KÓKA KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
2014 - 2018
„ A haladás vagy , Sport! Szolgálatodra
ki méltó kíván lenni, az vigyázzon
hogy teste-lelke egyre jobb legyen,
kerüljön mindent, mi mértéktelen;
tökéletesre törjön ernyedetlen,
s óvja egészségét, legfőbb javát,
mint ki a régi mondásból tanul:
„Ép testet választ az ép lélek otthonul.”
/Pierre de Coubertin: Óda a Sporthoz/

Bevezető
Magyarországi Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a települési
önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport
támogatását. A 2004. évi I. törvény (sport-törvény) rendelkezései szerint pedig a települési
önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára – meghatározza a
helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik a végrehajtásáról, együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, fenntartja a tulajdonát képező sportlétesítményeket, megteremti az
önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. Szintén
kötelező feladat az önkormányzatok számára, hogy biztosítsák iskoláikban a sportkörök
működésének feltételeit.
Kóka Község Önkormányzata feladatának tekinti, hogy segítse a falu lakóit testneveléshez és
sportoláshoz fűződő jogaik gyakorlásában, támogassa a civil szervezetek keretében kifejtett,
tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet, ideértve a
fogyatékosok sportját is. Biztosítja a köznevelés testnevelését és sportját, valamint az
intézményen kívüli diáksportot. A szabadidősport és a diáksport támogatásával is előmozdítja
a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést. Lehetőségeihez mérten
támogatja a versenysportot, sportolóinak a sportéletben való részvételét. Biztosítja a
testkultúra fejlesztését szolgáló képzés feltételrendszerét. Települési szinten összehangolja
sport fejlesztését az egészségmegőrzés feladataival, a környezet- és természetvédelemmel,
valamint a területfejlesztéssel. A sportolás nyújtotta lehetőségek kihasználásával törekszik
lakosai testi-lelki állapotának javítására. Keresi a sportban lévő közösségfejlesztő
lehetőségeket, felismerteti az együttműködés szükségességét, közös célokat állít a falu lakói
elé.
Törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve Kóka Község Önkormányzat
6/2009.(IV.6.) rendelete alapján megalkotta a község hosszú távú fejlesztési céljainak
megfelelő.
Helyi sportfejlesztési stratégiát
A dokumentum bemutatja a község sportéletét, megfogalmazza középtávú sportkoncepcióját,
azaz a sport területén vállalt alapelveit, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint a Sport
XXI. Nemzeti Sportstratégiáról 65/2007 (VI.27.) OGY határozattal összhangban
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megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait. Igyekszik figyelembe venni a sporttal
foglalkozó szakemberek, egyesületek, civilek elképzeléseit, igényeit, és nem hagyja
figyelmen kívül a község gazdasági, természeti és kulturális adottságait sem.
A sportstratégiai elképzelések a község egyéb fejlesztési terveihez igazodnak, azokkal szerves
egységet alkotnak.
A sportfejlesztési koncepció a 2014–2018 terjedő időszakra határozza meg a község sporttal
összefüggő céljait, és a célok megvalósítását szolgáló programokat, a lehetséges hatásokat és
eredményeket.
Helyzetelemzés
A helyzetelemzésben a községi sportélet a szakosztályok részletes ismertetésével, jelenlegi
helyzetének bemutatásával történik. Ezt követően az oktatási intézmények szervezett
sporttevékenységét, majd a szabadidősport községi megvalósulásának formáit ismerteti a
dokumentum.
1. A község sportélete a kezdetektől napjainkig
Kóka szervezetszerű sportéletének indulása összefügg a két világháború között működő
levente mozgalommal. Ebben az időben a legnépszerűbb sporttevékenység a labdarúgás volt.
Sportpályát a Vásártér lóvásárokra fenntartott részén alakítottak ki a lóvásár áthelyezésével.
Kóka a II. világháború után megyei szintű labdarúgó csapattal rendelkezett, amelyben
játékosként más települések lakosai is részt vettek.
Az 50-es években a csapat az állandóan megújuló játékosállomány mellett négy alkalommal
is elnyerte a Tápiómenti Kupát.
Az 1970-es években új sportágként a kézilabda jelent meg a falu életében.
Jelentős változást hozott 1994-ben az új sportcsarnok épületének átadása, nemzetközi méretű
kézilabda pályájával, korszerű felszereltségével. A létesítmény átadásával több szakosztály
kezdte meg a működését (tenisz, taekwan-do, sakk).
A Női Kézilabda Szakosztály megalakulásától jelentős sikereket mondhat magáénak. (NB II.
szereplés, Budapest Bajnokság)
Kóka büszkélkedhet olyan egyéni sportolókkal is, akik országos és világversenyek dobogós
helyezettjei voltak. (Klampár Tibor- asztalitenisz, Lantos Gyula- kick-boksz, Berki Krisztiántorna )
2. Községi Sportkör Kóka (KSK) tevékenysége
Szakosztályok:
- Labdarúgó Szakosztály
- Kézilabda Szakosztály
- Tenisz Szakosztály
- Moto-cross Szakosztály
- Taekwan-do Szakosztály
- Sakk Szakosztály
Az 1992 óta működő Sportkör kiemelkedőbb éve 2006-2007. volt. A Labdarúgó Szakosztály
igazolt játékosainak száma elérte a 120 főt, különböző korosztályokban. A felnőtt csapat
elnyerte „Magyarország legjobb amatőr csapata” címet. Ez a színvonal az anyagi lehetőségek
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miatt megváltozott. Az önkormányzati támogatás az önkormányzat rosszabbodó anyagi
körülménye miatt jelentősen csökkent, a szponzori támogatás kiszámíthatatlanná vált.
Az Önkormányzat által a sportra fordított összeg az utóbbi három évben harmadára csökkent.
2005, 2006-ban évente 4,2 millió Ft támogatásban részesült a Sportkör, 2009-ben 1,75 millió
Ft, jelenleg 3 millió Ft önkormányzati támogatással gazdálkodhat, emellett dologi támogatást
is biztosít számukra.
A KSK térítésmentesen veheti igénybe a Sportcsarnokot, ahol egész évben folynak edzések.
A Sportkör arra törekszik, hogy minél sokoldalúbban tudja kielégíteni a gyerekek különböző
sportágak iránti érdeklődését. Kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre labdarúgás és
női kézilabda sportágakban.
• Jelenleg a Taekwan-do Szakosztály a versenyeztetést szünetelteti, de folynak az
edzések.
• A 2011-ben elindult Látvány és csapatsport (TAO) programnak köszönhetően a
labdarúgás és női kézilabda sportágakat a KSK kiemelten tudja támogatni. A
labdarúgó sportpályát az Önkormányzat LEADER pályázaton elnyert támogatásból
2012-ben felújította és ezután teljes mértékben átadta üzemeltetésre a Sportkörnek.
• A Kóka KSK utánpótlás létszáma labdarúgás és női kézilabda sportágakban az igazolt
38 főről, 216 főre növekedett. Labdarúgásban: U-7, U-9, U-11, U- 13, U-21,
kézilabdában: U-8, U-10, U-12, U-14, és Junior korosztályokat működtet. Ezeknek az
igazolt sportolóknak 25%-át a környező településekről (Szentmártonkáta, Úri,
Szentlőrinckáta, Dány, Tápiószecső, Sülysáp) szállítja az edzésekre.
• A KSK a Kókai Berki Krisztián Sportcsarnokban rendezi a Magyar Kézilabda
Szövetség Pest megyei U-12 és U-14 bajnoki fordulóinak jelentős részét.
• A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei futsal és teremlabdarúgó tornáinak egy
részét a Berki Krisztián Sportcsarnokban rendezi a KSK segítségével.
• Az egyesület működésére minden évben pályázatot nyújt be az országos
szakszövetségekhez.
• Közös bajnokság szervezésében vesz részt. Ennek keretében 10 település labdarúgói
egész évben folyamatosan szerveznek mérkőzéseket, váltakozó helyszíneken.
• Felnőtt labdarúgó csapat működtetésére 2011. óta újra lehetőség adódott
• Óvodás korosztály (5-6 év) számára a TAO keretében labdarúgó edzéseket tart.
• Megszervezi a sportlétesítmények állapotának felmérését. Tervdokumentációt készít
és a pénzügyi lehetőségek függvényében felújítást végez.
• Elfogadja, szervezi a falu lakóinak önzetlen segítségét, munkáját a sportlétesítmények
karban tartására.
3. Oktatási intézmények sporttevékenysége
a) Óvodai testnevelés
A település demográfiai helyzetének változása miatt az óvodai tornaszoba megszűnt, helyén a
hetedik óvodai csoport számára alakítottak ki csoportszobát. Délelőtt folyamán játékos
mozgásra, a mozgáskultúra fejlesztésére, a gyermeki mozgásigény kielégítésére a
csoportszobában, az udvaron és a Sportcsarnokban van lehetőség.
Ugyanakkor bővültek az óvodások sportolási lehetőségei:
• Az óvoda igény szerint úszásoktatást biztosított nagycsoportos gyermekeknek.
• Délután a művelődési ház szervezésében mozgáskoordináció fejlesztésre és a KSK
szervezésében ovis labdarúgásra van lehetőség.
b) Iskola testnevelés és diáksport
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Az iskola a testnevelés óráit a Berki Krisztián Sportcsarnokban tartja, külön tornateremmel
nem rendelkezik.
A helyi tantervek alapján kialakított és megtartott testnevelési órák részben elkülönülnek a
szervezett keretek között folyó délutáni sportfoglalkozásoktól. A két terület egymástól
szakmailag nehezen elválasztható. A tömegsport órák hatékony kapcsolatot teremtenek a
különböző jellegű sporttevékenységek között, azonban a heti 5 testnevelés óra bevezetése
csökkentette a tömegsport órák számát. A tantervben megkülönböztető szerepet kap a
községben tradicionális labdás sportágak (labdarúgás, kézilabda) oktatása. Fontos szerep jut a
prevenciónak, a helyes testtartást, helyes légzést kialakító gyakorlatoknak, valamint a
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló (ún. rekreációs) sportágak oktatásának. (pl: tollaslabda,
asztalitenisz, aerobik, floorball, röplabda)
A fogyatékkal élő diákokat (mozgás, hallás problémák) a testnevelők sikeresen integrálják.

c) Diáksport, Iskolai Sportkör (ISK)
A diáksport jól kialakított és működő rendszer Kókán. Az iskolában Iskolai Sportkör
működik, melynek célja és feladata a rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés
biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A tömegsport és
versenysport igények lehetőség szerinti kielégítése. A máshol rendszeresen nem sportoló
fiatalok bevonása az ISK munkájába, számukra vonzó, kellemes programok biztosítása. A
különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a
rekreáció biztosítása. A hagyományok fenntartása, ápolása, gyarapítása: iskolai
házibajnokságok, labdarúgás, teremlabdarúgás, kézilabda leány, floorball. Kapcsolat felvétel
más iskolákkal meghívásos versenyek lebonyolítására. Együttműködés kialakítása a
községben működő sportegyesülettel, a tehetséges gyermekek szakosztályokba történő
irányítása. Kapcsolattartás a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport
Szövetséggel. Az iskolában jelenleg működő sportcsoportok: szivacs-kézilabda, labdarúgás,
alsós-felsős tömegsport, turisztika, úszás.
Az ISK eredményes múltat és jelent tudhat magáénak főként a községi szinten
tradicionális sportágakban, labdarúgásban és kézilabdában.
A KSK- Iskolai testnevelők - ISK egymás segítésére törekednek, igen jó kommunikációs
kapcsolat alakult ki közöttük.
4. Szabadidősport, rekreáció:
A község szabadidős tevékenységét elsősorban a Kóka Községi KFT szervezi.
a) A Kóka Községi Művelődési Ház és Berki Krisztián Sportcsarnok szabadidős programjai
Hetente 1 alkalommal:
• Ovitorna
• Kisiskolás torna
• Női torna (Step, Alakformáló- erősítő, Zumba)
• Jóga
Időszakos rendezvények:
• II. Nyári tábor szervezése sportprogramokkal
• Gyalogtúra a Magyar Madártani Egyesület helyi szervezetével
• Futóversenyek rendezése
A sportcsarnok szabadidős tevékenységei
• Asztalitenisz
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tenisz
Teremtornák
Kispályás foci a környező települések lakói részvételével
10 éve nyaranta a Csepeli SE kézilabdatábora
Vecsési SE fiú kézilabdatábora
MLSZ, MKSZ teremtornái
Wadokarate Országos Bajnokság
Boksz gála

b) A község civil szervezeteinek szabadidős sporttevékenysége
A községi civil szervezetek alapszabályban meghatározott tevékenységük részeként
egészségmegőrző programok, sportrendezvények megszervezésében aktívan részt vesznek.
• IKSZT
Felkarolja a 14-26 éves fiatalokat, kedvezményekkel ösztönzi őket a helyben elérhető
szolgáltatások kihasználására, a helyi sportolási lehetőségek igénybevételére.
• Polgárőrség
Az ifjúságnak közlekedésbiztonsági oktatás keretében kerékpáros akadályversenyeket
szervez.
• Biztonság, Esély a Kókaiakért Alapítvány
Drogmegelőző programok előtérbe helyezése
Egészségnapok szervezése
• Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE)
• Szent Máté Alapítvány
Családi ügyességi versenyek szervezése, egyházközségek közötti sportnapok lebonyolítása.

A sportkoncepció célja
Magyarország célja, hogy a szabadidőre fordítható idő megnövekedésével a sportra fordított
idő mennyisége egy főre levetítve a jelenlegi európai mértékhez közelítsen. Ezzel
összhangban, ezeket a célokat figyelembe véve kell kialakítania a község saját céljait és
intézkedéseit.
• A község sportéletében meg kell teremteni a lehetőségeket a versenysportra, növelni
kell az élsportolók számát, erősítve ezzel a község ismertségét az országos
versenyeken.
• Javítani kell az iskolai keretek között folyó diáksport feltételein, amely elősegítheti a
tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre képes,
kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más
területein is nagy sikerekkel képes helytállni.
• Bővíteni kell a szabadidős sport lehetőségeit, amelynek révén biztosítható a stabil és
kiszámítható szabadidő eltöltés.
• Ki kell alakítani rekreációs lehetőségeket a lakosság egészségi állapotának javítása
érdekében, mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő
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ütemét. A rekreáció szervezeti keretei még nem alakultak ki. A községben elsősorban
A Biztonság, Esély a Kókaiakért Alapítvány foglalkozik alkalmanként
egészséghelyreállító programok szervezésével.

Kóka Község önkormányzatának középtávú fejlesztési céljai:
Községi óvoda épületében :
-

Tornaszoba megépítése és a korosztályoknak
sporteszközök, játékok beszerzése.
- Udvari eszközök jó karbantartása, eszközfejlesztés.
A megvalósítás folyamatos, önkormányzati és pályázati pénzből.

megfelelő

Sportpálya (labdarúgás) területén:
-

Új kerítés építése a régi, szakadozott helyett.
Kútfúrás az olcsóbb locsolás érdekében.
Tároló helyiség építése a kinti sporteszközök számára.
Egy 20x40m-es edzőpálya (kispálya) építése.
2db, 5x10m-es kispályák építése óvodás és kisiskolás korú gyermekek
edzésének elősegítésére.
- Világítás kiépítése a labdarúgó pálya és a megépítendő kispálya köré.
- Kültéri fitness eszközök (erősítő és kardió gépek) telepítése az edzőpálya
mellé.
Ezen fejlesztések dátuma folyamatos. Kóka Község Önkormányzata igénybe kívánja venni
a Kóka KSK segítségét és keresi a pályázati lehetőségeket.
Kókai Művelődési Ház és Berki Krisztián Sportcsarnok
Törekedni kell a sportcsarnok állagának megóvására!
- Kiemelten fontos feladat a Berki Krisztián Sportcsarnok beázásainak
megszüntetése a tetőhéjazat cseréjével, megszüntetve ezzel a sportolók
balesetveszélyét.
- Tető- és épület szigetelés a fűtés spórolás érdekében.
- Tároló helyiség építése a tornaszerek számára.
- Kondicionáló terem kialakítása és berendezése a sportolók szakszerű erőnléti
fejlesztéséhez és a lakosság számára rekreációs célból.
- Korszerű eredményjelző tábla vásárlása, eleget téve ezzel az országos
követelményeknek.
- Műfüves labdarúgó pálya (20x40m) építése az aszfaltos pálya helyére. Az
építés a Kóka KSK- Önkormányzat közös összefogásával történne.
A fejlesztés megvalósítása folyamatos és csak akkor tudjuk megvalósítani, ha pályázati forrás
is rendelkezésünkre áll. Pályázati önrészhez az önkormányzat jelen gazdasági helyzetében
hitel felvétel szükséges!
Versenysport és utánpótlás nevelés
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Minden szakosztálynál elsődleges cél az utánpótlás nevelés.
Óvodától fölfelé meg kell oldani az alsóbb korosztályok nevelését és alkalomszerű
versenyeztetését Tenisz, Moto-cross és Taekwando sprtágakban. Meg kell szervezni az
utánpótlás nevelést ezen sportágakban. Kézilabda és Labdarúgás sportágakban az
utánpótlás nevelés megoldott.
- Hátrányos helyzetű fiatalok bevonása a község sportéletébe.
- Felnőtt korosztályban magasabb szinten való bajnokság beindítását.
- Országos szintű versenyek lebonyolítása.
- Személyi feltételek megteremtése, továbbképzéseken való részvétel.
- Megfelelő színvonalú sporteszközök beszerzése.
A célok megvalósítása érdekében a Sportkör vállalja:
- Jelenlegi sporttevékenységének fenntartását
- A TAO programban való további aktív részvételét
- Sportbál szervezését
- Pénzdíjas kispályás tornák, egyéb tornák szervezését
- Hírverő mérkőzések szervezését
- Társadalmi munka szervezését
A sportfejlesztési stratégia egyéb területei
- Kerékpárutak további építése,a község turisztikai vonzerejének növelésére és a
kerékpársport népszerűsítésére.
- Természetjáró mozgalom kialakítása, Natura 2000-es területen tanösvény kialakítása és
erdei tornapálya kiépítése.
- Rekreáció: az edzőpálya végében lévő „Agadacs” kitisztítása, rendbetétele, csónakázó tóvá
alakítása.
Sport célú közös projektek megvalósítása
Közös programok szervezése testvértelepüléseinkkel, a határon túli magyarok lakta
Gunarassal, és az olaszországi Minturnóval.
Lovas kultúra megismertetése a község lakóival lovas programok szervezésével.
Ezen kívül az Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójában támogatja a településen működő
egyesületeket, szervezeteiket céljaik elérésében.
Kóka Község Önkormányzata csatlakozik minden olyan országos, kistérségi, vagy települési
összefogáson alapuló tervhez, mely a gyalogos és kerékpáros turizmust, szabadidős sportot
támogatja.

Juhász Ildikó
polgármester
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