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I. Bevezető 

 

A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével –

Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan a következő koncepciót fogadja 

el, meghatározza a sportágazatban kötelező és önként vállalt feladatainak kereteit, 

tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és 

mértékéről. 

 

 

II. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 

 

1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései 

 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a 

határozza meg. Fenti jogszabályhely rendelkezése alapján az Önkormányzatnak a következő 

feladat-ellátási kötelezettsége áll fenn.  

 

(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 sport 

szervezetekkel, sportszövetségekkel, 

     c)    fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

     d)   megteremti az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának fel-tételeit. 

 

(2) A települési 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. 

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak keretében gondoskodik a községben működő 

nem kizárólag sportolási céllal létrejött egyesületek, szervezetek és csoportok sportolási 

lehetőségének segítéséről, sportrendezvények szervezésének támogatásáról valamint a 

fogyatékkal élők sportolási lehetőségének megteremtéséről. 

 

2. Európai Sport Charta alapelveinek érvényesülése  

 

A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében minden 

szükséges intézkedést meg kell tenni az Európai Sport Charta alapelveinek érvényesüléséért.  

 

Ezért: 

2.1. Minden ember számára lehetővé kell tenni a sportolást: 

     a/ valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való 

részvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen. 

     b/ mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a sportolási 

és rekreációs lehetőséget együttműködve a megfelelő sportszervezetekkel. 

     c/ mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget sportteljesítményének javításához, 

egyéni teljesítménye maximum szintjének eléréséhez és a társadalmi elismerés 

kivívásához. 



2.2. Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a sporttevékenységekben részt 

vevők emberi méltóságát és biztonságát, megvédeni a sportot és a sportolókat minden 

politikai, kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő 

gyakorlattól, a doppingszerek használatáról, valamint a szexuális jellegű visszaélésektől, 

különösen ami a gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti. 

 

2.3. A sportmozgalom fejlesztése érdekében az önkormányzat: 

    a/  kiegészítő szerepet játszik a sportmozgalmi tevékenységben, szorosan együtt működik a 

sportszervezetekkel a sport fejlesztése és koordinációja érdekében, működési 

mechanizmusának kialakításában. 

    b/ ösztönzi a sport területén az önkéntesség és a mozgalmi jelleg fejlesztését, elsődlegesen 

a sportszervezetek tevékenységéhez nyújtott támogatásokkal. 

    c/ biztosítja a sportszervezetek számára azt a jogot, hogy törvényes kereteken belül 

autonóm döntéshozatali mechanizmusokat alakítsanak ki. 

    d/ segíti hogy a sportszervezetek a kereskedelmi szférával, a médiával stb. a sport és a 

sportolók érdekeinek sérelme nélkül alakítsanak ki kölcsönösen előnyös kapcsolatot. 

 

2.4. A sportlétesítmények használata, a sporttevékenység gyakorlása során: 

   a/ nem lehet különbséget tenni személyek között nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy 

egyéb nézet, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez való tartozás, 

vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján. 

   b/ mindenki számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget, a tehetséges fiatalok, valamint 

a hátrányos helyzetű vagy rokkant személyek és csoportjaik számára is. 

   c/ gondoskodni kell a létesítmény-ellátottságról, a biztonságos használatukról, a lehetséges 

legnagyobb mértékű kihasználtságról. 

 

2.5. A fizikai egészség és az alapvető sportképességek elsajátítása érdekében a fiatalokat 

ösztönözni kell a sportolásra.  

       Ennek keretében biztosítani kell: 

       a/ minden óvodás gyermek részére a mozgásfejlődésükhöz szükséges  feltételek 

megteremtését intézményi szinten. 

                b/  minden iskolai tanuló számára, hogy a sportoláshoz, rekreációhoz és testneveléshez 

megfelelő program, idő és létesítmény álljon rendelkezésre. 

      c/  a szakképzett testnevelő tanárokat. 

      d/  a tanórán kívüli testnevelés lehetőségét. 

      e/ segíteni és ösztönözni kell megfelelő kapcsolat kialakítását az oktatási-nevelési 

intézmény és a sportegyesület között. 

      f/ biztosítani és fejleszteni kell a sportlétesítményünk iskolák, illetve a helyi lakosság által 

történő használatát. 

      g/ olyan légkört kell teremteni, amelyben a szülők, a tanárok, az edzők és a vezetők 

serkentik a fiatalokat a rendszeres testedzésre. 

      h/ az iskola alsó tagozatától kezdődően biztosítani kell a tanulók sportetikai nevelését. 

 

2.6. Megfelelő létesítmények, változatos programok, szakképzett vezetők vagy lelkes 

társadalmi önkéntesek biztosításával a lakosság minden rétegét ösztönözni kell a 

sportolásra, szabadidős, rekreációs, egészségügyi vagy teljesítménynövelési célból. 

 

2.7. Támogatni kell az élsportolókat a számukra legmegfelelőbb módon. 

 



2.8. Az emberek fizikai, társadalmi és lelki jó közérzetének biztosítását és fejlesztését össze 

kell hangolni környezetünk védelmével és kiegyensúlyozott használatának elveivel: 

    a/ a sportlétesítmények tervezésénél és építésénél figyelembe kell venni a természet és a 

környezet értékeit. 

    b/ támogatni és ösztönözni kell a sportszervezetek természet és környezet megóvására 

irányuló törekvéseit.  

    c/ fejleszteni kell az emberek ismereteit a sport és a környezetvédelem közötti kapcsolatról, 

gondoskodni kell  arról, hogy jobban megérték a természetet. 

 

 

3. Rezi Község Önkormányzata kiemelt céljai 

 

3.1. A község fiataljai számára biztosítani kell az alapvető sportolási képességek meg-

szerzését. 

3.2. A község lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni a sportolási és rekreációs le-

hetőséget. 

3.3. Az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni az egyéni sport-

teljesítmények javításának lehetőségét. 

 

 

4. Rezi Község Önkormányzata hosszú távú alapelvei 

 

4.1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges 

alkotó eleme. 

4.2. A sport a mozgás, a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és 

teljesítőképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. 

4.3. A sportoláshoz való jog az állampolgárok – Alaptörvény által biztosított – alanyi joga. 

4.4. A nevelési – oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a 

lakosság szabadidő sportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik 

leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. 

4.5. A versenyport, a sportkultúra húzó ágazata, minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. 

4.6. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet 

képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati 

és társadalmi feladat. 

4.7. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi 

jellemzői. 

4.8. alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön 

és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. 

4.9. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő 

versenyrendszer működőképessége. 

 

5. Rezi Község Önkormányzata középtávú koncepciója 

 

5.1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek, 

serdülő és ifjúsági korosztály számára, erre tekintettel folyamatosan karban kell tartani a 

meglévő sportlétesítményeket, illetve minden lehetséges pályázatban részt kell venni 

fedett sportcsarnok létesítése érdekében. 

5.2. Fel kell újítani a kézilabda pályát, folyamatosan karban kell tartani a futballpályát. Fel 

kell újítani a futballcsapat sportöltözőjét. 



5.3. A mai ifjúság igényeinek megfelelő új létesítményeket kell teremteni, pl. kosárlabda 

pálya megépítése, szabadtéri ping-pong asztal elhelyezése, tenisz pálya megépítése 

pályázati forrásból stb. 

5.4. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott 

önkormányzati szerepvállalásra van szükség. 

5.5. Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén. 

5.6. Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel elsősorban nem az élsportot, hanem 

a gyermek- és diáksportot, a szabadidősportokat valamint az utánpótlás nevelést 

támogatja, segíti. 

5.7. A sportélet egész területén szükséges a demokratikus és a társadalmi jelleg erősítése, 

ezzel párhuzamosan az eddigieknél összefogottabb irányításra, egyértelmű feladat-

meghatározásra, a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásnak 

következetesebb ellenőrzésére, hatékonyabb munkamegosztásra és együttműködésre van 

szükség. 

5.8. Az önkormányzat sportot támogató tevékenységének célja, hogy az oktatási és nevelési 

intézmények közötti kapcsolat erősödjön, az iskola és óvoda egymással szemben 

nyitottabbá váljék. A község intézményei, lakosai, sportegyesülete, civil szervezetei 

mindannyian rész vegyenek a község sportéletében, önmaguk számára alakítva a községi 

sportéletet. 

5.8. Az önkormányzat a sporttevékenységet, nemcsak a községen belüli kapcsolatok erő-

sítésére, hanem a környékbeli településekkel, az önkormányzattal testvérkapcsolatot 

illetve baráti kapcsolatot ápoló településekkel való kapcsolat elmélyítésére is használni 

kívánja. 

 

 

III. Rezi Község Önkormányzatának szerepvállalása  

a testkultúra különböző területein 

 

1. Óvodai nevelés 

 

Reziben az önkormányzati fenntartású Rezi Óvoda látja el az óvodai nevelést, mint kötelező 

önkormányzati feladatot.  

 

A mozgás a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, 

ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), testi képességeket, mint az erő, ügyesség, 

gyorsaság és az állóképesség, társra figyelés. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet 

növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepük 

van az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a gondozás és 

egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben 

való tájékozódást, helyzetfelismerést, a döntés és az alkalmazkodóképességet, valamint a 

személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

 

A tornának, játékos mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek 

teremben és szabad levegőn, eszközökkel és azok nélkül, spontán és szervezett formában az 

óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – 

minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

 

A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyermek természetes szükséglete. Az óvodának ezt 

a szükségletet ki kell elégítenie. Nagy hangsúlyt kell fektetni az egyensúlyérzék és a 

ritmusérzék fejlesztésére, mint minden összerendezett mozgás alapjára. A mozgás nem 



szűkülhet le a testnevelési foglalkozások, mondókás-énekes játékok körére, hanem jelen kell 

lennie az óvodai élet minden területén. 

 

A mozgásfejlesztés célja a gyermekek természetes mozgásának és testi képességének 

fejlesztése. Különös figyelmet kell fordítani a motoros képességek fejlesztésére és a helyes 

testtartás alakítására, melyhez kiemelt figyelmet kell fordítani a lábboltozat erősítő speciális 

járásra és gimnasztikai gyakorlatokra. 

 

A sport foglalkozásokra az óvodai termekben és az óvoda udvarán van lehetőség. Az óvoda 

udvarán elhelyezett játékok segítik a gyermekek mozgásfejlesztését.  

 

Az óvodában külön tornaszoba nincs, valamennyi szükséges sportfelszerelés nem áll 

rendelkezésre, ezért fontos lenne sportcsarnok építése – pályázati lehetőség esetén -, ahol az 

óvodáskorú gyermekek rossz időjárás esetén is naponta szervezett formában megfelelő 

körülmények között és életkorúknak megfelelő sportfelszereléssel sportolhatnának. 

 

 

2. Iskolai oktatás 

 

Reziben a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja az alapfokú 

oktatást nyolc évfolyamon. 

 

Az Egészségügyi Világszervezet ismert megfogalmazása szerint: az egészség a jó testi, lelki 

és szociális közérzet állapota, amely nemcsak a betegség és más testi – lelki zavarok hiányát 

jelzi, hanem jogot is az egészségre, a lehető legteljesebb jó közérzetre. 

 

A testnevelési órák céljául kell kitűzni az egészséges állapot, mint örömforrás átélését, egyéni 

higiénia kialakítását és megtartását, fokozódó szellemi terhelés elviselését erős fizikummal, a 

fizikai terhelhetőség fokozása mellett. A mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, a 

mozgáskultúra ügyességének fokozása, ezek gyakoroltatása, megtartása fontos feladat. Az 

egész gyermek mentális fejlesztése szabálykövető játékokkal, sportbeli sikerélmény 

motivációjával, önfegyelem kialakításával, megfelelő önértékeléssel, empatikus társas 

kapcsolatok megoldásával. Fontos a küzdeni tudás és sportszerűség, az esztétikus ritmusos 

egyéni mozgásfolyamat elsajátítása, a koncentrált mozgás-optimumra törekvő magatartás 

elérése. 

Mindennapos testnevelés 

Az új köznevelési törvény kiemelt figyelmet szentel a rendszeres testmozgásnak. Az iskola a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, 

megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb 

heti két óra, a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, iskolai sportkörben való 

sportolással, versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a 

tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. Az iskola a kötelező tanórai 

foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről. Az iskola 

biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött 

megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai 



sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint 

létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A 

mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. 

szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kerül megszervezésre.  

Az iskolában a mindennapos testnevelést 3 testnevelés óra, 2 óra néptánc és 2 óra tömegsport 

keretében kell biztosítani.  

Figyelmet kell fordítani az általános fizikai teherbíró-képesség mérésére, a terhelhetőség 

szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges 

hiányosságok felszámolása érdekében. 

 

Az intézmény nem rendelkezik tornateremmel, sportolási lehetőség az iskola földszinti 

folyosóján, valamint az önkormányzat által fenntartott futballpályán, kézilabdapályán van 

csupán. Az óvodánál is említett sportcsarnok megépítése a napi sportolás érdekében egyre 

fontosabbá válik. 

 

Szükség lenne a kézilabdapálya felújítására is. A jelenlegi előírások szerint a sportpályáknak 

esés-, és csúszásbiztonsága valamint egészségügyi kockázatcsökkentése miatt ragasztott 

modifikált bitumenes lemez burkolatot kell kapnia. Egyre több fiatal érdeklődik a kosárlabda 

iránt is, szinte napi-heti rendszerességgel csapatokba verődve játszanak a kézilabda pályához 

felállított kosárlabda palánk környékén. A pálya felújítását az önkormányzat pályázati 

lehetőség esetén tudja megoldani, ezért a pályázatkiírásokat rendszeresen figyelni kell. 

 

Az önkormányzat lehetőséget teremtett az iskola melletti sportpálya területén elhelyezett 

asztalitenisz asztal felállításával e sportág művelésére is. Fontos, hogy a gyermekek szakszerű 

irányítása e területen is megtörténjen. 

 

Az önkormányzatnak biztosítani kell az iskolai sportkörök működéséhez szükséges 

feltételeket. 

 

Az általános iskolában labdajáték szakkör és tömegsport működik heti 2-2 órában. A sportköri 

foglalkozás célja az egészséges életmódra nevelés mellett felkészíteni a tanulókat az iskolák 

és egyéb szervezetek, egyesületek által szervezett sportversenyekre. A tanulók tanórán kívüli 

sporttevékenysége önkéntes, de törekedni kell, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb 

számban vegyenek részt a tanulók.  

 

Az iskolai tanulók rendszeresen részt vesznek a Keszthely környéki települések részére 

szervezett diákolimpián, ahol a tanulók szinte valamennyi sportágban pl. atlétika, 

asztalitenisz, futball nevezésre kerülnek.  

 

Rezi szép természeti környezetben helyezkedik el. Az önkormányzat célja tanösvény építése. 

A leendő tanösvény útvonalán szorgalmazni kell az iskolások körében a tájfutást, az egyre 

divatosabbá váló nordic walking-ot, mellyel a sport és a természet megismerése, szeretete is 

ötvözhető. A tanösvény útvonalán lehetőséget kell keresni erdei tornapálya megépítésére, 

amennyiben a jogszabályok a természet megőrzésével erre lehetőséget adnak. 

 

 

 

 



3. Utánpótlás nevelés 

 

A Reziben működő Sportegyesület részére fontos az utánpótlás nevelés, mely célja 

önkormányzatunknak. A versenysport területén a községünket képviselő egyesület 

eredményességi törekvéseit támogatja, mellyel községünk hírnevét öregbíthetik. Már az 

óvodában és az iskolában is folyik az utánpótlás nevelés a Bozsik program keretében 

intézményi és egyesületi formában is. 

 

 

4. Rezi Petőfi Sportkör Sportegyesület 

 

A Rezi Petőfi Sportkör Sportegyesület 1957-ben alakult. 1989-ben átszerveződött, azóta új 

formában működik. A helyi sportbarátok, sportot szerető családok segítségével jött létre 

annak reményében, hogy a rezi fiatalokat a közösségi sporton keresztül sikerüljön egészséges 

életmódra nevelni.  

 

Az Egyesület célja olyan gyermekek és fiatalok bevonása is az egyesületi sportba, akik az 

iskola és községünk perifériájára vetődve különböző csoportosulásokban keresik 

hovatartozásukat. Fő cél a gyermekek és fiatalok egészségét, sportolási lehetőségét, közösségi 

szellemét erősíteni. Céljaink között szerepel az utánpótlás nevelés a Bozsik programon 

keresztül, hogy a felnőtt csapat részére megfelelő játékosok nevelődjenek.  

 

Önkormányzatunk folyamatos feladatát képezi a futballpálya és környezetének fejlesztése, a 

felszerelések biztosítása, az öltöző karbantartása és felújítása, mely rövidtávú fejlesztési 

elképzeléseinkbe illeszkedik, annál is inkább, mert az Egyesület működése példás, a 

labdarúgás népszerűsítése jó úton halad. A klubban van elszántság, akarat, a mérkőzéseken 

való teljesítmény egyre jobb színvonalú, ezért Önkormányzatunknak támogatni kell további 

fejlődésüket.  

 

Az Egyesület téli technikai edzésének biztosításához szükség lenne sportcsarnokra, hogy a 

tavaszi bajnokságokat megfelelő felkészültség birtokában kezdhessék el. Szükség lenne 

továbbá a sportcsarnokra a gyermekfutball fejlesztéséhez. 

 

 

5. Rezi Dance Együttes 

 

Az együttes 2007. őszén alakult azokból az óvodásokból és iskolásokból, akik szabadidejűk 

hasznos eltöltését modern tánc (jazz dance, show dance, látványtánc, klasszikus balett) 

tanulással szerették volna eltölteni. Az együttesben több mint 60 gyermek táncol nemcsak 

rezi, hanem környékbeli fiatalok részvételével. Az együttes elsősorban a szülők anyagi és 

természetbeni támogatásával működik. Önkormányzatunknak az együttes országos 

versenyekre és európai bajnokságokra való eljutásának támogatása a feladata. Feladata 

továbbá az együttes négy korosztálya számára biztosítani a próbák lehetőségét megfelelő 

termek biztosításával. Mivel az együttes létszáma nő az eddigi próbatermek szűkösnek 

bizonyulnak. Az együttes megyei és országos versenyeken valamint az Európa Bajnokságon 

is magas színvonalon képviselte községünket. Az Európa Bajnokságon háromszor szereztek 

első helyezést. Aranyesővel térnek haza a megyei és országos versenyekről, ezért 

Önkormányzatunk fontos célja, az együttes további működésének támogatása. Az együttes 

zavartalan működéséhez, próbáihoz nagy szükség lenne megfelelő helyiségre, vagy 

sportcsarnokra. 



 

6. Szabadidősport 

 

A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség megőrzéséért, 

helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység. 

Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, 

könnyen elérhető sportolás lehetőségét és az ehhez szükséges létesítményeket. Ugyanakkor a 

szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie. 

 

A szabadidős programok szervezésénél figyelembe kell venni a község természeti, földrajzi 

sajátosságait. Az előbb említett tanösvény is ezt a célt szolgálhatja, természetjárással, 

kirándulással, szabadban töltött aktív pihenéssel. 

 

Szabadidő sport formái: községi szervezésű – vártúra-természetjárás; sportegyesület – 

sportnap környező települések részvételével; intézmények (óvoda-iskola) – sportversenyekkel 

színessé tett gyermeknap; vállalkozások illetve önszerveződő közösségek által szervezett 

sporttevékenységek, asztalitenisz, sakk, kézilabda, tollaslabda.  

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egészség megőrzését célzó gyógyászati célú 

sporttevékenységek megszervezésére is a lakosság teljes körében pl. gyógytorna, jógaoktatás, 

stb. mely már a korábbi években már intézményei keretek között működött községünkben. 

 

A művelődési ház szervezésében minden korosztály részére a téli időszakban szervezett sakk 

verseny megrendezését az önkormányzat támogatja. 

 

 

7. Fogyatékkal élők sportja 

 

Sajnos a lakosságunk körében is nő a valamilyen formában és mértékben fogyatékkal élő. A 

fogyatékkal élők sportja többféle célt valósíthat meg: egyrészt egészségmegőrző, egészség 

növelő, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő és az életminőséget 

javító funkciója miatt fontos. Jelenleg településünkön a fogyatékkal élők sportja csekély 

mértékű, inkább csak eseti eseményekre, kirándulásokra korlátozódik. Ezen a területen az 

önkormányzatnak még további tennivalói lesznek, pl. akadálymentesítés, bevonásuk a 

számukra is megfelelő sporttevékenységbe. 

 

  

IV. Sportlétesítmények 

 

Rezi Község Önkormányzatának célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú 

ingatlanok (futballpálya, kézilabda pálya, sportöltöző) alapfunkciójának megtartása, 

üzemeltetésének biztosítása, karbantartása valamint fejlesztése. A sportpályák fenntartásához 

az Önkormányzat anyagilag és természetben is hozzájárul, melyhez a Képviselő-testület az 

éves költségvetésben biztosítja az anyagi feltételeket.  

 

Településünk sportéletének fellendítése érdekében rendkívül nagy fontosságú sportcsarnok 

építése, melyet valamennyi korosztály, a lakosság egésze igénybe vehet. A sportcsarnok 

megépítése Önkormányzatunk kiemelt célja, melyet önkormányzatunk valamennyi 

fejlesztéssel foglalkozó terve, célkitűzése tartalmaz. Az Önkormányzat kifejezi azon 

szándékát, hogy minden anyagi eszközt, pályázatot felkutat annak érdekében, amely e cél 



megvalósítását szolgálja. Sikeres és kedvező támogatottságú pályázat esetén az önrészt anyagi 

lehetőségeihez mérten, mint elsődleges fejlesztési célhoz előteremti.  

 

 

V. Sportirányítás, sportegészségügy 

 

Rezi község sportéletét Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott 

hatályos sportkoncepció szabja meg.  

 

A sporttal kapcsolatos ügyeket a községben működő intézményekkel, sportegyesülettel, civil 

szervezetekkel a községi sport, szabadidős és tömegsport, diáksport rendezvények 

szervezésében való részvételt a polgármester koordinálja. 

 

Az önkormányzat feladata, hogy a sportegyesületben folyó edzések és mérkőzések esetén 

koordináljon a sportegészségügy és sportszakma között. 

 

 

VI. Községi sport támogatása 

 

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében biztosítja 

a sportlétesítmények fenntartásához, üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez 

szükséges forrásokat, valamint az egyesületek, csoportok támogatására szánt keretet.  

 

A Rezi Petőfi Sportkör Sportegyesület számára minden évben támogatást nyújt, hogy az 

egyesület részt tudjon venni a járási futball bajnokságon.  

 

 

Rezi, 2013. március 25. 

 

 

Cserép Gábor     Cseh Marianna 

                             polgármester                                                         jegyző 

 

Záradék: 

 

Rezi Község Önkormányzata Sportkoncepcióját a Képviselő-testület 33/2013. (III.25.) 

határozatával jóváhagyta. 

 

Rezi, 2013. március 26. 

 

      

     Cserép Gábor 

     polgármester 


