal” a megyei I. osztályból 1974-ben már az NB-I-ben
szerepeltek, ahol 16 éven keresztül öregbítették Tapolca hírnevét. A Honvéd SE legeredményesebb és
legkiemelkedőbb versenyzője Mádl Ildikó kétszeres olimpiai bajnok. A 2001. évben, 8 év után, újra az NBI/B-be került a Tapolcai Honvéd Isolyth VSK csapata.
Minőségi és mennyiségi változást hozott városunk sportéletében az 1968-as év, amikor is a hazai
Bauxitipar Reprezentatív SE Tapolcára tette a székhelyét (Nyirádról) és megalakult a Tapolcai
Bauxitbányász SE. Az új és tőkeerős SE hamarosan új sporttelepet épített, amely a kor követelményeinek
megfelelt és minden igényt kielégített (jelenlegi Városi Sporttelep).
Az új sportegyesületben sorra alakultak a szakosztályok (labdarúgás, kézilabda, röplabda, teke, vívó,
atlétika, sakk, autó, természetjáró, sárkányrepülő).
A Tapolcai Bauxitbányász SE-ben a 70-es évek végén és a 80-as évek közepén mintegy 1200 sportoló
versenyzett.
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A Tapolcai Bauxitbányász SE legeredményesebb és legkiemelkedőbb sportolója az olimpiai bronzérmes s
hétszeres világbajnok Szalay Gyöngyi vívó volt. A labdarúgó szakosztály a 80-as évek végéig a labdarúgás
második vonalában szerepelt eredményesen. A kilencvenes évektől – a bázis vállalat átalakulásával
egyidejüleg - folyamatosan és napjainkban is a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában szerepel felnőtt
csapatuk. 1987-ben az I. osztályba jutó férfi kézilabda szakosztályt a feltételek hiányában (fedett csarnok
hiánya) az akkori vezetés megszüntette.
2000-ben a vívók különváltak és megalapították a Balaton Vívó Klub regionális sportegyesületet.
Napjainkban az egyesület mellé áll az önkormányzaton kívül egy fő támogató is, amely segíti a sportolók
foglalkoztatási, versenyeztetési lehetőségeinek minőségibbé tételét, mindemellett kiemelendő az
utánpótlásra fordított minőségi munka elvégzése, melyet országos, és nemzetközi eredményeik igazolnak.
Ezen munkának is gyümölcse a 2005-ben a Tapolca Városi Rendezvénycsarnokban sikeresen lezajlott
Vívó Junior Európa Bajnokság.
2001-ben a labdarúgók egyesítették erőiket és létrejött a TIAC-Honvéd VSE, amely jelenleg is az NB-IIIban szerepel. Versenyeztetett csapatok száma öt, a szakosztály teljes létszáma meghaladja a száz főt.
A 2002-ben elindított labdarúgó utánpótlás programok (Bozsik1, Bozsik2 program) központi szereplője volt
az egyesület, hiszen elhelyezkedése, létesítményhelyzete folytán a korosztályos körzeti események
megrendezőjévé vált. Tapolcán az utánpótlás korosztályok teljes vertikuma megtalálható egészen az U7-es
ovistól a felnőtt keret játékosáig.
Fontos, hogy a legnépszerűbb és a legtöbb fiatalt még ma is megmozgató sportág alapvető igényeit
(eszköz, létesítmény, felszerelés, képzés, versenyeztetés) a lehetőségekhez mérten támogassuk. A
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös utánpótlás programja által
újra központi támogatások érkeznek az egyesülethez, amelyet az önkormányzat, valamint a helyi
támogatók segítségével kiegészítve a működéshez szükséges optimális szintre lehet és kell emelni.
2001-ben megalakult a Tapolca Városi Sportegyesület , női-férfi kézilabda szakosztályok, amely a TIAC
és a TBISE meglévő szakosztályaiból jött létre, alapító tagja volt a TVSE-nek a Honvéd SE-ből kilépő NB-I
B-s sakkszakosztály is.
A TVSE megalakulása révén a meggyengülő, majd megszűnő Bauxit BSE különálló szakosztályai
lehetőséget kaptak a közös egyesületben való fennmaradásra, úgymint a teke, a karate, a kerékpározás, a
szabadidős, illetve a természetjáró szakosztályok, valamint új szakosztályok is létrejöttek, csatlakoztak,
mint például a lovaglás.
A TVSE sakk szakosztálya is évről évre kiemelkedő eredményeket ér el a különböző osztályban szereplő
csapataival. Jelenleg a szakosztály csapatai az alábbi bajnokságokban szerepelnek: NBI/B, NBII, országos
ifjúsági, megyei I. osztályú ifjúsági, valamint felnőtt, illetve megyei II. osztályú csapatbajnokság.
Az utánpótlás szerepe itt is fontos, hiszen látható a szakosztályi létszámból is, hogy a teljes 68 fő közül 37
fő utánpótlás korosztályú versenyző.
A 2003-ban átadott Városi Rendezvénycsarnokban kezdhette meg a TVSE női kézilabda szakosztálya a
nemzeti bajnokság második osztályának küzdelmeit. Az utánpótlás-nevelés minőségi munkáját mutatja,
hogy serdülő, ifjúsági (2005. év bajnoka) csapataikat is folyamatosan, és eredményesen foglalkoztatják.
2004-ben a férfi kézilabda szakosztály feljutott a nemzeti bajnokság második vonalába, amit kiemelkedő
eredményként könyvelhettünk el.
Napjainkban az NB II-es serdülő, ifjúsági, felnőtt, illetve megyei I.osztályú felnőtt csapataival küzd a
bajnokságokban fordulóról-fordulóra.
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I. Alapelvek
A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes kultúra része,
a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is
hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb
sportszervezetek keretében folyik. Az iskolai testnevelés kötelező jelleggel az oktatási-nevelési
intézmények feladata. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez. A sport részterületei összefüggő, egymással
kölcsönhatásban álló egészet alkotnak:
Iskolai testnevelés és diáksport:
- egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. Fő funkciója a sport műveltség
tartalmainak átadása, és az egészségre nevelés. Jelentős szerepet játszik a sport és a testi nevelés
személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges
érett személyiség kialakulásának folyamatában.
Verseny-, és élsport:
- a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres
testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek,
valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés
versengés lehetőségét. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem
űzők számára is.
Szabadidősport és a rekreáció:
- a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől
függetlenül űzhető. A szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális, emberi kapcsolatok
ápolására és annak megtartására;
Az Önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója
érvényesüljön:
- az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;
- az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;
- a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;
- a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;
- a szórakozás és szórakoztatás;
- gazdasági vállalkozás.
- a sport-turizmus elősegítése
I.1. A sportpolitika általános alapelvei
Az állam - a sporttörvényben leírtak alapján- aktív magatartásával elősegíti a polgárok sportoláshoz fűződő
jogának gyakorlati érvényesülését, támogatja a tisztességes játék (fair play) és az esélyegyenlőség
eszményének jegyében kifejtett sporttevékenységet, sportolóinknak a kiemelkedő nemzetközi
sportrendezvényeken való részvételét, az olimpiai eszmét, valamint előmozdítja a mozgásgazdag életmód
terjedését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válását. Az állam feladata ösztönözni a sporttal
kapcsolatos üzleti vállalkozásokat, elősegíteni azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak
a sport piaci típusú átalakításához. Az állam további feladata a sportolással járó kockázatok csökkentése, a
káros önveszélyeztető tendenciák dopping- és drogfogyasztás korlátozása, a sportrendezvények
biztonságáról való gondoskodás, valamint a sporttevékenység összeegyeztetése a környezetvédelemmel
és a területfejlesztéssel.
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I.2. Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához elsőként szükséges a helyi
önkormányzatok sportra vonatkozó feladatainak ismeretét rögzíteni. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§. (1). tartalmazza a települési önkormányzatok sport tevékenységének ellátására
vonatkozó feladatát, hatáskörét.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait
az 55. § (1) bekezdésében :
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 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez
szükséges feltételeket.
(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint
normatív hozzájárulásban részesülnek.
(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok
rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat
és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.
Tapolca Város Önkormányzatának az elmúlt időszak sportpolitikai elvei helyesen határozták meg
célkitűzéseit. Ennek lényege, hogy a sport valamennyi területét összefüggéseiben kezelte. Nem kívánta
egyetlen terület fejlesztését sem megoldani a másik terület rovására, amely természetesen nem is
lehetséges. Az iskolai-, és diáksport fejlesztését a központi támogatás mellett az önkormányzat is
támogatja. Alapvető feladat a városi szintű versenyrendszer szélesítésével a tanulóifjúság minél szélesebb
körének részvételét elérni.
A szabadidősport feltételrendszerének külső források bevonásával történő bővítései feladatként jelennek
meg. Az utánpótlás-nevelés terén az önkormányzat a továbbiakban is meghatározó szerepet vállal.
Az Önkormányzat, mint tulajdonos a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. révén gondoskodik a
tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, felújításáról, fejlesztéséről, rendeltetésszerű
üzemeltetéséről, amelyeket külső források bevonásával, pályázatokkal igyekszik kiegészíteni.
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásának előkészítő, szervező, végrehajtó tevékenységét szintén a fent
említett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, valamint annak keretén belül működő sportszervező
révén, azzal együttműködve végzi.
II. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai
II.1. Óvodai testnevelés
II.1.1. Helyzetelemzés
Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes intézményi
rendszerben végzett testneveléssel. A szakirodalom alapján az ember 3-12 éves kora között gyűjti a
legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket mozgáskultúrájának kialakításához.
A Tapolcán működő óvodák többsége rendelkezik tornaszobával, illetve szabadtéri játékokkal felszerelt
udvarral, így a tavasztól őszig tartó időszakban megoldhatók a szabadtéri foglalkozások. Az intézmények
eszközellátottsága mind a mennyiségi, mind a minőségi jellemzők tekintetében javuló tendenciát mutat. Az
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óvodák egyre korszerűbb és biztonságosabb játék-, és sportszerekkel bővítik eszköztárukat. Az óvodák a
szervezett testnevelési foglalkozásokon túl megfelelő színvonalon biztosítják a kisgyermekek számára a
kötetlen mozgásos tevékenységek lehetőségét és az ahhoz szükséges tárgyi, valamint személyi
feltételeket. Tapolca Város fenntartásában működő óvodák közül a Barackvirág Óvodában még nincs
kialakítva, az óvodához építve tornaszoba, esetleg tornaterem.
II.1.2. A fejlesztés irányai és feladatai
A tárgyi feltételek Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákban változóak,
amelynek javítása folyamatosan feladatot ró az intézményekre. A tárgyi feltételek mellet fontos szempont az
óvónők szakmai képzettsége is, hiszen elsődleges szempont, hogy a mozgásos foglakozások a
kisgyermekek életkorának, és főként fizikai és pszichikai képességeinek megfelelően kerüljenek
megtartásra. Az önkormányzatnak ezért érdeke a fenntartásában álló óvodákban dolgozó pedagógusok
továbbképzésének támogatása a felnövekvő generációk fizikai állapotának javítása érdekében.
Infrastruktúra:
Az óvodai csoportok létszámának csökkenése következtében előfordulhat, hogy felszabadulnak az
intézményekben egyes helyiségek, amelyeket tornaszobává, esetleg más mozgásos tevékenységek
színhelyéül szolgáló szobákká lehet átalakítani. Ezzel az intézmény lehetőségei bővülhetnek.
Az óvodáknak nagy jelentőségük van a következő nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a
sportnak és a rendszeres testmozgásnak az emberek életmódjának szerves részévé válásában.
A Tapolca Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat- Működtetési és Fejlesztési Terve 20042008 a következő évek legfontosabb feladatként említi a Barackvirág Óvoda tornatermének megépítését.
II.2. Iskolai testnevelés, diáksport
II.2.1. Helyzetelemzés
A közoktatásban való részvétel minden gyermek számára kötelező, amelynek időtartamát a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6.§-a szabályozza. A közoktatásban történő részvétel időszaka a
gyermekek legfontosabb biológiai, pszichikai, kognitív, valamint fizikai fejlődésének időszakára korlátozódik.
Az iskolai testnevelés és a diáksport ezért különös jelentőséggel bír. A szellemi és a fizikai terhelés
összehangolásában a nevelési, oktatási intézményeknek nagy szerepe van. Az iskolai testnevelés a
fenntartó önkormányzat révén megteremti a szükséges tárgyi és intézményi kereteket, valamint az
oktatáshoz szükséges szakmai és személyi feltételrendszert a tanmenetben meghatározott anyag
elsajátításához. A DSK-k fő célja, hogy a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsa a tanulók egyéni
igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényüket, valamint gazdagítsa a különböző sportágakkal
kapcsolatos mozgásos és tárgyi ismereteket.
II.2.2. A fejlesztés irányai és feladatai
A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport szempontjai,
célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be és érvényesüljenek az iskolai nevelés
egész rendszerében. Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a
rendszeres, kultúrált testmozgás és sport iránti igényt. A kerettantervek lehetővé teszik –más tárgyak
óraszámának csökkentése nélkül a szabadidős foglalkozások, így a testnevelési órák számának növelését
a fenntartó önkormányzat által működtetett közoktatási intézményekben.
A város iskoláiban 3 testnevelési óra volna szükséges a heti kötelező óraszámban ott, ahol ez pillanatnyilag
nem így van. Amennyiben az intézményfenntartó Önkormányzat ezt előirányozza, abban az esetben annak
finanszírozását is biztosítania szükséges.
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A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység fejlesztésével is növelni
kell. A kötelező testnevelési órák száma nem éri el azt a mértéket, amellyel biztosítható lenne a tanulók
fizikai képességeinek és mozgásműveltségének hatékony fejlesztése.
Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszerveződésre épülő iskolai sportkörök révén kielégíthessék
mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógusok nyújtsanak segítséget. Az iskolákban működő
sportkörök azonban lehetőséget kell, hogy nyújtsanak a minőségi, teljesítményorientált
sporttevékenységhez is, amellyel a későbbiekben az élsport területén való eredményes részvételhez
teremtik meg az alapokat tanítványaik számára. Ezáltal az iskolai sportból kiválaszthatóvá válnak a potens
egyesületi sportolók.
Emellett városban működő iskolák szinte mindegyike szerepel évről-évre a hagyományokon alapuló körzeti,
megyei, valamint az országos felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken különböző sportágakban.
Az Önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen az alapot jelent a versenysport
további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése tekintetében is. Szükséges ezen
túl a sport létesítményhálózatának, és eszközellátottságának korszerűsítése, fejlesztése,
hozzáférhetőségének az eddigieknél fokozottabb biztosítása.
Az Önkormányzat feladatának kell, hogy tekintse a továbbiakban is a felmenő rendszerű versenyeztetés
városi szintig történő támogatását, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és csapatsportágakban
kiemelkedő tevékenységet folytató, eredményt elérők, és felkészítőik elismerését.
II.3. Gyógytestnevelés
II.3.1. Helyzetelemzés
A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen mozgásszervi
és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp mellkasi elváltozások, a
gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás.
Kisiskolás korban még van remény arra, hogy a gyermekek természetes igényű mozgása, szakember
felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja. A
város iskoláiban az iskolaorvos végzi a tanulók gyógytestnevelésre utalását. Az alapfokú oktatási
intézményekben a gyógytestnevelési foglalkozások megoldottak, bár esetenként túl nagyszámú
csoportokban, a hatékonyabb szakmai munkát elősegítő differenciálás lehetősége nélkül, speciális
felszereltséggel alacsony fokon ellátott helyiségekben valósulnak meg. A középiskolák többségében
jelenleg nem megoldott ez a kérdéskör. A gyógytestnevelésben kiemelten jelentős terápiás módszer jobb
esetben csak kompromisszumos megoldásokkal biztosítható.
II.3.2. A fejlesztés irányai és feladatai
A Közoktatási Törvény a megyei önkormányzatok feladatkörében határozta meg a helyi gyógytestnevelés
szervezését, feltételeinek biztosítását. Az előrelépés érdekében legfontosabb feladat az életkor és az
egészségi állapot alapján differenciált csoportok működésének biztosítása –a középiskolások részére is-,
valamint a foglalkozások tárgyi-, és létesítményellátottságának javítása.
Tapolca város oktatási-nevelési intézményei:
Óvodák:

-.Barackvirág Óvoda
- Kertvárosi Óvoda
- Szivárvány Óvoda
- Szent Erzsébet Óvoda
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Alapfokú oktatási intézmények:

- Batsányi János Általános Iskola (Sportiskola)
- Bárdos Lajos Általános Iskola
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola
- Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

Középfokú oktatási intézmények

- Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola (Sportiskola)
- Széchenyi István Szakképző Iskola

Többcélú Intézmény

- Szász Márton Általános Művelődési Központ – Diszel

Kollégium:

- Diákotthon és Kollégium

II.4. Versenysport
II.4.1. Helyzetelemzés
Tapolca sportegyesületei:
1. TIAC- Honvéd VSE szakosztályai:
-

labdarúgás
TIAC – Honvéd VSE Elnöke
Frang László
Szakosztály
Szakosztályvezető Tagok
Edzők
neve
száma
Labdarúgás
Felnőtt
Labdarúgás
U 19
Labdarúgás
U 17
Labdarúgás
U 15
Labdarúgás
U 13
Labdarúgás
U 11
Labdarúgás
U9
Labdarúgás
U7

Frang László

20 fő

Lázár Szilveszter

Hanznann László

18 fő

Hanznann László

Hanznann László

22 fő

Hanznann László

Hanznann László

21 fő

Csáki László

Hanznann László

20 fő

Csáki László

Hanznann László

25 fő

Tóth Béla

Hanznann László

22 fő

Koleszárné Lelkes Katalin

Hanznann László

20 fő

Koleszárné Lelkes Katalin

Heti
edzések
száma
4
akalom
3
alkalom
3
alkalom
3
alkalom
3
alkalom
3
alkalom
3
alkalom
3
alkalom

Eredmények
NB III. bajnokság
VII. helyezés
Kiemelt utánpótlás
bajnokság VII.
Kiemelt utánpótlás
bajnokság IV.
Megyei serdülő
bajnokság I.
Megyei serdülő
bajnokság I.
NUPI körzeti
utánpótlás torna I.
NUPI körzeti
utánpótlás torna I.
Lurkó Kupa
Szombathely II.
Ajka, Celldömölk
gyermek torna II.
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2. Tapolca Városi Sportegyesület szakosztályai:
- kézilabda (ffi, női)
- sakk
- karate
- tenisz
- labdarúgás (öregfiúk)
- természetbarát
- futó
- röplabda
- hegymászó
- lovas
- teke
Tapolca Városi Sportegyesület Elnöke
Tóth János Zoltán
Szakosztály
Szakosztályvezető Tagok
Edzők
neve
száma
Kézilabda női Bereczné
Csincsi 60 fő
(Tapolca Toplán Erika
VSE
Kézilabda férfi Pupos Csaba
48 fő

Kodrik Csaba
Antal Edit
Dancs Norbert
Németh László
Sajnoczki János

Sakk

Paréj József

70 fő

Karate

Kernya József

33 fő

Bodó Norbert
Kosztolánczki Gyula,
Paréj József,
Hlanács Krisztián
Vajda Attila
Kernya József

Tenisz

Marton József

40 fő

Pontyos István
Kassai Balázs

Heti
Eredmények
edzések
2006. év
száma
4
NB II. Ny csop.
alkalom Felnőtt 3. hely
Ifi 1. hely
5
NB II. Ny csop.
alkalom Felnőtt 6. hely
Ifi 4. hely
Serdülő 4. hely
Megyei felnőtt 6.hely
6
NB I/B 6.hely
alkalom NB II. 3. hely
Orsz. ifi: 7. hely
Megyei I. oszt. 6. hely
2
alkalom
2
alkalom

Diákolimpia
1.2.helyezés,
Megyei II. osztály 1
hely
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Labdarúgás
Boczkó Gyula
Öregfiúk FC
Természetbarát Für Ágnes

25 fő

Boczkó Gyula

---

Megyei felnőtt 4. hely

31 fő

Für Ágnes

Futó

Domán Gábor

24 fő

Domán Gábor

1
alkalom
3
alkalom

Röplabda

Tóth Boglárka

30 fő

Hegymászó
Lovas

Kalmár György
Németh Imre

20 fő
16 fő

Meilinger Zoltán
Tóth Boglárka
Kalmár György

3
alkalom
---

Országos, megyei
teljesítménytúrák
Világbajnokság 10.
hely
OB ifjúsági kategória
1. hely
Magyar Bajnokság 3.
hely
Megyei I osztály

Teke

Pfluger Roland

12 fő

Pfluger Roland

2
alkalom

3. Balaton – Isover Vívóklub szakosztályai:
- vívás
Balaton – Isover Vívóklub Elnöke
Szakosztály
Szakosztályvezető Tagok
neve
száma
Tapolcai

--

50 fő

---Országos, megyei
bajnokságok
NB II. 10. hely
Egyéni bajnokság
területi döntő

Borosné Eitner Kinga
Edzők

Heti
Eredmények
edzések
2006. év
száma
Horváthné Szalay Gyöngyi 5
Heraklész
Borosné Eitner Kinga
alakalom utánpótlás válogatott
2 fő
Országos
korosztályos döntős
helyezések

4. Tapolcai Honvéd SE szakosztályai: - női labdarúgás
- tájfutó
Tapolcai Honvéd SE Elnöke Domán Gábor
5. Diszel SE szakosztályai:
Diszel SE Elnöke Busa András

- labdarúgás

6. Tapolcai Futball Kör SE szakosztályai:
Tapolcai Futball Kör SE Elnöke
Szakosztály
Szakosztályvezető Tagok
neve
száma

Szijártó János
Edzők

Labdarúgás

Szijártó János

--------

45 fő

Heti
Eredmények
edzések
száma
2
Megyei IV. osztály
alkalom
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Elsősorban nemzetközi, de már egyre inkább magyar tapasztalatok alapján is elmondható, hogy azoknak a
sportágaknak a fejlődése várható a jövőben, amelyek a gazdasági szféra egyre erősödő támogatását
élvezik, illetve amelyek népszerűsége olyan mértékű, hogy akár a média, akár más gazdasági társaságok
jelentős üzleti hasznot remélnek az adott sportág szponzorálása révén.
A klasszikusnak számító, ám kevésbé népszerű sportágak a fent említett jelenségek következtében
háttérbe szorulhatnak, így eredményességük csak hathatós beavatkozás révén biztosítható. A versenysport
szférájában is egyre inkább megjelennek olyan sportágak, amelyek csupán néhány éves, vagy évtizedes
hagyományra tekinthetnek vissza, és elsősorban rekreációs célokra alakultak ki. Ezen sportágak nagy
része mára nemzetközi versenyrendszert épített ki magának.
Az egyesületek céljaikat maguk határozzák meg lehetőségeik szerint, azonban például a magasabb
osztályba kerülés, a professzionális szerződéssel bíró játékosok szerződtetését, illetve azok megnövekedett
anyagi vonzatát az önkormányzat a jelenleg rendelkezésre álló anyagi erőforrások tudatában magára
vállalni nem tudja. Nemzeti bajnokságokban szereplő szakosztályaink (kézilabda, labdarúgás, sakk, vívás)
tekintetében a jelenlegi besorolásuk és az azzal együtt járó követelmények igazodnak városunk
potenciáljához, az érintett szakosztályok (sportág helyi) tradícióihoz, ezért az Önkormányzat hosszútávon a
versenysport tekintetében, korlátozott lehetőségeinek keretein belül a fenti színvonal fenntartását támogatja
ill. abban érdekelt.
II.4.2. A fejlesztés irányai és feladatai
Az Önkormányzat nem képes vállalni a helyi verseny- és élsport teljes körű fenntartását. Lehetőségei
szerint azonban támogatja a sportegyesületeket, meghatározó mértékben az utánpótlás-nevelés területén
mutatkozó feladatok megvalósulását segíti elő.
Az önkormányzat tiszteletben tartja a sportegyesületek önállóságát, ezért nem szabja meg célkitűzéseiket,
és nem marasztalhatja el azokat a sporteredmények elmaradásáért.
Rangos hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezésére szükséges pályázni az országos
szakszövetségek, illetve nemzetközi szövetségek képviselőinél, ezáltal elérni a város hírnevének
öregbítését, és gazdasági, valamint turisztikai értelemben is jelentős haszon termelhető, így azok
támogatása központi oldalról több mint kívánatos.
II.5. Utánpótlás-nevelés
II.5.1. Helyzetelemzés
Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az
egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges
sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül azonban az utánpótlás-nevelés sokkal fontosabb
feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai
állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását. Az
Önkormányzat ezért fontos feladatának tekinti a sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás-nevelés
támogatását.
A város sportegyesületei, szakosztályai igyekeznek nagyobb gondot fordítani az utánpótlás-nevelésre,
esetenként azonban hanyatlás tapasztalható, amely többek között annak is betudható, hogy a
sportegyesület, szakosztály nem tud az utánpótlás-nevelő szakemberek megfelelő mértékű anyagi
megbecsüléséről gondoskodni.
Városunk sportéletét jellemzi, hogy a legtöbb sportegyesületben az utánpótlás-nevelés céljára juttatott
önkormányzati támogatás és az egyesület saját erőforrásai együttesen sem tudják biztosítani a szakterület
fejlődését, legjobb esetben is csak annak szinten tartását.
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II.5.2. A fejlesztés irányai és feladatai
A sport valamennyi szférájában tudatosítani szükséges, hogy az utánpótlás-nevelő szakemberek munkája a
jövő nemzedékek fizikai, pszichikai és erkölcsi fejlesztésére irányul, ezért ezek a szakemberek kiemelt
erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek. A támogatási rendszerhez az eddigieknél nagyobb
mértékben kell figyelembe venni az utánpótlás-nevelés eredményességét, az e téren végzett kiemelkedő
szakmai munkát. Az önkormányzat alapvető feladatának tartja, hogy az iskolai, és a diáksport
versenyrendszer szélesítésével minél több fiatalt vonjon be a versenyszerű sport keretei közé.
Tapolcán folyamatosan zajlanak a diáksport különböző sportági, korosztályos versenyei, az állami
sportágfejlesztési programok eseményei (Sport XXI. program), továbbá a Magyar Labdarúgó Szövetség –
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet labdarúgó utánpótlás-nevelési programjának keretében
megrendezésre kerülő sportprogramok is.
Tapolca város, valamint egyesületei, szakosztályai számára rendkívül fontos ezekben a programokban való
részvétel, hiszen ezek segítségével megalapozható az utánpótlás-nevelés fejlődése, ezzel közvetetten a
felnőtt, valamint a szabadidősport fejlődése is, ezért kiemelten kell az előbbiekben említett programok
optimális mértékű támogatásával foglalkozni.
A városnak a versenysport minőségi utánpótlásának nevelését is támogatnia kell, elkülönítve azt a
szabadidős sporttevékenységtől. Az egyesületeknek, szakosztályoknak világos, támogatható fejlesztési
stratégiával, és célmeghatározással kell rendelkezniük ahhoz, hogy hosszútávon biztosítani lehessen a
minőségi munkát ezen a területen. Az utánpótlás-nevelés területén az iskolai tornatermek, sportpályák
használatát biztosítani szükséges. A továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani az utánpótlás-nevelés
céljára biztosított önkormányzati támogatás célirányos felhasználásának ellenőrzésére.
II.6. Szabadidősport
II.6.1. Helyzetelemzés
A lakosság, és ezen belül az ifjúság egészségi-, edzettségi állapota rossz, melynek alapvető oka a
mozgásszegény életmód. A Magyarországon születő gyermekek várható életkora a jelenlegi statisztikák
alapján a legrövidebbek közt van Európában.
Ennek egyik oka a tanulók egyoldalú (főként szellemi) túlterhelése, ami a még mindig magas napi
tanóraszámokkal párosul. Igazán fejlett testkultúra azokban az országokban alakulhat ki, ahol a gazdasági
feltételek hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság magas életszínvonalának megléte következtében több időt
és pénzt fordítsanak szabadidejük sportolással való eltöltésére.
Ezek a feltételek Magyarországon is egyre inkább fejlődő tendenciát mutatnak, így várható, hogy egyre
többen kapcsolódnak be a városban működű szabadős létesítmények és programok rendszerébe. A
rekreációs sportok nagymértékben hozzájárulnak a társadalom munkaképességének megőrzéséhez, illetve
újratermeléséhez, így fontos annak támogatása.
A szabadidősport tehát kétségtelenül rendelkezik gazdasági haszonnal főként, ha azt is figyelembe
vesszük, hogy a szabadidősport fejlődése újabb és újabb vállalkozások beindítását idézheti elő. A lakosság
számára a heti rendszerességgel adott helyszíneken megtartott sportfoglalkozások állnak rendelkezésre.
Tapolcán sajnos nincs sportuszoda, azonban a lakosság körében nagy igény mutatkozik az úszásra, ami
nemcsak a mindenki által elérhető szabadidősportok körét bővítené a városban, hanem új versenyszerű
sportágak (úszósport, vízilabda stb.) kialakulását is elősegítené, továbbá az úszásnak felbecsülhetetlen
jelentősége van a gyógytestnevelésben. Jelentős szerepe van továbbá a város turisztikai vonzerejének
növelésében is.
A lakosság egy szűkebb részében továbbra is fokozatosan növekvő fizetőképes érdeklődés nyilvánul meg a
testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt, melyet további rekreációs
szolgáltatásokkal szükséges kiszolgálni.
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II.6.2. A fejlesztés irányai és feladatai
A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása
szemléletváltozást igényel. A városnak ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, önfenntartó
szerveződések, a magántőkére épülő sportszolgáltatások elterjedését. Támogatni szükséges a nagy
tömegeket mozgósító szabadidősport rendezvényeket, és ezen rendezvények népszerűsítését.
A városi fiatalok részéről igényként jelenik meg az ún. extrém sportok „legális” létesítmény parkja, mely
egyre több sportolót szolgálna ki. Mindezen szempontok figyelembevételével szükséges lenne egy terület
optimális kialakítása (Városi Sporttelep, Kazinczy játszótér), ahol az extrém sportokat kedvelő fiatalok
szervezetten, biztonságosan, másokat nem zavarva tölthetnék el szabadidejüket.
Nagy szükség lenne egy sportuszoda létesítésére is, azonban a város számára jelenleg még csak célként
fogalmazható meg, hiszen egy ilyen létesítmény megépítése, és fenntartása olyan költségeket ró a
fenntartó önkormányzatra, amelyet a jelen gazdasági helyzetében nem képes felvállalni. Amennyiben
lehetőség nyílik arra, hogy pályázat útján központi forrásból, vagy magántőkéből egy befektető révén –akár
sportcentrum formájában is- uszoda épüljön Tapolcán, akkor a városnak a beruházást lehetőségei szerint
támogatnia szükséges.
Fokozott figyelmet kell fordítani a játszóterek karbantartására, időnkénti felújítására.
III. Sportlétesítmények
A városban lévő sportlétesítmények legnagyobb része (Városi Rendezvénycsarnok, Városi Sporttelep,
Honvéd pálya) az Önkormányzat tulajdonában van, amelyek üzemeltetője a 100%-ig önkormányzati
tulajdonú Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elsősorban a nevelési, oktatási intézmények létesítményellátottsága nem kielégítő. A legtöbb intézményben
nem található megfelelő színvonalú tornaterem, ez nehezíti a Közoktatási Törvényben előírt iskolai
sportfeladatok ellátását.
Azonban a tornateremmel rendelkező intézmények többségében is problémát jelent, hogy több osztálynak,
egy időpontban kell testnevelési órát tartani. További célként szükséges, hogy megjelenjen a város
számára az oktatási-nevelési intézmények tornatermi helyzetének javítása, valamint a Városi
Rendezvénycsarnok egyeztetett, kalkulált testnevelés órákra való igénybevételének szükségessége, mely
pályázati források keretének felhasználásával is történhet.
A város jelenleg nem rendelkezik saját sportuszodával, így a helyi ifjúság számára az úszásoktatás
megfelelő technikai színvonalon nem biztosított, a lakosság széles rétegeinek ez az egészség
megőrzéséhez legáltalánosabban hozzájáruló mozgásforma a többség számára elérhetetlen az év nagy
részében.
III.1. Az önkormányzati tulajdonú létesítmények
Tapolca Városi Sporttelep (Sümegi út 40.)
Üzemeltetője: Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Használója: TIAC – Honvéd VSE, megyei, körzeti osztályú labdarúgó csapatok, diáksport és városi
rendezvények, oktatási – nevelési intézmények testnevelés tanórái, szabadidős sportolók
Tapolca Városi Sportegyesület sakk szakosztálya
Városi Rendezvénycsarnok (Alkotmány u. 7.)
Üzemeltető: Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Használói: Tapolca Városi Sportegyesület kézilabda szakosztályok (ffi, női), szabadidős
sporttevékenységek, kistérségi társulások sporteseményei, oktatási – nevelési intézmények testnevelés
tanórái, városi rendezvények
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Honvéd labdarúgó-pálya
Üzemeltetője: Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Használója: Tapolcai Honvéd Sportegyesület, Batsányi János Általános Iskola testnevelés tanórái,
diáksport és városi rendezvények
Tenisztelep (Sümegi út 40.)
Üzemeltetője: Tapolcai Tömegsportért Alapítvány
Használói: TVSE Tenisz szakosztály sportolói, lakosság
Nem önkormányzati tulajdonú létesítmények
Teke Klub
Üzemeltetője: Tapolca Városi Sportegyesület Teke szakosztálya, magánszemély
Használója: Tapolca Városi Sportegyesület Teke szakosztály versenyei, rendezvényei, lakosság
III.2. A fejlesztés lehetőségei és feladatai
Városi Sporttelep:
pályázati úton:
- a sporttelepi centerpálya futópálya burkolata felújítása szegélyeinek biztonságossá tétele
- új digitális eredménykijelző beszerzése
- üzemeltetési munkák végzésére alkalmas gép-, és járműpark megújítása
- Tenisztelep öntöző rendszerének kialakítása
- salakos edzőpálya részben, vagy egészben műfüves pályává alakítása, mely egész évben kihasználható,
valamint piaci alapon hatékonyan fenntartható
Honvéd labdarúgó pálya:
- kiszolgáló létesítmények felújítása
- pálya talajának megújítása
- létesítményt körülvevő terület parkosítása (esetleg kerékpáros közlekedési tanuló pálya kialakítása)
IV. A sport támogatásának rendszere
Az Önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem csak támogatója. A
támogatás mértékénél figyelembe szükséges vennie a más, nem helyi önkormányzati finanszírozási
rendszereket (állami sportágfejlesztési programok /ÖTM-NUPI - Sport XXI. program/, országos
szakszövetségek, megyei önkormányzat, pályázati lehetőségek, MOB stb.), továbbá azt hogy az egyes
sportszervezetek közül melyeknek van lehetőségük üzleti alapon is támogatáshoz jutni (szponzorálás,
gazdasági tevékenység).
A sport támogatásának rendszere a Sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre, feladatokra
épül. Kizárólag azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek
maradéktalanul, a megadott határidőkre eleget tesznek:
a)
- minden év végén december 15-ig az önkormányzat felé elszámolnak a részükre nyújtott önkormányzati
sporttámogatásról
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b)
- minden év december 15-ig megküldik a sportszervezet szakosztályonkénti taglétszámáról, a tagok
korosztályonkénti megoszlásáról, az eredményekről szóló nyilvántartást, amelyben az előbbieken túl fel kell
tüntetni a heti edzésszámot és azok helyszíneit, DSK-k esetében a sportkörben, és azok szakosztályaiban
aktívan, és rendszeresen sportolók számát, eredményeit
c)
- a támogatott sportszervezetnek nincs köztartozása.
Az önkormányzat alapvetően kétféle támogatást nyújt a sportegyesületek, illetve oktatási
intézmények számára:
Pénzügyi támogatás:
- működési támogatás (élsport, utánpótlás-nevelés, versenysport, diáksport, szabadidősport),
- rendezvénytámogatás (hazai, és nemzetközi sportrendezvények - sportszervezés),
Közvetett támogatás:
- lehetőségei szerint létesítmény fenntartás, létesítmény felújítás és fejlesztés;
- az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő sportlétesítmények használatának kalkulált
támogatása sportcélokra.
A sporttámogatás mértékének meghatározásakor két fontos szempontot kell figyelembe venni:
- Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetéséből adódó lehetőségeket (1%)
- a sport egyes területeinek eltérő költségvonzatát.
IV.1.Az óvodai testnevelés, gyógytestnevelés és diáksport támogatásának
elvei
- a fent említett területek működési kiadásaihoz való hozzájárulás támogatása
- iskolai sportkörök rendezvényeinek lehetőség szerinti támogatása
- az önkormányzat fenntartásában, működtetésében lévő létesítmények használatának kalkulált biztosítása.
A támogatás mértékét meghatározó szempontok:
- a foglalkoztatott létszám,
- a foglalkozások rendszeressége, gyakorisága, intenzitása,
- diáksport esetében további szempont a sportrendezvényeken való aktív részvétel
IV.2. Versenysport, illetve az utánpótlás-nevelés támogatásának elvei
- A versenysport támogatásán belül kiemelt jelentőséget kell biztosítani az utánpótlás-nevelés
finanszírozásának a Sportkoncepcióban rögzített célkitűzések megvalósítása érdekében.
- A létesítményhasználat kalkulált biztosítása
Az elbírálás szempontjai:
- foglalkoztatott sportolók létszáma,
- foglalkoztatott sportolók korosztálya,
- szakemberek képesítése,
- eredményesség
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IV.3. A szabadidősport támogatásának elvei
- szabadidősport sportegyesületek, szakosztályok lehetőség szerinti támogatása,
- szabadidősport sportegyesületek, szakosztályok rendezvényeinek lehetőség szerinti támogatása,
A támogatás elbírálásának főbb alapelvei:
- a foglalkoztatott sportolók száma,
- a sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége,
A városi sportrendezvények lebonyolításához az Önkormányzat előkészített kalkulációk alapján nyújt
támogatást a sportszervezés területén. A rendezvénynek szerepelnie kell az éves városi versenynaptárban.
A támogatás elbírálásának szempontjai:
- a rendezvény valós sport tartalma,
- a rendezvény nézettsége, turisztikai vonzereje
IV.4. A támogatás megoszlása a sport egyes területei között
A költségvetés sportra fordítható összegét, figyelembe véve a felmerülő szükségleteket, célszerű volna
alábbi arányok szerint megosztani:
- óvodai, és diáksport tevékenység:
8%
- versenysport, utánpótlás nevelés:
76%
- szabadidősport:
5%
- városi rendezvények támogatása:
6%
- nem tervezhető események támogatási alapja:
2%
- gyógytestnevelés, rehabilitáció :
3%
IV.5. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke
A város sportéletének zavartalan működése érdekében az Önkormányzat törekszik arra, hogy a mindenkori
költségvetésben megfelelő összegű –hosszabb távon is tervezhető – működési támogatást biztosítson a
sportlétesítmények fenntartási, felújítási és fejlesztési keretén felül. Cél, hogy a Képviselő-testület a sporttal
foglalkozó szervezetek (óvodák, iskolai sportkörök, sportegyesületek) sporttevékenységének pénzügyi
támogatásának összegét a tárgyévi költségvetési rendelete határozza meg.
IV.6. A sportlétesítmények használata
Az Önkormányzat a tulajdonában és fenntartásában lévő sportlétesítmények használatát biztosítja a jogi
személyiséggel rendelkező városi sportszervezetek, illetve iskolai sportkörök számára. Az Önkormányzat
lehetőségei szerint biztosítja a tulajdonában és fenntartásában lévő valamennyi sportlétesítmény, játszótér
fenntartását, állagmegőrzését, annak pénzügyi fedezetét az éves költségvetésben megtervezi. A
sportlétesítmények és játszóterek fejlesztésére, felújítására az anyagi lehetőségek figyelembevételével,
központi pályázati lehetőségek és a vállalkozói tőke kihasználásával törekszik.
IV.7. Záró rendelkezések
1. A sportegyesületek, illetve azok szakosztályai – lehetőleg – az önkormányzati sporttámogatásuk
nagyobb részét fordítsák utánpótlás-nevelésre.
2. Az önkormányzati sporttámogatások felosztásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága jogosult dönteni.

17

V. 1. A Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szervezési, koordinálási feladatainak főbb
elemei kapcsolódva a sportszervezés feladatköréhez:
 Tapolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésére átadott sportlétesítmények
rendeltetésszerű és gazdaságos működtetése, azok külső és belső rendjének biztosítása, a munka
és a tűzvédelmi, egészségügyi óvórendszabályok betartása és betartatása. A tulajdonában lévő
értékcikkek, fogyóeszközök megőrzése, kezelése
 véleményezi a sportlétesítmények építésének, fenntartásának, fejlesztésének támogatási kérdései
a sporttevékenység támogatására irányuló kérelmeket,
 népszerűsíti a rendszeres testmozgást és sportolást, szervezi a testnevelés és a sport
propagandáját,
 sportversenyek, események szervezése és lebonyolítása
 sportági szakszövetségek, sportegyesületek, iskolai sportkörök működésének, programjuk
megvalósításának segítése
 részt vesz az önkormányzati pénzügyi sporttámogatások elosztásának, a városi sportolói
jutalmazások odaítélésének előkészítésében
 közreműködik a nyári sport-, és szabadidős táborok, valamint az úszás-oktatás szervezésében és
lebonyolításában
 kapcsolatot tart a városi sportegyesületekkel, a Körzeti-, Megyei Labdarúgó Szövetséggel és a
Veszprém megyei Sporthivatallal, egyéb sportszakmai szervezetekkel, társszervekkel
 hirdetési, propaganda és reklámszervezési tevékenységek lebonyolítása
 a sportszervező révén:
o részt vesz az önkormányzat sportpolitikai célkitűzéseinek kialakításában, illetve
végrehajtásában;
o gondoskodik az esedékes teljes versenynaptár előkészítéséről;
o közreműködik a versenynaptárnak megfelelő versenyek szervezésében, lebonyolításában,
illetve szükség szerint operatívan is részt vesz a pályák előkészítésében, játékvezetők
biztosításában;
o a helyi és ifjúsági diáksport fejlesztésében közreműködik;
o ellátja a diáksportkörök, azokon belül a sport-, és játékcsoportok szakmai felügyeletét,
összehangolja a sportági felelősök tevékenységét;
o szakmai segítséget nyújt a városi diáksport bizottság által szervezett, rendezett alapfokú,
összevont, felmenő rendszerű diáksport versenyek lebonyolításához,
o összeállítja a városi sportprogram éves tervét, gondoskodik az esetenkénti (alkalmi)
tömegsport rendezvények kiírásáról, szervezéséről lebonyolításáról,
o a helyi sportélet helyzetével, terveivel kapcsolatos szakmai és pénzügyi elemzéseket,
beszámolókat készít és azokkal az illetékes bizottságokon keresztül az önkormányzat
munkáját elősegíti,
o ellenőrzi a sportegyesületek, szakszövetségek, iskolák, diáksportkörök részére nyújtott
helyi önkormányzati pénzügyi, anyagi támogatások célirányos felhasználását,
o támogatja és segíti az iskolák, sportegyesületek kapcsolatrendszerének kialakítását,
működését, elősegíti a természetjárás népszerűsítését, segíti az ifjúsági természetjárást és
táborozást,
o elvégzi a kötelezően előírt statisztikai adatgyűjtéseket és adatszolgáltatásokat,
 tájékoztatja a sajtót, rádiót, a TV-t és az egyéb hírközlő szerveket a helyi eseményekről,
sportprogramokról, a sporttal és testneveléssel összefüggő valamennyi hírről és tervekről,
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V. 2. Az Önkormányzat sportszakmai munkáját elősegítő társadalmi szervezetek
Diáksport Bizottságok: (városi / körzeti)
Feladataik a városban és a kistérségben működő diáksport szervezetek szakmai munkájának összefogása,
koordinálása, Javaslattétel a városi és városkörnyéki diákolimpia bajnokságok és egyéb diáksportrendezvények versenynaptárának összeállítására kiírására, azok szervezésére és lebonyolítására.
VI. Kapcsolatrendszer
A Képviselő-testület sportügyekben illetékes bizottsága együttműködik az országos, megyei, városi
sportszervezetekkel. A sportszervező révén Kapcsolatot tart a sportban érdekelt társadalmi, gazdasági
szervezetekkel, a városi, körzeti és a megyei diáksport bizottságokkal. A már meglévő hazai és nemzetközi
kapcsolatok mellett folyamatosan, a lehetőségek figyelembevételével szükséges kialakítani a
testvérvárosokkal a tervszerű sportkapcsolatokat.
VII. Jutalmazási rendszer
Az Önkormányzat feladatának tekinti és gondoskodik a sport valamely területén kimagasló eredményt elért
sportolók, szakemberek, sportvezetők erkölcsi elismeréséről. A kimagasló eredmények jutalmazására
vonatkozó eddig érvényben lévő rendszert módosítani szükséges az alábbiak szerint:
a) Sportoló, versenyző
aa) Iskolai-, és diáksport kategória: 10 fő versenyző
kiemelkedő eredményt elért sportoló kiválasztása (teljes sportági vertikum,fiú/lány) – testnevelők,
foglalkozásvezetők véleményezése (előnyben részesülnek a diákolimpiai alapsportágak: JSP, atlétika,
torna, úszás, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda)
ab) Élsport – utánpótlás kategória:
8 fő versenyző
kiemelkedő eredményt elért sportoló kiválasztása (teljes sportági vertikum, fiú/lány) – edzők véleményezése
ac) Élsport – felnőtt kategória:
4 fő versenyző
kiemelkedő eredményt elért sportoló kiválasztása (teljes sportági vertikum,férfi/nő) – edzők véleményezése
b) Edző, testnevelő:
ba) Iskolai és diáksport kategóriában:
1 fő testnevelő
kiemelkedő eredményt elért testnevelő kiválasztása (teljes sportági vertikum, férfi/nő) - DSB elnök és az
oktatási intézmények javaslatai alapján
bb) Élsport, utánpótlás kategóriában:
1 fő edző
kiemelkedő eredményt elért edző kiválasztása (teljes sportági vertikum, férfi/nő) - a szakosztályvezetők,
edzők szavazatai alapján
bc) Élsport, felnőtt kategóriában:
1 fő edző
kiemelkedő eredményt elért edző kiválasztása (teljes sportági vertikum, férfi/nő) - a szakosztályvezetők,
edzők szavazatai alapján
c) Legjobb sportolói cím :
1 fő sportoló
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság dönt a beérkezett javaslatok alapján
Összesen: 26 díjazott
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VIII. Európai Unió és a sport kapcsolata
az EU Tanács sporttal kapcsolatos álláspontja:
- a sport tömeges jelenség,
- a sport nagy fontossággal bír, hozzájárul az EU célkitűzéseinek eléréséhez,
- tradicionális értékek hordozója,
- alapvető jogok megismerésének, gyakorlásának, a demokratikus ismeretek megszerzésének színtere: képviseleti jog,
- szabályok tiszteletben tartása,
- környezet tisztelete,
- tolerancia kialakítása,
- az élet számára keretet biztosít,
- elősegíti a munkavállalást:
- munkahelyteremtés
- egészség megőrzés
- testvérvárosi és partnerkapcsolatok a sport területén
- az élsport szerepe fontos, kihat az antidopping mozgalomra,
- nem csak a fiatalok sportja fontos,
- külön helyi létesítmények kellenek az élsport és a szabadidősport számára
- a sport szociális szerepe nagyon fontos:
- bűnmegelőzés
- drogellenesség
- testi-lelki egészség
- rehabilitáció
- a sport kedvelt emberi tevékenység,
- a sport áthidalja az etnikai, kulturális különbözőségeket, kirekesztés ellenes,
- a sport fontos gazdasági tényező.
Az EU Tanács jelszava: SPORT MINDENKINEK!
IX. A koncepció megvalósítása
A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósítását elősegíti a következetes végrehajtásra
való törekvés, valamint a széleskörű nyilvánosság biztosítása.
A sportkoncepcióban szereplő feladatok, célkitűzések megvalósításáról a Képviselő-testület sportügyekben
illetékes bizottsága évente annak végrehajtásáról a Képviselő-testületnek számoljon be.
Tapolca, 2007. február 13.
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