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1. Összefoglaló, helyzet elemzés

Körmend város sport helyzetének elemzése, a sporttársadalom és a sportirányítás jövőképe, 
valamint az állami feladatvállalás  alapján határozza meg a sportpolitikai társadalmi céljait, az 
ezek megvalósításához teljesítendő operatív célokat a sport egyes területein, valamint az ezek 
eléréséhez vezető lépéseket. 

A sport egy eszköz a társadalompolitika főbb célkitűzésének eléréséhez. Az állam feladata 
jelenleg a feltételek megteremtése annak érdekében, hogy a sport betöltse ezt a funkcióját. 

A versenysport sikerességének fenntartásával erősíthetjük a nemzeti önbecsülést, növelhetjük 
az  ország  ismertségét,  turisztikai  vonzerejét,  valamint  igényes  szórakozási  lehetőséget 
nyújthatunk  több  millió  embernek.  A  magyar  sport  jelenleg  tehát  „féloldalas”:  míg  a 
versenysportban a legsikeresebb országok közé tartozunk,  addig a lakosság háromnegyede 
mozgásszegény  életmódot  folytat,  s  részben  ennek  eredményeként  rendkívül  rossz  az 
egészségi állapota. Célunk tehát, hogy „megmozdítsuk” az embereket, fel keltsük a sportolási 
igényüket, minél szélesebb rétegek kerüljenek a rendszeres testmozgás, sportolás közelébe.

A sporttal kapcsolatos feladatok maghatározását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § és 16. §. (1), valamint a 2004. évi I. törvény a sportról 55. § (1) pontja írja 
elő.  A törvényi  szabályozás  szellemében  a  települési  önkormányzat  illetékességi  területén 
kötelező feladatot lát el a sporttevékenység támogatására. 

1.1.   A város sporttevékenységének bemutatása :
Körmenden  régi  hagyományai  vannak  a  sportolásnak   hiszen  a  Körmendi  Atlétikai  Club 
ebben az évben ünnepelte 125 éves alakulását. A történelem során sokat változott a sportágak 
választása az  atlétikától a vívásig bezárólag.
Az eddigi eredményekre építve és azokat   megtartva a kiemelkedő élsport megőrzése mellett 
a lakosság szélesebb rétegeit kell lehetőséget biztosítani a sportolásra, annak érdekében, hogy 
a társadalom élvezni tudja a sport és a sportolás nyújtotta előnyöket, s így a testmozgás a 
hétköznapok természetes részévé, és a szabadidő eltöltésének tartalmas formájává váljon. 
A   korábban  meghatározott  sportági  területeket:      férfi  kosárlabda,  női  kézilabda, 
labdarúgás,  úszás,  vívás,  kick-box  ,   iskolai  sport–  folytatni  kell  a  megkezdett  és 
eredményesen működő versenysportot és annak támogatását (szakosztályok-sportolók) .  A 
versenysport  számára  az  utánpótlás  nevelés  területén  biztosítani  kell  a  kiválasztást,  és  a 
szakosztályok felé történő felfelé áramoltatást a versenyzési lehetőségek megteremtésével . 
Utánpótlás  bajnokságban  való  részvétel  lehetőségét  biztosítani  kell  a  labdajátékokban 
(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda). A versenysport szintereit a lehetőségeinkhez igazodva a 
lehető  legmagasabb  osztályba  való  szereplést  kell  megcélozni.  Labdarúgásban  az 
önkormányzati támogatás megtartása mellett a szponzori háttér megerősítésére kell törekedni, 
bevonva  a  helyi,  regionális  tőkeerős  vállalkozókat  is.  A  többi  labdajátékban  (kézilabda, 
kosárlabda) és  az egyéni sportágakban  is reálisan kell meghatározni a versenyzés szintereit. 
A  szakosztályok  a  teherbíró  képességüknek  megfelelően  határozzák  meg  a  sportági 
célkitűzéseiket. A különböző osztályban való szereplésnél meghatározónak kell lenni a saját 
erőforrások felkutatásának, valamint a szponzori támogatások megtalálásának.
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 Szükséges  a minél szélesebb bázisú szakosztályok, egyesületek (tagság, szülők, támogatók) 
működési  feltételeinek  biztosítása.  A   sportágválasztási  lehetőséggel  az  ifjúság  sokoldalú 
felkészítését,  edzését  tudjuk  elősegíteni.  A  tradicionális  sportágak  mellett  az  érdeklődés 
kielégítésére alkalmas sportágak  megjelenését is segíteni kell. A labdajátékok (labdarúgás, 
kosárlabda, kézilabda) mellett  a  jelenleg  kiváló  eredményekkel rendelkező küzdősportágak 
működési  feltételeit  (tornatermi  edzéseit)  városi  szinten  biztosítottuk  és  továbbra  is 
biztosítjuk. A város folyóparti jellegéből eredően a vizisport (evezés, vízi túrák) feltételeinek 
kialakítása megkezdődött  a hajókikötő és a vízi bázis kialakítása. 
A sportágak zöme a férfi lakósság számára elérhető leginkább. Törekedni kell a női sportolási 
lehetőségek megteremtésére, működtetésére. 

Kosárlabda:
A felnőtt csapat 33 éve szerepel a nemzeti élvonalban, ahol három bajnoki- és hat  Magyar 
Kupa győzelmet ért  el.  A csapat építéséhez szüksége szakemberek  helyben rendelkezésre 
állnak, legnagyobb gondot az anyagi források előteremtése jelent.
Az  uránpótlás  képzéséről,  versenyeztetéséről  a  Körmendi  Kosárlabdáért  Közhasznú 
Egyesület ( Érsek István vezetésével ) gondoskodik. Hét csapatot működtet, a csapatokkal 5 
edző foglalkozik, az igazolt versenyzők száma meghaladja a 80 főt. A felnőtt csapat részére 
biztosítják a kötelező utánpótlás csapatok indulását.
Létesítmény helyzetük kielégítő ( Somogyi - , Olcsai- Ált.Isk.) a csarnok elválaszthatósága  új 
lehetőségeket nyitna a  csapatok számára.
Az Önkormányzati támogatás mellett legnagyobb gondot az anyagi biztonság hiánya jelenti 
az  országos  utánpótlás  bajnokságban  való  részvétel  nagy  költségekkel  jár.  Csak  néhány 
költséget  említünk  meg:  nevezési  díjak,  utazási  költségek,  edzői  díjak,  hazai  tornák  és 
kiválasztási versenyek rendezése. A tagok mindegyike rendszeresen fizet tagsági díjat, amely 
az anyagi forrásokat bővíti. 

Labdarúgás Körmendi Football  Club :
 Az egyesület egy szakosztállyal ( ebben az évben megnyerte  a megyei bajnokságot), felnőtt-, 
ifjúsági-  és három serdülő csapattal működik  (közel 100  igazolt sportolóval). A csapatok 
felkészülését 3 edző segíti, az egyesületet 9 fős elnökség irányítja.
Anyagi lehetőségeik  beszűkültek, legfőbb támogató Körmend Város Önkormányzata 
 Babati és Társa Kft.  Valamint  a Boldizsár Transz. A kiadások folyamatosan növekedtek. A 
sorsolás miatt minden héten van utazás(távoli helyekre ( felnőtt,  ifi- és serdülő csapatok) több 
százezer forintot kellett fizetni nevezési díj, játékengedély, sportorvos és játékvezetői díjra.
A sportlétesítmény megfelel a bajnoki szintnek ( néhányszor az  öltözők száma kevés!) Kevés 
és  elhasználódott  a  pálya  karbantartásához  szükséges  gép(  fűnyíró).  A gondnok személyi 
változása érződik 
A  2009 évi bajnokság bevételi forrásinál kb. 3,5  millió forint hiányzik!!

Körmendi Városi Sportegyesület:
Az  egyesület a Horvátnádalja városrészen működik és egy labdarúgó szakosztályt működtet a 
megyei II. osztályú bajnokságban kettő csapattal ( felnőtt, utánpótlás) 38 igazolt versenyzővel 
6 fős elnökség irányítja.  
Fő  támogató Körmend Város Önkormányzata és néhány  helyi támogató. Komoly bevételi 
forrás a mérkőzések bevételéből (  rendezvény bevétel) és egyéb rendezvények bevételéből 
tevődik össze.
A sportlétesítményük felújításra szorul, a pálya gyep-szőnyege  az öltöző tetőszerkezete, a 
játékvezetői öltöző és egy új kazánház építése biztosítana megfelelő körülményeket.
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Alsóberki Football Club :
Az egyesület 1997-ben alakult, hogy az alsóberki város rész fiataljainak biztosítson megfelelő 
sportolási feltételeket. A csapat a megyei II. osztályú bajnokságban kettő csapatot szerepeltet 
(  felnőtt,  utánpótlás  )  39  igazolt  versenyzővel.  Az egyesületet  megbízott   5  fős  elnökség 
irányítja.   Fő bevételi  forrásuk az Önkormányzati  támogatás és a mérkőzés  bevételek.  Az 
egyesület szervezeti életének javítását a saját bevételek növelését tervezik.
   Kék Sünik ULC:  
Az egyesületben  6  éves  (óvodás)  kortól  a  15-éves  (  serdülő)  korig  felmenő  rendszerben 
sportolnak  a  gyerekek,  az  életkori  sajátosságokat  figyelembe  véve.  Heti  többször  (2-3-4 ) 
tartott edzéseken 5 korosztályban jelenleg több mint 80 kis gyerekfocista ismerkedik a sportág 
alapjaival. Az egyesület nemcsak körmendi gyerekeknek biztosít lehetőségeket a sportolásra, 
hanem a  város  környékéről  és  vonzáskörzetéből  érkező  nebulóinak  is.  Így  többek  között 
Felsőberkiből,  Magyarszecsődről,  Molnaszecsődről,  Nádasdról,  Horvátnádaljáról, 
Magyarnádaljáról, Vasaljáról, Egyházasrádócról, Szarvaskendről is járnak focizni gyerekek az 
egyesületbe életkortól függetlenül. Elsősorban a  Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulóira épülő utánpótlás nevelési központ, ahol  a labdarúgó 
képzés a fő tevékenység. Hazai és nemzetközi  tornákon vesznek részt rendszeresen Kutasi 
Tibor edző és egyesületi elnök vezetésével. 

Körmendi Dózsa MTE női kézilabda:
A kézilabda sportág  népszerűsítője,  a felnőtt  csapat mellett  9  korosztályban  szerepeltet 
csapatot ( a szivacs-kézilabdától az ifjúsági korosztályig) több mint 120  versenyzővel. Az 
eredmények  igazolják  az  egyesület  minőségi  fejlődését,   három   korosztályos  válogatott 
szerepel a legmagasabb osztályban és ugyan csak hárman az NB I.-es egyesületek utánpótlás 
csapataiban.
Nagyon  nehéz  anyagi  helyzetben  vannak,  az  Önkormányzati  támogatás  mellett  a  tagsági 
díjakból és az edzőterem bérleti díjából tartják fent az egyesületet. Folyamatosan nyújtanak be 
pályázatokat,  amely szintén jót  tesz az anyagi  helyzetnek Az utánpótlás versenyeken való 
részvétel másik fő forrása a szülők hozzájárulása akik az utazási-  és részvételi költségeket is 
fedezik.
Az  anyagi  gondok  mellett  a  másik  legnagyobb  a  terem  probléma,  nincs  önálló  edzésre 
alkalmas  terem  (  bérlet  a   Rendészeti  Szakközépiskolában  és  természetbeni  juttatás  a 
Somogyiban  mérkőzések  rendezésére)..  A  Körmendi  FC   sporttelepén  lévő   edzőterem 
felújításra szorul, melyet megkezdtek.

CASTRUM SEC – DINAMICA Sportegyesület:
Az   egyesület  1993-ban  alakult   Andorka  Imre  két  danos  mester  irányításával.  Az 
egyesületben 36 igazolt versenyzővel ( ebből a felnőttek száma 11  az I. osztályú versenyző 
15 fő.).Legeredményesebb versenyzőjük a háromszoros  Világ és Európa Bajnok, tízszeres 
Magyar  Bajnok,  tizennyolcszoros  Világkupa  Győztes  Dancsecs  Bojána.  Az  utánpótlás 
korosztályból ki kell emelni Pap Eszter, Szakmeiszter Noémi , Bartók Zsolt, Seregi Benjamin, 
Pesti Balázs  az idősebb korosztályból, Belencsák István, Dancsecs Gábor és Gordos Tibor 
tevékenységét.
Önálló   létesítménnyel  nem  rendelkeznek,   a  felkészüléseket  a  Művelődési  és  Ifjúsági 
Központban és a Kölcsey Gimnázium tornatermében végzik
Legfőbb támogató Körmend Város Önkormányzata és a Castrum Sec Kft. Jelentős bevételi 
forrás a tagsági díj bevétel.

3



Teke :    Budai Tekevendéglő Sportegyesület:
Az  egyesület   1993   júniusában   alakult   a  Budai  Teke  Sportegyesület.  Eredményeik 
folyamatos fejlődésről tanúskodnak. A megyei bajnokság  után az NB III. majd az NB II. 
következett. A legeredményesebb év a 2005-2006  bajnoki év ahol bronz érmes lett a csapat.
A szabadidős sportban a „Rába Kupa”  bajnokság és kupa elnevezésű versenyeket rendezik 
8-12 csapat részvételével.
A pálya a versenykiírásnak megfelel.
Fő támogatójuk a tekepálya tulajdonosa mellett Körmend Város Önkormányzata.

Kovács Sportbüfé Sportegyesület :
1992-ben alakult egyesületet egy baráti társaság alakította meg Körmendi Teke Klub néven . 
Pályának a KFC  sporttelepén lévő Kovács Sportbüfé létesítményét  jelölték meg és a megyei 
csapatbajnokságba nevezték a csapatot. Következő évtől az NB. III.-ban szerepeltek. 1995-től 
Kovács Sportbüfé SE  néven szerepelnek az NB.III-ban váltakozó sikerrel egy jó  középcsapat 
benyomását keltve. 
Létesítményükre ráférne egy felújítás ( pálya burkolat, automatika stb.).
A  bajnoksághoz szükséges pénzeket tudják biztosítani, legfőbb támogatójuk Körmend  Város 
Önkormányzata és a tekepálya tulajdonosa.
1995. évtől szervezik a  60 gurításos  városi bajnokságot, amely igen kedvelt  elfoglaltság a 
városban, 9-14  között mozog a nevező csapatok száma. 

Iskolai Sportkörök:
Kölcsey  utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
ISK:

Az  utánpótlás  nevelés  hatékonyságának  fokozása,  és  a  sportolók  megtartása  érdekében 
előremutató  lenne  a  felmenő  rendszerre  épülve  –  alsó  fokú   és  középfokú  oktatási 
intézmények  bevonásával  – sportági  (vagy sport)  osztályokat  szervezni   labdarúgás,    női 
kézilabda  és kosárlabda sportágakban. 
A  labdarúgó  sportágban  az  egymásra  épülő  korosztályos  foglalkozást,  képzést  kell 
megvalósítani egyesületi keretek között. 

Somogyi Béla Általános Iskola ISK:

Az iskolában emeltszintű alsós  testnevelési programmal rendelkezik. Szakos tanárok oktatják 
a tanulókat már az első időszaktól. Az iskola hagyományos képzési formái : 
Labdarúgás ( László Zoltán  1-8  évfolyam 100  fő) kosárlabda (Patonay Imre 5-8  évfolyam 
25 fő) úszás  (  Molnár  Csaba 1-8  évfolyam 60 fő) torna( Szájerné Csóbor Katalin 1-8 
évfolyam lány, 35 fő)  atlétika  ( Köbliné Tóth Erzsébet  városi, városkörnyéki versenyek és 
terematlétika 1-8  évfolyam lányok fiúk  100 fő) 
Anyagi lehetőségeik az iskolai – és Önkormányzati támogatásra épülnek. A versenyeken való 
részvétel a   szülők hozzájárulása nélkül elképzelhetetlen lenne ( felszerelés, utazás, étkeztetés 
stb.). 

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ISK:

A  iskola  tanulói  részére  az  Iskolai    Sportkör  Biztosítja  a  tanórákon  kívüli  testnevelés 
lehetőségét,  atlétika,  labdarúgás,  tömegsport  ,  túrázás  és  gyógy-testnevelési  foglakozások 
keretében.
A II.-IV korcsoportos labdarúgók a városi , városkörnyéki versenyeken szerepelnek az alsó- 
és  felső  tagozatos  atléták  a  megyei   terematlétika  és  diákolimpiai  versenyeken  érnek  el 
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sikereket. A gyógy-testnevelési órákat  ( pályázati pénzből) az  elmúlt tanévben látogathatták 
a rászoruló tanulók.
Támogatást  az  Iskolától,  az  Önkormányzattól   és  a  szülőktől  kaptak  próbálkoznak  még 
pályázatok írásával, de nem mindig sikerül elnyerni a támogatást.

Kölcsey Gimnázium DSE :
A Diáksport Egyesület. fő feladata, hogy a tanuló ifjúságnak lehetőséget biztosítson a tanórán 
kívüli testmozgásra. Az egyesületnek 279 fő tagja van, akik rendszeresen, szervezett keretek 
között sportolnak. Jelenleg egy szabadidős sport-rekreációs szakosztályt működtetnek. A hét 
valamennyi napján délután szabadidő sportfoglalkozásokat tartanak, több sportágban 
házibajnokságok folynak, amely segíti a tanulók felkészítését a diákolimpiai versenyekre. Az 
elmúlt években szép eredményeket értek el az országos döntőkön.  A Dr. Mező Ferenc 
Sportszellemi Diákolimpián az idén is az országos döntőbe jutás a cél. Az  anyagi források 
legfőbb  része az Önkormányzattól és az intézménytől származik, valamint a tagsági díjak 
együttesen biztosítják az egyesület működési költségeit.
A  tornaterem sajnos kisméretű és régi építésű, felújításra-, bővítésre szorul.

Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Iskolai Sportkör:
Az Iskola  tanulói egyben az iskolai sportkör  tagjai, melynek keretein belül készülnek a diák 
olimpia versenyeire. A  házibajnokságok  széles köre biztosítja a tanulok rendszeres sportolási 
lehetőségeit és a sportolás megszerettetését, az egészséges életmódra nevelést. Az elmúlt 
években kiemelkedő eredményeket értek el  atlétika,  leány kézilabda, fiú  kosárlabda  és 
kispályás labdarúgó sportágakban. A  sportkör tagjai a lakóhelyükön működő társadalmi 
egyesületekben igazolt sportolók és eredményesen szerepelnek az utánpótlás csapatokban. A 
működés feltételeit az Önkormányzati támogatás, az Intézményi támogatás és tagsági díj 
bevételek biztosítják. Külső civil, vállalkozó támogatója nincs a sportkörnek.
Torna terme kicsi méretű a téli időszakban túlterhelt, a parketta a nyílászárók és a fűtés is 
felújításra vár.

Nemzetközi kapcsolatok :
-A nemzetközi sportkapcsolatok elsősorban a versenysport szakosztályokra kell, hogy  
 épüljenek  elsősorban  a   kosárlabda  csapat   nemzetközi  kapcsolatai  jelentősek.  Komoly 
kapcsolatokat  ápolunk  a  testvér  városokkal,  egyre  szélesedő  kapcsolatokat  ápolnak  a  női 
kézilabdázók,  a  Kék  Sünik  ULC  sportolói.  Szinte  minden  iskolai  sportkör  tart  fent 
nemzetközti  kapcsolatokat.  Meghívásos  versenyeket  szerveznek  és  vesznek  részt  az 
eseményeken.  Sokszor  jelent  gondot  a  csapatok  részvételi  költsége,  amelyet  elsősorban a 
szülői háttér  szokott vállalni.

1.2.   A városi  bajnokságok, szabadidős sport:

  Az  iskolai   szabadidős  sport  rendezvények  a   meghívásos  versenyek  már  túlnőttek  az 
intézmény  falain  (  Somogyi  Kupa,  Kölcsey  Kupa,  „Rázsó  Sportnap”)   mind  széles 
lehetőségeket kínál a tanulóknak. 
A városi  Diáksport  Bizottság  által  rendezett  sportesemények  is  lehetőséget  biztosítanak  a 
rendszeres mozgásra és versenyeztetésre  Diákolimpiai versenyek, alapfokú bajnokságok nem 
csak  a  város  diákjai  számára,  hanem a  városkörnyéki  iskolák  tanulóinak  is  biztosítják  a 
rendszeres versenyzési lehetőséget.. 
A felnőtt  lakosság részére városi  bajnokságokban való részvételt  és  rendszeres sportolási 
lehetőséget  biztosítunk  (  teke,  kosárlabda,  labdarúgás.)  Nagyon  kedvelt  rendezvény  a 
pénzdíjas  „Szilveszter Kupa” teremlabdarúgó torna. 
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A rendszeres  bajnokságok  elsősorban  az  őszi-  téli-  tavaszi  időszakban  biztosít  sportolási 
lehetőséget,  nyáron  pedig  a  Strandfoci,  strandkosárlabda  és  a  Streetball  Challenge 
eseményeken vehetnek részt a város és városkörnyék lakói. 
Már   harmadik  alkalommal   rendeztük  augusztus  20.-án  a  „Hulló  Csillagok”  elnevezésű 
Öregfiúk labdarúgó tornát, melyre  ebben az évben 9 csapat nevezett.

1.3.   Létesítmény helyzet :

A városban meglévő sportlétesítmények lehetőséget biztosítanak a versenysport, 
  a  diáksport és szabadidősport kibontakozásához. 
 Sportcsarnok  2  db ( Somogyi Ált Isk. és Rendészeti Szakközépiskola )
 tornaterem  4 db ( Kölcsey úti Ált Isk. , Olcsai-Kiss Zoltán Ált Isk., Kölcsey Gimnázium, 

Rázsó Imre Szakközépiskola)
 labdarúgó pálya  ( füves 4   ;   műfüves  30X60  1; kispálya vegyes 20 X 40  1 )
 atlétika pálya  2  ( nagyon leromlott állapotban , mind kettő felújításra szorul  )  
 tekepálya  kétsávos (  Budai Tekevendéglő, Horváth Sportbüffé )
 Rába-parti Szabadidő Központ (teniszpályák 3 ; tekepálya 1 ;  kézilabdapálya 1 )
 bitumenes kézilabdapálya         9 db
 bitumenes kosárlabdapálya       7  db
 tanuszoda        ( 8 m X 16 m)

ÖSSZEGZÉS :
A város  sportéletét  a  90-es  évektől  a   régi  struktúrák  megszűnése  az  átalakulások  és  új 
szervezetek megalakítása jellemezte. A sportszervezetek működési biztonsága megszűntek, a 
finanszírozási lehetőségek beszűkültek, az állami támogatások jelentősen csökkentek.
Az  önkormányzat  szerepvállalása  jelentősen  megnőtt,  mind  az  anyagi  források 
előteremtésében,  mind  a  létesítmények  felújításában  és  biztosításában.  Csak  ebben  a 
formában tudtak az egyesületek fenn maradni és a bajnokságokban részt venni.
A városban jelenleg  kettő óvoda, három általános iskola és három középiskola működik A 
gyermekek száma lassan de fokozatosan csökken
Az egyesületekben eredményes utánpótlás nevelés folyik. Kiemelkedő eredményeket érnek el 
az utánpótlás csapataink  kosárlabda,  leány kézilabda,  labdarúgás kick box  sportágakban. 
Labdarúgásban  a  kinevelt  utánpótlás  egy  része  élve  a  csábító  lehetőségekkel  magasabb 
osztályú egyesületekben próbálkozik.
A  szabadidős  sportban  megszűntek  a  munkahelyi  versenyek  és  a  munkahelyi 
sportközösségek.
A rendszeres sportolásban résztvevők köre messze elmarad a kívánalmaktól.
Az anyagi lehetőségek és az elvégzett munka nincs összhangban, súlyos gondokkal küzdenek 
az utánpótlás- és a kiemelt egyesületek.
Sportlétesítmény hiány  érezhető  a leány kézilabdában, a kosárlabda utánpótlás csapatoknál, 
öltöző gondok érezhetők a Kék Sünik ULC-nél.
Az általános iskolai tanulóknál a téli időszakban jelentkeznek teremgondok.

2.   A  sportkoncepció alapelvei

2.1.    A  sport a társadalom életében betöltött fontos szerepe:

 fontos szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos 
magatartás kialakításában;

 életvezetési technikák és módszerek közvetítője, emellett a nevelés olyan eszköze, mely 
játékos formában, komolyabb „tét” és veszteség nélkül megoldási készletekkel vértezi 
fel az ifjúságot; 
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 lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására; 
 lényeges szerepet tölt be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében;
 kultúrált  szórakozási  lehetőséget  biztosít,  pihenést,  örömforrást  és  élvezetet  nyújtó 

hasznos időtöltés;  
 nemzetközi eredményei hozzájárulnak a nemzeti önbecsüléshez és büszkeséghez;
 gyakorlati eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának.

A társadalom véleménye  szerint  kiemelkedő  fontosságú  a  sport  minden  területe,  azaz  az 
iskolai testnevelés, a rekreációs sport, beleértve a diáksportot, valamint a versenysport.  Az 
emberek  némileg  fontosabbnak  ítélik  a  gyermekek  sportoltatását,  illetve  a  rekreációs 
sporttevékenységeket,  de  a  versenysportot  is  fontosnak  vélik  –  elsősorban  a  nemzetközi 
sikerek miatt, melyek hozzájárulnak a nemzeti önbecsüléshez, és a fiataloknak példaképeket 
állít. 

2.2.   A társadalom egészségi állapotának  javítása
A sportnak az egészségmegőrzésére gyakorolt hatása kompenzálhatja a felerősödő civilizációs 
ártalmakat – mozgásszegény életmód, stressz, környezeti ártalmak, helytelen táplálkozás stb. 
–  ,  melyek  a  társadalom általános  egészségi  állapotának  romlását  okozzák.  Ellenálló-  és 
alkalmazkodó képességünket fejlesztenünk kell. Ehhez az egyik legfontosabb eszköz a sport.

E területen kiemelt céljaink a következők: 
• A népesség egészségi állapotának javítása a sport segítségével.
• Az egészség megőrzése érdekében a lakosság minél szélesebb rétegeinek mozgósítása: 

- egyrészt a sportban résztvevők körének szélesítése;
- másrészt a sporttal átlagosan töltött időtartam növelése; 
- valamint a sportaktivitás minőségének javítása révén.

• A már megromlott egészségügyi állapotúak bevonása állapotjavítás, rehabilitáció céljából.

2.3.   A  közösségi kapcsolatok fejlesztése:
A társadalom és az egyén szempontjából egyaránt fontos a család erősítése. A család biztos 
alapot  jelenthet  a  felgyorsult,  kihívásokkal  teli  világban.  A  család  és  baráti  közösségek 
kialakításával az elidegenedési folyamatokat lehet megállítani.

E területen kiemelt céljaink a következők:
 Közösségi kapcsolatok fejlesztésére, a szabadidő tartalmas eltöltésére lehetőséget nyújtó 

közösségi terek kialakítása. 
 A baráti, társasági kapcsolatok fejlesztése a sport eszközével, különös tekintettel az alap- 

és középiskolai tanulmányok utáni időszakra. 

2.4.   Esélyegyenlőség megteremtése és javítása :
Egy  társadalom  megítélésének  egyik  fokmérője,  hogyan  bánik  az  elesettekkel  és  a 
rászorulókkal. Az esélyegyenlőség biztosításának egyik eszköze a sport. 

E terület kiemelt céljai a következők:
 A  szociálisan  kedvezőtlen  helyzetű  társadalmi  rétegek  sportolási  lehetőségekhez  való 

hozzáférésének  javítása,  ezen  keresztül  e  társadalmi  rétegeknek  az  országos  átlagnál 
rosszabb  egészségi  állapotának  javítása.  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  szociálisan 
hátrányos  helyzetű  közösségekre,  iskolákra,  ahol  a  sport  társadalmi  integrációs  és 
gazdasági felzárkóztatási funkciót is betölt.

 Esélyteremtés  szociálisan  hátrányos  helyzetű,  tehetséges  fiataloknak  a  sportban  való 
érvényesülésre,  figyelmet  fordítva  arra,  hogy anyagi  problémák  miatt  ne vesszenek  el 
tehetségek. 

7



 A  sporthoz  való  hozzáférésben  mutatkozó  területi  különbségek  csökkentése, 
infrastruktúra-fejlesztés és szakemberképzés növelésével.

3.    A sportkoncepció megvalósulásának feladatai :

3.1. A irányító munka területén:  
 Körmend Város Képviselő Testülete a sporttörvény alapján elkészítette az önkormányzat 

sportrendeletét. A rendeletben megállapította a helyi adottságoknak megfelelően a város 
sport  tevékenységével  kapcsolatos  részletes  feladatokat,  kötelezettségeket,  a 
költségvetésből sportra fordítható összeg rendeltetését és a felosztás szabályait.

 Az  önkormányzati  képviselő  testület  éves  költségvetésében  állapítja  meg  a  sportcélú 
támogatások  nagyságát,  amely  2009 évben  21.000.000,-  forintban  határozott  meg.   A 
támogatásra fordítható összeg - a város  lehetőségeit figyelembe véve-  növelhető.

 Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság  rendszeresen tárgyalja a sporttal kapcsolatos 
feladatok végrehajtását, két évenként tárgyalja a sportélet helyzetéről szóló beszámolót, 
melyről a képviselő testületet is tájékoztatja.

 Tovább kell folytatni a sportban kiemelkedő munkát végző szakemberek-, sportolók- és 
tanulók  eredményeinek elismerésére, megjutalmazására.

3.2. Az óvodai- iskolai testnevelés és diáksport:  
 El  kell  érni,  hogy az  óvodákban  minden napos legyen  a  játékos  testmozgást  segítő 

játékos  foglalkozás,  a  labdajátékok  iránti   igények  felkeltése  (  az  ovis  foci  sikereire 
építve).

 Az ovis korosztály számára a  vízhez szoktatás megkezdése, úszás oktatással egybekötve.
 A gyermekek és az ifjúság egészséges fejlődése, az életkornak megfelelő jó fizikai erőnlét 

elérése a mindennapos mozgáson keresztül.
 A testmozgás megszerettetése és az egészséges életmód fontosságának megismertetése. 
 A sportnak, mint hasznos időtöltési formának prioritássá emelése. 
 A  feltételekhez  való  általános  hozzáférés  megteremtése,  infrastrukturális  és  szakmai 

támogatás. 
 A  sportolási  lehetőségek  biztosítása  a  hátrányos  helyzetűek  számára  is,  illetve 

hozzájárulás a speciális nevelési igényű diákok integrációjához, a sport közösségteremtő 
funkcióján keresztül.

 A  szellemi  és  testi  nevelés,  valamint  az  informális  nevelés  és  a  képességfejlesztés 
(ügyesség, csapatmunka, nyerni-veszíteni tudás) nagyobb hangsúlya. Az egészségkárosító 
viselkedések kialakulásának megelőzése.

 Tudatos átvezetés az iskolai  testnevelést,  valamint  a diáksportot  követő,  életen át  tartó 
rekreációs sporttevékenységek végzésébe. 

A Városi Diáksport Bizottság által szervezett hagyományos versenyek, bajnokságok lehetőleg 
több fordulós rendszerben kerüljenek megszervezésre. 
A városi és városkörnyéki versenyek  rendezését lehetőleg pályázati pénzből finanszírozzák. 
Az iskolai tornatermek működtetését biztosítani kell az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli 
sportfoglalkozások megvalósítása érdekében.

3.3 Szabadidősport szervezésének célkitűzései:  
A társadalmi jólét alakulásával egyre több idő marad a szabadidő hasznos eltöltésére.  
Az egészséges életmód feltétele, hogy minél többen kapcsolódjanak be olyan 
mozgástevékenységekbe, amely nem kapcsolódik a versenysporthoz, de a szervezet  
mozgásigényét kielégítik. 
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A lakosság ilyen irányú igényét az alábbiak kialakításával biztosítjuk:

 a  szabadidő  sport  területén  a  már  hagyományokkal  rendelkező  sportesemények 
folytatásához a lehetőségeket kell  biztosítani,

 a városi bajnokságokat ( teke, labdarúgás, kosárlabda sportágakban) a szövetségekkel és a 
szervező közösségek  bevonásával kell elősegíteni

 a   hagyományosnak  számító  alkalmi  kupák  villámtornák  (  pl.:  Szilveszter  Kupák  ; 
Öregfiúk torna, teremfoci- kosárlabda,  strandfoci , strandkosárlabda, streetball cahallenge 
stb.)  rendezési  feltételeit kell támogatni , a rendezés lehetőségeit segíteni (  alkalmanként 
ingyenes létesítmény használattal ),

 a  szabadidősport csoportoknak, baráti köröknek – bérleti díj ellenében- biztosítani kell a 
fedett létesítmények használatát

 segíteni kell az önszerveződő csoportok munkáját

3.4 Versenysport  szervezésének célkitűzései :  
A versenysportban elért  eredményességünk fontos a város számára,  pozitív  hatással  van a 
közérzetünkre,   hangulatunkra.  A  fenntartható  eredményességi  szint  megköveteli  az 
egyensúlyt a hagyományosan eredményes  sportágak kiemelését ( kosárlabda, női kézilabda, 
labdarúgás, teke, kick-box) és sikereit. 
 Körmend Város Önkormányzata tiszteletben tartja az egyesületek önállóságát a sportágak 

kiválasztása  és  a  versenyeztetés  szempontjából,  és   segíti  az  egyesületi  célok 
megvalósítását.  Az   Önkormányzat  (  éves  költségvetésében  meghatározott  összeggel) 
támogatja a versenysport  és az utánpótlás nevelés  eredményeit,  a körmendi székhelyű 
egyesületek működését.

3.4.1. Kosárlabda sportág:    a város legeredményesebb sportága,  népszerűsége a  városban 
az országban és a határon túl is  ismert, kiemelt kezelést , támogatást  érdemel.    
Az  Önkormányzati  támogatás  mellett  a  jelenleginél  nagyobb  mértékű  magántőke 
bevonására  kell  törekedjen  az  egyesület,  elsősorban  ne  az  állami  forrásokra 
támaszkodva kívánja megvalósítani működését. 

            Az  utánpótlás nevelés a  Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesületben 
folyik, ahol a megfelelően képzett  szakemberek  biztosítják az utánpótlás fejlődését. 
A   képzéshez  szükséges  létesítményeknél  meg  kell  oldani  az  állítható  magasságú 
palánkok elhelyezését és a sportcsarnok elválasztását ( hogy egy időben legalább kettő 
utánpótlás csapat tudjon edzéseket tartani).   Biztosítani kell az  utánpótlás csapatok 
biztonságos éves működéséhez szükséges anyagi forrásokat.

3.4.2. Labdarúgó sportág  :  
A  Körmendi Football Club  első évét tölti a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában. Az 
eredményei alapján kiemelt kategóriába soroltuk és kiemelt támogatásban részesül. Az 
egyesület működéséhez szükséges anyagiakat az Önkormányzati támogatás mellé a 
vállalkozók bevonásával kell biztosítani.   
Alsóberki Football Club  tevékenysége az  alsóberki városrész lakóinak biztosít rendszeres 
sportolási lehetőséget, utánpótlás csapata a fiatalok  bevonását segíti. Anyagi  lehetőségei 
szűkösek, az Önkormányzati támogatás mellett a saját bevételek növelésére kell törekedni. A 
városrészben élő vállalkozók támogatásának megszerzését tűzzék ki célul. A csapat számára a 
magasabb osztályban szereplést nem tudja támogatni az  Önkormányzat. Rendezni kell az 
egyesület szervezeti életét. 
Körmendi Városi Sportegyesület  a horvátnádaljai város rész sportolási lehetőségeinek 
biztosítását és az  ott lakók szórakoztatását szolgálja. A tartalék csapat a fiatalok részére 
biztosít rendszeres sportolási lehetőséget. A megyei II. osztályban való szereplést tudja 
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támogatni az Önkormányzat a magasabb osztályba való szereplést nem javasolja. 
Kék Sünik ULC  elsősorban a Kölcsey úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulóira építve egy edző  irányításával szervezi labdarúgásban az utánpótlás 
képzést,  öt korosztályban ( óvodásoktól a serdülőkig).  Az  egyesületben képzett fiatal 
labdarúgók nem maradnak Körmenden a nagyobb lehetőségek miatt Szombathelyen vagy 
Zalaegerszegen  folytatják tanulmányaikat. A létesítmények használatát továbbra is 
biztosítjuk az egyesület számára az öltözők és fürdő használata érdekében tárgyalásokat 
folytatunk a Körmendi FC  vezetésével. A Körmendi FC és a Kék Sünik ULC között 
együttműködési megállapodás kidolgozását javasoljuk az utánpótlás korú játékosok 
foglalkoztatása ügyében.  

3.4.3. Körmendi Dózsa MTE női kézilabda sportág:     Legyen hosszútávon biztosított a 
női  kézilabdázók  NB.II.-ben  való  szereplése.  Ennek   érdekében   az  iskolákkal 
hangolja össze az egyesület a tevékenységét az egymásra épültség elérése céljából. Az 
Önkormányzat  az  eredményes  versenyzés  feltételeinek  biztosításához  nyújtson 
segítséget,  főleg  a  teremhasználat  (  ingyenes  vagy  nagyon  kedvezményes  ) 
biztosításával segítse a közel 100  leány rendszerese sportolását.

3.4.4. Teke  sportág:    Az NB. II.-ben  Budai SE az NB. III.-ban a Kovács SE  képviselje 
a  városi  színeket.  Az  eredmények  megtartása  mellett  az  utánpótlás  nevelés 
tervszerűségére fordítsanak nagyobb gondot az egyesületek.  

  
3.4.5. Küzdő sportág:    A Dinamica  Kick-Box SE  az  elmúlt  három év eredményeinek 

megtartása mellett, új tehetségek felkutatásával és az utánpótlás korosztály dinamikus 
fejlődésével biztosítsa  a kiemelt szerephez méltó eredményeket                              

 Körmend  Város  Önkormányzata  nem  gátolja  új  egyesületek,  vagy   szakosztályok 
megalakulását,  anyagi  támogatást  azonban csak  akkor  biztosít,  ha megbizonyosodott  róla, 
hogy az új szervezet eredményesen  működik.

Az Önkormányzat  nem támogatja:
 azokat a sportszervezetteket, amelyek nem Körmend  közigazgatás területén fejtik ki 

tevékenységüket
 amelyik sportszervezetnek köztartozása van
 akiknél az összeférhetetlenség  vagy  érintettség fenn áll ( közpénzek, támogatásánál)
 akik az Önkormányzati támogatásokról, nem számoltak el, illetve nem a támogatási 

cél szerint használták fel az összeget.

3.5.  Sportlétesítmények felújítása, fejlesztése:     
3.5.1. Somogyi  Béla  Általános  Iskola sportcsarnoka   a  tanórákon  kívüli  testnevelés  , 

testedzés  valamint  az  utánpótlás  csapatok  elkülönítése  érdekében  térelválasztó 
felszerelése szükséges, ugyan csak el kell helyezni az  állítható magasságú palánkokat 
a  kosárlabda  utánpótlás   csapatok  edzéslehetőségének  elősegítése  érdekében. 
Az   iskola  mellett  meglévő   salakos  kézilabdapálya   füvesítését  tervezzük,  hogy 
diákolimpiai  mérkőzéseket   helyben  megtudjuk  rendezni,  itt   a  szükséges  kisegítő 
létesítmények is rendelkezésre állnak ( öltöző, fürdő  WC )

3.5.2. Olcsai-Kiss  Zoltán Általános Iskola  a   szabadtéri  létesítmények új fedőréteggel 
való felújítását tervezzük.

3.5.3. Kölcsey úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:  A  külső 
szabadtéri létesítmények felújítása

3.5.4. Kölcsey  Gimnázium DSE: a  tornaterem állapota  folyamatosan  romlik   felújításra 
szorul, ugyan csak fel kell újítani a szabadtéri  kézi- és kosárlabda pályák burkolatát.
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3.5.5. Rázsó  Imre  Szakközépiskola  Szakiskola  és  Kollégium:  a   tornaterem  lassan 
felújításra  szorul  a  külső  sporttelepen  a  teniszpálya  és  az  atlétikapálya  felület 
kezelésére  sportsalak borítást  kell  végezni.  A kézilabdapálya   felület  kezelését  kell 
elvégezni

3.5.6. Körmendi Rendészeti  Szakközépiskola:  A  sportcsarnok belső padozata  teljesen 
elhasználódott  a  parketta   szegezése  tönkre  ment,  a   lakkozás   felújításra  szorul. 
Pályázati  úton kell  a  szükséges anyagi  forrásokat  előteremteni  és a  halaszthatatlan 
felújításokat meg kezdeni.  A külső létesítményekre  a teljes lepusztulás jellemző. A 
füves-pálya nincs karbantartva, az atlétikapálya salak rétege rossz, a kézilabda pályák 
közül csak egy használható, a kosárlabda pálya bitumenes borítását fel kellene újítani, 
a  környezetre   a  teljes  elhanyagoltság  jellemző,  nincs   megfelelő  gazdája  a 
létesítménynek.

3.6. Az  önkormányzat  sportfeladatainak  végrehajtásához  szükséges  feltételek   
biztosítása

- Biztosítani kell a városi sportiroda működésének alapvető feltételeit.
- Elkülönítetten támogatni kell a diáksport keretein belül a tehetséges tanulók eredményeiknek 
  megfelelő versenyeztetését. 
- Biztosítani kell a versenysport szakosztályok működésének alapvető feltételeit.
- A városban megrendezésre kerülő, tradícióval rendelkező sportágak fejlődését elősegítő, 
  idegenforgalomi vonzattal rendelkező országos és nemzetközi sportversenyek további  
  felvállalása és támogatása indokolt.
- Szorgalmazni  és támogatni kell a sportmenedzser képzést, a sportági szakszövetségeken 
   keresztül biztosítani kell a játékvezetők, versenybírók, edzők, túravezetők képzését és 
   továbbképzését.
- A sportorvosi szolgálat tevékenységének hatékonysága érdekében a vizsgálati lehetőség  
  bővítését, valamint a szaktanácsadás színvonalát kell fejleszteni.
- Továbbra is elő kell segíteni az eltérő tantervű iskola  Diákolimpia versenyrendszerbe való 
  bekapcsolódásukat.

Az önkormányzat a sportcélú feladatok megvalósításához  a hozzájárulás mértékét az 
éves költségvetési rendeletében határozza meg.  Ezen  rendeletben a feladatok ellátására az 
éves költségvetési rendeletben meghatározott működési kiadások fő összegének     minimum 
1 %-át fordítja.
Elkülönítetten kell biztosítani az utánpótlás fejlesztésre, a diáksportra, a szabadidősportra és 
versenysportra szánt támogatást. 
A  versenysport  támogatása  érdekében  széleskörű  szponzori  bázist  kell  szervezni.  A 
szponzorokat,  támogatókat   (  lehetőségeinket  figyelembe  véve  )  a  helyi  adórendeletben 
meghatározott mértékű kedvezményben részesítjük.
Körmend Város Önkormányzatának sporttal kapcsolatos feladatait (sportkoncepciót) a város 
Képviselő- testülete ciklusonként újra vizsgálja és a szükséges ki igazításokat elvégzi.

Körmend, 2009. szeptember 14.

   Bebes  István
 polgármester
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