TÁJÉKOZTATÓ
az Ózdi Sportszervező Iroda tevékenységéről

Ó z d, 2013. szeptember 26.

Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda
vezetője

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 19-i ülésén hozott
118/2012. (VII. 19.) határozatával döntött az Ózdi Sportszervező Iroda létrehozásáról és
fogadta el az alapító okiratát. Ez alapján 2012. szeptember 1-jével az iroda, mint önállóan
működő költségvetési szerv megkezdte tevékenységét. Létrehozását elsősorban a
közigazgatásban, valamint az országos sportirányításban is bekövetkező változások
indokolták. Az Iroda helyileg a Városi Stadion főépületében kapott helyet a Bolyki főút 4.
szám alatt. A helyszín jó választás volt, hiszen a sportélet központjában, a stadionban, a
szabadtéri pályák, a sportcsarnok és az uszoda közelében ideálisak a feltételek a
szervezéssel kapcsolatos feladatok közvetlen ellátására. A helyiségeket illetően egy
nagyobb tárgyalóval egybekötött, valamint egy kisebb adminisztrációs rész mellett egy
külön étkező is biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges kulturált feltételeket. Az
Iroda kialakítása minimális anyagi ráfordítással a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény munkájának, és a Polgármesteri Hivataltól átvett irodai és műszaki berendezések,
eszközöknek köszönhetően valósult meg. A helyi sporttal kapcsolatos 35/2004.(XII.21.)
önkormányzati rendeletből adódóan az Iroda létrehozásának célja és fő feladatai adottak.
Ezt 1 fő vezetővel, 1 fő adminisztrátorral és 1 fő közfoglalkoztatottal oldjuk meg. A
közfoglalkoztatást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2013.(III.5.)
határozata tette lehetővé, mely értelmében az alapító okirat módosításával a tevékenységek
közé külön szakfeladatként bekerült a közfoglalkoztatás lehetősége.

A helyi sporttal kapcsolatos rendeletben meghatározott feladatok az Önkormányzatra
különböző kötelezettségek teljesítését, sport szakmai szervezési, irányítási, koordinálási
munkát rónak, melyeket az irodán keresztül van mód megvalósítani. A városi sportéletben,
a versenysportban, de legfőképpen az iskolai-, diák- és utánpótlás sportban jelentős
szervezési feladatok, valamint a lakosság egészséges életmódjának kialakításához szükséges
amatőr, szabadidős sporttevékenységek száma igen jelentős városunkban. Az Iroda eddigi
működése alatt a 2012. szeptemberétől 2013. augusztus végéig terjedő időszakban több mint
200 sporttal kapcsolatos esemény valósult meg. Ebben benne foglaltatnak az egyesületi
mérkőzésektől kezdve a diák- és szabadidős sportesemények, sok kisebb közösséget érintő
vagy felkészülési mérkőzések, tornák viszont nem, illetve egy hosszabb sorozatból álló
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eseményt (pl. amatőr tekebajnokság egy héten két játéknappal novembertől februárig) egy
rendezvénynek számoltunk. Ebből is látszik, hogy átlagban 1 hétre több mint 4!!! szervezett
keretek között rendezett sportjellegű eseményről beszélhetünk a város sportéletében. Ezek
közül a diáksport területén 100 %-ban, a szabadidősportban nagy részben kb. 85 %-ban
látjuk el feladatunkat.

Az egyesületi versenysporttal kapcsolatban több közös szervezési projekt valósult meg, de
ebben az esetben főleg az önkormányzatok és az egyesületek közötti kapcsolattartásban és a
technikai, adminisztratív jellegű feladataikban tudjuk segíteni a klubok működését. A civil
sportszervezetekkel való közös munkára jó példa az Ózdi Teknőc Futó Club által májusban
megrendezett I. Terep-félmaraton Országos Bajnokság, melyben az országos szakági
szövetséggel való kapcsolattartásban és a verseny lebonyolításában is jelentős szerepet
vállaltunk. Csakúgy, mint az idén is három egyesületünk által szervezett Ózdi Triatlon
Versenyben, mely esetében a szerteágazó feladatok koordinálását oldottuk meg.

A

diáksport

területén

természetesen

szorosan

együttműködünk

a

köznevelési

intézményekkel, az alap- és középfokú iskolákkal és az óvodákkal is. Az iskoláknak egész
tanévre biztosítjuk a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeket, melyeknek nem csak a
helyi, de több sportágban megyei döntőjét is helyben bonyolítottuk le. Ennek következtében
szükséges, hogy a KLIK helyi tankerületével is összedolgozzunk. A megalakulásukat
követően több diáksporttal kapcsolatos kérdésben sikerült segítséget adni. Többek között a
versenyzés mellett az iskolai úszásoktatás szervezésében is részt vállalunk. Az óvodák
esetében is tudunk szervezett keretek között főleg atlétikai jellegű (pl. utcai
váltófutóverseny) mozgásformát biztosítani, de kiemelkedik a Bozsik Intézményi Program
helyi szervezése, az ebbe való bevonásuk, melyben 5 óvoda 8 csoporttal vesz részt.

Az Iroda egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes jelleggel működő
bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre, külső szakemberek bevonásával. Ezek a
különböző sportági szakbizottságaink, melyek főleg a városi szabadidős sportprogramok
szervezését látják el. 5 sportági szakbizottságunk (labdarúgás, atlétika, asztalitenisz, sakk,
kosárlabda) közül a szabadidősport területén a legaktívabbak az Asztalitenisz Szakbizottság,
mely éves szinten 8-10 versenyt rendez a különböző korosztályú amatőr sportolóknak,
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valamint a Labdarúgó Szakbizottság, amely szintén minden évszakban és több
korosztályban rendezi meg tornáit. A nyári villanyfényes tornák mellett a legnépszerűbbek a
teremlabdarúgó kupák. A nyílt korosztályú téli tornán az eddigi jó szervezésnek is
köszönhetően az idén nevezési csúcsot sikerült elérni. Összesen 31 csapat jelentkezett és
tölthetett több hétvégét sportolással a Városi Sportcsarnokban.
A számtalan rendezvény és azok lebonyolítása természetesen nem működhetne partnerek
nélkül. Fontos a szerteágazó kapcsolattartás a különböző sportági szakszövetségek megyei
vagy akár országos szintű képviseletével, a helyi és más egyesületekkel, a különböző
minősítésű sportági versenybírókkal, a már említett KLIK-kel, iskolákkal, óvodákkal, a
rendőrséggel és önkormányzati intézményekkel, cégekkel. Ezek közül legmeghatározóbb
természetesen a létesítményi feltételek biztosítása, melyben szorosan együttműködünk a
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménnyel.

A Polgármesteri Hivatallal való kapcsolattartás is zökkenőmentesen működik. A
sportirányítás,

szervezés

hivatalból

való

„kikerülése”

nem

okozott

törést

az

együttműködésben, illetve az Önkormányzat által vállalt sportfeladatok továbbvitele is
zavartalanul el lett látva. Az Iroda pénzügyi ügyvitelét a hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
Az Önkormányzat tekintetében az egyesületekkel való kapcsolattartást biztosítjuk. Az
önkormányzati támogatásra kiírt pályázatot teljes mértékben a kiírástól a döntéshozás
előkészületein keresztül a megállapodások megírásáig kezeltük. Az ebből adódó egyesületi
támogatásokat figyelemmel kísérjük, kezdeményezzük az aktuális átutalásokat. Ellenőrizzük
az ezekhez kapcsolódó szakmai teljesítéseket. Közreműködünk az Önkormányzat részéről
az országos szervek felé küldendő sporttal kapcsolatos különféle jelentések, statisztikák
elkészítésében.

Összegyűjtjük,

egységesen

rendezzük

az

éves

adatszolgáltatás

dokumentumait és továbbítjuk a Sport Szakállamtitkárság, valamint a Magyar Olimpiai
Bizottság felé. Biztosítjuk az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatainak sportot érintő
részének a zökkenőmentes lebonyolítását. Ennek köszönhetően az idén három egyesület
(Ózdi Football Club, Fiedler Ottó SE, Sho Bu Kai Dojo) fiataljai tapasztalhatták meg a
chorzówi vendégszeretetet.
Sajnos igen szűk a mozgástér, de igyekszünk kihasználni a sportos pályázati lehetőségeket.
Nem jelent meg olyan kiírás, melyre konkrétan, mint Ózdi Sportszervező Iroda tudtunk
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volna pályázatot benyújtani, de minden sporttal kapcsolatos megjelenést folyamatosan
figyelemmel kísértük. Így megírtuk az Önkormányzat sportlétesítmény pályázatát (ovi-foci
pálya), az iskoláknak segítséget nyújtottunk diáksport pályázat beadásában, illetve
egyesületi szinten is az Ózdi Teknőc FC által a MOB szabadidősport pályázatán közel egy
millió forintot nyertünk, melyből több helyi lakossági sportprogram valósulhatott meg és
mely esetében nem csak a pályázat megírásában, elszámolásában, de a kivitelezésében is
jelentős szerepet vállaltunk. Csakúgy, mint a szintén pályázat útján megvalósult extrém
sportpálya átadása apropóján szervezett sporttábor eszközigényét, lebonyolítását is
segítettük.

Az adminisztratív jellegű és egyéb háttérmunka, valamint a konkrét aktív testmozgással
kapcsolatos tevékenységek szervezése mellett a leglátványosabb és sarkalatos része
munkánknak az egyéb sporttal kapcsolatos, de nem versenyek, tornák, stb. rendezése. Ezek
a különböző találkozók, megemlékezések, díjátadók és egyéb rendezvények. A különböző
jellegű események sorából példaként említhető a „Társadalmi Sportaktívák Évzárója”, az
„Ózd Legjobb Sportolója” ünnepség vagy akár a legutóbbi, „A sportok királynője Ózdon”
című könyvbemutató. Az ilyen jellegű rendezvényeknél általában az Ózdi Művelődési
Intézményekkel működünk együtt sikeresen.

Az említett atlétikai kiadvány esetében nem csak a bemutató szervezésében, hanem
konkrétan a könyv szerkesztésében, tartalmi részében is szerepet vállaltunk. Fontos
feladatunknak tekintjük városunk sporttörténeti kultúrájának ápolását. Ennek érdekében a
Sporttörténeti Szakbizottságunk révén nem csak egy-egy alkalmi kutatást végzünk, hanem
egy év távlatában rendszeres dokumentációt készítünk és „Ózdi Sportalmanach” néven
közzétesszük. A sportalmanach helyi sajátosság, amely az előző év eredményeit összegzi,
de ezen kívül az „Arcképcsarnok” és az „Ez történt…” rész segítségével hosszabb távra is
segít visszatekinteni az egykori sikerekre, illetve az „In memoriam…” fejezettel a város
sportjában szerepet vállaló szakembereknek, sportolóknak munkásságukat összefoglalva
adjuk meg a tiszteletet. Az eddigi példányok nyomdai úton kiadásra kerültek, a legutóbbi az
Iroda honlapján (www.ozdisportiroda.t-online.hu) mindenki számára elérhető.
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A sporthagyományok, a gazdasági lehetőségek alapvetően meghatározzák városunk
sportéletét, azonban sok jelentős változás következett be az utóbbi években az országos
sportirányítás terén is. Ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni és az általuk kínált
lehetőségekkel élni kell, hogy a fentebb már utalt sporttörténeti sikerekhez hűek tudjunk
maradni. Az Irodánk ennek fényében végezte az eltelt egy év munkáját és további
feladataink, céljaink elérésében is ezt tartjuk szem előtt. Mivel olyan önkormányzati
intézmény vagyunk, amelynek kevés az alkalmazottja, de annál több társadalmi, önkéntes
segítővel kell, hogy összedolgozzunk, ezért helyzetünk speciális. Itt megragadom az
alkalmat, hogy az eddigi együttműködésért megköszönjem minden aktívan segítő bizalmát
velünk szemben és munkánkban való közreműködésüket!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató elfogadását!

Vanczák Attila
irodavezető
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