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2008. OKTÓBER 30. 

I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai: 
 

A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez 
való jog az állampolgárok Alkotmány által biztosított alapjoga. Ennek érvényesülése 
érdekében az Országgyűlés az önkormányzatok számára a sportról szóló 2004. évi I. 
törvényben az alábbi feladatokat határozta meg: 
 
A települési önkormányzat : 
- meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról,  
- a sportkoncepcióban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,  
- fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,  
- megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit, 
-  biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.  

 
Celldömölk Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
felhatalmazása alapján a sporttal kapcsolatos általános célkitűzéseit, feladatait az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 

- Az önkormányzat az anyagi lehetőségeinek függvényében támogatja a városi 
sporttevékenységet. 

- Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel. 
- Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti.  A 

város költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási formáktól függően 
törekszik az önkormányzati sportlétesítmények felújítására, fejlesztésére és esetleg 
újak építésére.  

- A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat 
emeli ki és tartja fontosnak: 
 A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszútávon a sporttevékenységek 

középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot, valamint a szabadidősportot kell 
állítani. 

 Az iskolai testnevelés és diáksport terén cél a gyerekek jó fizikai erőlétének 
mindennapos testmozgáson keresztüli elérése, a testmozgás megszerettetése, az 
egészséges életmód fontosságának tudatosítása. Megfelelő korban történő 
mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan támogatott és motivált iskolai 
testnevelés és diáksport képezheti csak azt a meghatározott alapot, amelyre a 
sporttevékenység többi területe, így a szabadidősport, az utánpótlás-nevelés, majd 
a versenysport épülhet. 

 A rendszeresen végzett szabadidős sporttevékenység a munkaképesség 
megtartásán és javításán túl az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi 
tevékenység és vitalitás egyik fontos eszköze. A lakosság széles rétege számára 
biztosítani kell az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. 

 A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten kell 
meghatározni. Támogatni kell a város hírnevét nagymértékben meghatározó, 
nemzeti eredményességet produkáló versenysport szakosztályokat és csapatokat. 
A versenysport eredményei pozitív hatásokat jelenthetnek városunk számára a 
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városmarketing, városimázs, társadalmi kapcsolatok területén. Az országos 
versenyeken elért sikerek növelhetik a városunkban élő emberek azonosságtudatát 
és pozitív húzóerőt jelenthetnek a gyermek- és ifjúsági sport és szabadidősport 
számára. 

 Törekedni kell az eddig elért sportértékeink megőrzésére és az értékvesztő 
folyamatok kialakulásának megakadályozására. 

 
 

II. A sporttevékenység területei: 
 

Testnevelés, diáksport 
 

A testnevelés a közoktatási intézményekben a sok tantárgy közül csak az egyik. 
Jelentősége azonban - az egészségmegőrzés, a személyiségfejlődés, a testben és lélekben 
harmonikus, munkabíró generáció felnövekedése szempontjából - az iskolai tantárgyak 
fölé emeli. A központi előírások a kerettantervben határozzák meg általában a testnevelés 
tantárgy céljait és feladatait. Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-
oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, 
mozgásos játékok, sportági tevékenység és az ehhez kapcsolódó intellektuális ismeretek) 
elsajátításához járuljon hozzá. Fontos, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját 
értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik képességeik 
szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés 
örömét. A testnevelés célja továbbá– figyelembe véve azokat az élettani és lélektani 
változásokat, amelyek az életszakaszt jellemzik –, hogy támogassa a tanulók egészséges 
testi fejlődését, fejlessze cselekvési biztonságukat, sportolás iránti igényüket. A kötelező 
tanórák igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan 
szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. A testnevelés egészséggel 
kapcsolatos feladatai: a higiéniai szokások kialakítása, az ellenálló képesség fejlesztése, az 
ortopédiai változások megelőzése, megfelelő felkészítés a keringési és légzőszervi 
megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére. 
 
Mozgáskultúra fejlesztése terén feladata a mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, 
a kondicionálás és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni 
adottságokhoz igazított fejlesztése.  Ezen túlmenően a tantárgy feladata tanulási, játék- és 
sportélmények átélése, valamint a kollektív siker örömének nyújtása, s ennek segítésével 
az értékes személyiségvonások fejlesztése. 
Az iskolai testnevelés tanítási órákból és tanítási órán kívüli tevékenységből áll. A heti 
tanítási órák száma a tantárgyak rendszerében korlátozott, egyéb fontos nevelési-oktatási 
célok miatt meghatározott. 
 
A Városi Diáksport Bizottság feladata a városi, városkörnyéki alapfokú és diákolimpiai 
versenyek szervezése, összehangolása, koordinálása és lebonyolítása. 
A város diáksportja stabil, jól szervezett. A város a „ sportcélok és feladatok”szakfeladat 
terhére támogatja, segíti a diáksportot. A városi versenyek lebonyolításához biztosítottak a 
pénzügyi feltételek. A magasabb szintű (megyei, területi, országos) versenyeken való 
részvétel a VDSB támogatásával, pályázati pénzek bevonásával biztosított. A diákolimpiai 
versenyrendszerben indulni tudtak intézményeink. A városban az oktatási intézményeknél 
diáksportkörök (DSK), diáksport-egyesületek (DSE) működnek, partnerként segítve a 
VDSB munkáját, gazdagítva a tanórán kívüli testnevelési és sporttevékenységet, 
működtetik a közoktatásban tanuló fiatalok sportfoglalkoztatási és versenyrendszerét.  
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A diáksport munkáját eredményesen segíti a testnevelői munkaközösség. A város 
példamutató módon megszervezi a városkörnyéki települések versenyeit is.  
 
Celldömölk Város Önkormányzata a tanulók és felkészítő tanáraik munkáját, sport 
területén elért eredményeit minden év augusztus 20-án a „ Kiváló tanuló, kiváló sportoló” 
címek átadásával ismeri el. 

 
Testnevelés, diáksport céljai 

 
 Alapvető célkitűzés megakadályozni az ifjúság egészségi és edzettségi állapotának 

további romlását. Biztató, hogy mind a közoktatási törvény, mind pedig a sporttörvény 
egyértelműen kimondja, hogy az államnak gondoskodni kell a mindennapos testedzés 
nevelési-oktatási intézményekhez kötött feltételeiről. 
 

 Biztosítani kell az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek színvonalas működéséhez 
szükséges feltételeket, és ezzel együtt növelni kell a rendszeresen foglalkoztatott 
tanulók számát.  

 
 Valamennyi oktatási intézménynek pedagógiai programjában az egészségmegőrzést, a 

testnevelést kiemelten kell kezelnie. 
 

 A sportolási lehetőségek számának növelése érdekében szorgalmazni kell az oktatási 
intézmények közötti bajnoki versenyek, versenyrendszerek kialakítását. Törekedni kell 
arra, hogy ezen minél több fiatal vegyen részt és többfordulós versenyrendszerben 
mérje össze tudását.  

 
 A diáksport az iskolai testnevelés és sport szerves része. A diáksportolók rendszeres 

felkészülésének és teljesítményük felmérésének legjelentősebb versenyrendszere a 
diákolimpia. Biztosítani kell a kialakult felmenő rendszerű versenyek működtetését, a 
diákolimpiai versenyeken a sportolók részvételét. 

 
 Továbbra is lehetőséget kell teremteni a diákolimpia versenyein kimagasló eredményt 

elért diákok, testnevelőik jutalmazására. 
 

 Ösztönözni kell a testnevelőket, hogy folyamatosan növeljék szakmai 
felkészültségüket, vegyenek részt szakmai továbbképzéseken, minél több sportágban 
szerezzenek sportszakmai tapasztalatokat. 

 
 
 

Szabadidősport 
 
A sportról szóló törvény szerint szabadidős sportoló az a természetes személy, aki szabadideje 
eltöltéseként nem szervezett formában végez sporttevékenységet. 
A szabadidő sport tehát nem eredményorientált, hanem főként kedvtelésből, az egészség 
megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéseként végzett testedzés. A jövőkutatók szerint a 
XXI. század gazdaságának, társadalmának egyik legdinamikusabban fejlődő területe, 
stratégiai ágazata lesz a szabadidősport. 
Köztudott, hogy a sport pozitív hatással van az egészségi állapotra, de az emberek mégsem 
tesznek eleget azért, hogy egészségük megőrzése érdekében sportoljanak. Elsődlegesen a 
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szabadidő hiányra hivatkoznak, ugyanakkor a szabadidő eltöltésekor a sportolás nem élvez 
prioritást. Jelenleg országos kitekintésben a lakosság és ezen belül a fiatalság egészségi, 
edzettségi állapota lehangoló, amelynek alapvető oka a mozgásszegény életmód. Emellett a 
helytelen táplálkozás és az egészségtelen életvitel is negatív tényezőként játszik szerepet. 
A szabadidősport megjelenési formái közül kiemelést érdemel a szervezett formában 
megrendezésre kerülő szabadidősport események, a spontán vagy önszerveződő közösségek 
kezdeményezésére végzett tevékenységek, illetve a különböző vállalkozások által biztosított 
szabadidős tevékenységek, foglalkozások. Megjegyzendő, hogy a tömegsport nem tekinthető 
egyenlőnek a szabadidős sporttal, hisz míg az előbbi valójában egy rendezvényre értendő, 
addig a szabadidősport a folyamatos testedzést feltételezi. Jellemző, hogy a rekreációs 
sporttevékenységet végzők nagy százaléka nem versenyszerű formában, hanem egyénileg, 
családban, valamint baráti társaságban sportol. 
 
 
Fő feladatok, sportszakmai célok 
 

 Az önkormányzat feladata olyan szemléletformáló propaganda kifejtése, amely a 
szabadidősport fontosságára hívja fel a figyelmet az egészségmegőrzés, a prevenció és 
a rekreáció érdekében. 
 

 Fontos feladat a lakosság sportolási lehetőségeinek megteremtése.  
 

 A lakossági szabadidősport alapja a különösen nagy létszámot mozgató és rendszeres 
testmozgást elősegítő városi bajnokságok, sportnapok, amelyek szervezése, 
lebonyolítása az elkövetkező időszak fontos feladata. 

 
 Fokozottabb figyelmet kell fordítani a nők, a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok, akadályozottak sportjára. 
 

 A jelenleg kialakult struktúra mellett törekedni kell a résztvevők számának további 
növelésére, ezzel együtt a versenyek színvonalának emelésére. 

 
 A lehetőségekhez mérten támogatni kell a civilszervezetek szabadidősporttal 

kapcsolatos kezdeményezéseit is. 
 

 Fontos feladat, hogy a média nagyobb arányban legyen jelen a szabadidősport 
rendezvényeken, propagálja annak egészségmegőrző jótékony hatását. 

 
 
Fogyatékkal élők sportja 
 
A 2004. évi I. törvény meghatározást ad arra vonatkozóan, hogy kik tekinthetők 
fogyatékosnak; „a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, siket, illetve nagyothalló,a 
szervátültetett, valamint a vak, vagy gyengénlátó természetes személy.” A fogyatékosokat 
érintő problémák komplex kezelést, széles társadalmi odafigyelést igényelnek. Ennek 
megoldása túlnő a sportkoncepció keretein. Mivel azonban a sportot, mint az 
egészségmegőrzés, az életminőség-javítás, a testi és lelki harmónia megteremtésének, 
valamint a rehabilitáció egyik legfontosabb eszközének tekintjük, így a sportkoncepcióban 
szólni kell a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeiről, támogatásuk hátteréről. 
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Városunkban fogyatékosok és egészségkárosodottak rendszeres sportjának jelenleg nincs meg 
a tárgyi, anyagi feltételei. A fogyatékkal élők jobbára elszigetelten végezhetnek 
sporttevékenységet. 
 
 
Fő feladatok, sportszakmai célok 
 

 A fogyatékosok sportja fejlesztési programjának fő célkitűzése a különféle 
fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, felnőttek életminőségének folyamatos 
javítása. 
 

 Minden korosztály számára lehetőséget kell teremteni a fogyatékosságának megfelelő 
sporttevékenység végzésére. 

 
 Olyan szabadidő és sportolási lehetőségek ajánlása szükséges, amelyben minden 

fogyatékossággal élő ember megtalálja azt a mozgásos formát, vagy sportágat, ami 
számára örömet okoz. 

 
 Törekedni kell arra, hogy a sporttörvényben megfogalmazottaknak megfelelően az 

újonnan megépülő, illetve felújítandó létesítmények váljanak alkalmassá a 
mozgáskorlátozottak sportolására. 

 
 

Versenysport 
 
A versenysport szervezeti kereteit a sportegyesületek biztosítják. Megítélését az országos 
versenyeken, bajnokságokon való szereplés eredményessége határozza meg. Versenysporton 
a sportági szakszövetségek versenyrendszerében foglalt, versenynaptár és szakmai program 
alapján végzett tevékenységet értünk. A sport versenyrendszerét illetően a sporttörvény 
hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszert határoz meg a szakszövetségek számára. 
 
A város sportéletének meghatározó eleme az 1900-ban megalakult Celldömölki Városi és 
Vasutas Sportegyesület. Különböző szakosztályaiban mintegy 300 igazolt sportolót 
versenyeztetnek.  
 
Legnagyobb múltra és legnagyobb népszerűségre a labdarúgás tett szert. Az Egyesület felnőtt 
csapata jelenleg az NB/III. WINNER Sport Bakony Csoportjában versenyez. Ezt megelőzően 
több bajnoki idényben is az NB II-ben játszottak. A 2007/2008. évi bajnokságot a gyengébb 
őszi szezont követően a tabella 8. helyén zárták. 
 
Nagy gondot fordítanak az utánpótlás nevelésre, három korosztályban versenyeztetik 
utánpótlás csapataikat. A fiatalok nagy létszámmal, rendszeresen látogatják az edzéseket. U-
19-es utánpótlás csapata a 2007/2008. évi bajnokságot a 9. helyen zárta, jelenleg a 4. helyen 
állnak. U-16-os utánpótlás csapata a 2007/2008. évi bajnokságban az 5. helyen végzett, 
jelenleg a nyolcadikak. U-13-as csapata az elmúlt bajnokságot megnyerte. 
 
A Nemzeti Bajnokságban való részvétel mellett rendszeresen indulnak a Magyar Kupában, 
minden év júliusában részt vesznek a „Négy Város Labdarúgó Tornáján”, melyet az idei 
évben meg is nyertek.  
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A sportegyesület nyitott minden felkérésre, így rendszeresen házigazdái különböző 
sporteseményeknek, mint pl. az Eötvös Kupának, a NUPI Labdarúgó Tornának, NIKE 
ifjúsági megyei- és területi labdarúgó bajnokság döntőjének, Megyei Rendőrnapnak, Megyei 
Polgárőr Napnak, Megyei- és Területi Vasutas Sportnapnak, de otthont adtak már utánpótlás 
válogatott mérkőzésnek is.  
 
Természetjáró Szakosztályuk 45 fővel tevékenykedik, éves tervük alapján szervezik 
programjaikat idehaza és a környező országokban. 
 
Az Asztalitenisz- és Kézilabda Szakosztály 2007 nyarától gazdasági társaság formájában 
működik, melynek részben tulajdonosa a CVSE.  
Az Asztalitenisz Szakosztály az elmúlt években a legeredményesebb sportág, hiszen három 
alkalommal is a magyar bajnoki döntőt játszhatták.  
A Szakosztály csapatai  - különböző utánpótlás csapatokkal együtt - az elmúlt bajnoki évben 
szerepeltek, illetve a 2008/2009-es bajnoki évben is eredményesen részt vesznek : 

- az Extra Ligában, 
- az NB II-ben, 
- az NB III-ban két csapattal, 
- a Megyei bajnokságban.  

A 2007/2008. évi bajnokságot az alábbi eredményekkel zárták: 
- Extra Ligás csapatuk szoros küzdelemben a Magyar Bajnokság 2. 
- NB II-es csapatuk a 4. 
- NB III-as csapatuk a 3. és a 9. helyen, 
- Megyei csapatuk a 2. helyen végzett. 

Utánpótlás játékosaik is szép eredményeket értek el. Többen is dobogós helyen végeztek.  
Több éve rendszeresen a nemzetközi porondon is eredményesen szerepelnek, a Klubcsapatok 
Szuper Ligájában az elmúlt két évben 16 csapat közül 4. helyezést érték el, valamint az ETTU 
Kupában is helyt álltak. 
Az asztaliteniszezők edzéseiket a Városi Általános Iskola Széchenyi utcai tornatermében és az 
Alsósági Sportcsarnokban tartják. Valamennyi mérkőzésüket az Alsósági Sportcsarnokban 
rendezik meg. 
  
A Kézilabda Szakosztály női- és férfi szakággal működik, felnőtt csapataik az NB II-ben 
versenyeznek utánpótlás csapatokkal.  
 
Városunk újonnan alakuló versenysportja az úszás lehet. Jelenleg ez a sportág városunkban 
még gyermekcipőben jár, de ki kellene használni a Vulkán fürdő adta lehetőségeket. Tavalyi 
évben alakult a Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület, amely céljául tűzte ki a gyermekek, 
fiatalok körében az úszás megszerettetését, oktatását. A meglévő tárgyi feltételeket megfelelő 
személyi feltételekkel kell párosítani, és így lehetőségünk lehet országos szinten is elismert 
úszók nevelésére. 
 
 
Fő feladatok, sportszakmai célok 
 

 A sportágak támogatásának kritériuma kell, hogy legyen a város 
sportközvéleményének formálásával betöltött szerep, hazai és esetleg nemzetközi 
szereplés, valamint eredményes részvétel. 
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 A támogatás további szempontrendszerét kell, hogy képezze a sportág jelenlegi és 
jövőbeni eredményessége, a szakosztályban igazolt sportolók száma, a sportág 
ismertsége, népszerűsége, az érdeklődők száma, valamint a támogatás és as aját 
bevétel %- os aránya.  

 
 Törekedni kell arra, hogy a tehetséges fiatalok, korosztályos csapatok az 

adottságaiknak megfelelő körülmények között fejlődjenek. Így elérhető, hogy az 
ifjúsági-, és felnőttkort elérve a kimagasló eredményeket produkáló sportolók minél 
többen a városunkban maradjanak, ezáltal a sportegyesületekben az igazolt 
versenyzők zömét celldömölki, illetve környékbeli sportolók alkossák. 

 
 A versenysport a jövőben is a sporttevékenység meghatározó eleme lesz, így 

eredményességének, vonzerejének megőrzése önkormányzati érdek. Célként kell 
kitűzni, hogy csapataink a nemzeti bajnokságokon és lehetőség szerint a nemzetközi 
porondon is a lehető legtöbb sportágban megállják helyüket. 

 
 

III. A város legjelentősebb sportlétesítményei: 
 

 Ligeti labdarúgópályák (2db) 
 Alsósági labdarúgópálya 
 Izsákfai labdarúgópálya 
 Műfüves labdarúgópálya 
 UFC labdarúgópálya 
 Városi Sportcsarnok  
 Alsósági Sportcsarnok 
 Vulkán Gyógy-, és Élményfürdő uszodája 
 Tenisz- pálya 
 Oktatási intézmények tornatermei, sportpályái  

 
A sportlétesítmények döntő többségében az önkormányzat tulajdonában vannak. A 
sporttörvényben nevesített kevés önkormányzati feladatok közül az egyik a létesítmények 
fenntartása. Ezt az önkormányzat nem közvetlenül, hanem sportegyesületek, intézmények, 
sporttal foglalkozó civil szervezetek útján oldja meg. 
Sportlétesítményeink állapota vegyes képet mutat, hiszen vannak olyanok, amelyek a 
közelmúltban létesültek, illetve újultak meg (labdarúgópálya, lelátó épülete, műfüves pálya) 
és vannak olyanok is, amelyek mára már amortizálódott állapotba kerültek (városi 
sportcsarnok, iskolai tornatermek). Elkészült a labdarúgópálya öntözésének korszerűsítése, 
így a fenntartásban egy költségtakarékosabb megoldást sikerült elérni.  
 
 
Fő feladatok, célok: 
 

 Az önkormányzatnak a jövőben is gondot kell fordítani létesítményeinek fenntartására, 
ennek érdekében a sportegyesületekkel együtt kell működni. 
 

 Keresni kell a pályázati lehetőségeket, hogy a Városi Sportcsarnok és az oktatási 
intézmények sportlétesítményeinek felújítása megtörténhessen. 
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 Lehetőséget kell teremteni, hogy az egészségre nevelés érdekében a város 
sportlétesítményeit a szabadidős sportot űzők is minél szélesebb körben 
használhassák. 
 

 Fokozott figyelmet kell fordítani a létesítmények állapotának megőrzésére, a 
rongálások elkerülésére. 
 

 A sportlétesítmények fenntartója köteles a létesítményt mindig használat kész 
állapotban tartani. 
 

 Lehetőséget kell teremteni új sportlétesítmények építésére a sportolási lehetőségek 
bővítése érdekében. 
 
 

IV. Városi sportegyesületek, sporttal foglalkozó civil szervezetek: 
 
 

Városunkban számos sportegyesület, civil szervezet foglalkozik a sportélettel, ezek közül 
bemutatnánk néhányat, amellyel az önkormányzat leginkább kapcsolatban áll: 

Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület (labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz) 
Celldömölk Vulkán Vízisport Egyesület 
Alsósági Sportegyesület 
Községi Sportegyesület Izsákfa 
Utánpótlás FC 
Alsósági Tigrisek 
Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány 
VulkánSport Egyesület 
Benedek Sí Klub 
 

A Városi Sportegyesület részletes bemutatására már a Versenysport ismertetése során sor 
került, hiszen ez az a sportegyesület, ahol a város versenysportéletének jelentős része 
megvalósul. 
 
Városrészi labdarúgócsapataink a 2008/2009-es szezonban a Sárvári csoport Megyei III. 
osztályában szerepelnek. 
 
Az Utánpótlás FC a város labdarugó utánpótlását szervezi. Csapataival (női, férfi) több 
korosztályban is részt vesz különböző bajnokságokon, tornákon. Gondoskodik a jövő 
nemzedékének celldömölki focistáiról.  
 
Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány célja az egészséges életmódra 
ösztönzés, a fiatalság segítése a sportolásban, a helyi kosárélet, játékos sportvetélkedők 
szervezése. 
 
A Vulkán Sportegyesület kiemelt célja Celldömölk és környéke sport és kulturális életének 
szervezése és programok lebonyolítása. Rendezvényeivel igyekszik felhívni a figyelmet az 
egészséges életmód, a mozgás fontosságára, a sport szeretetére. 
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A Benedek Sí Klub egy olyan sport népszerűsítését tűzte zászlajára, aminek lehetőségei 
hazánkban nem adottak, így eme „sportesemény” megszervezése jelentős szervezőmunkát 
igényel.   
 
Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei ellenére is keresi annak lehetőségét, hogy a 
sportot, a sportolási lehetőséget támogassa. Ezt az egyesületek, civil szervezetek támogatásán 
keresztül teheti és teszi is meg. A városi sportegyesület részére költségvetésében határoz meg 
fedezetet, a kisebb sportegyesületek, illetve civil szervezetek részére külön pályázati 
lehetőséget biztosít sportrendezvények lebonyolításának támogatása érdekében.  
 
 
Fő feladatok, célok: 
 
 

 Az önkormányzatnak támogatnia kell a városi sportegyesületek működését, hiszen a 
versenysport területén elérhető sikerek tovább öregíthetik városunk nevét. 
 

  Pályázati lehetőséget kell biztosítani a civil szervezetek számára a városi 
sportrendezvények lebonyolítása érdekében, amelyek lehetőséget nyújtanak a 
szabadidősport megkedveltetésére, és ezáltal az egészségesebb életmód kialakítására. 

 
 A városrészi csapatokat támogatni kell, hogy részt tudjanak venni bajnokságokon, 

fenntartva ezzel a városrész sportéletét. 
 

 
V. Versenyek, városi sportrendezvények: 

 
Minden sportoló életében a legnagyobb megmérettetés a verseny, így van ez az egészen kis 
iskolásoktól az élsportolókig. Az iskolások sportteljesítményének felmérésére az iskolai 
versenyek, a diákolimpiák adnak lehetőséget. Ezek szervezéséről, illetve az iskolai csapatok 
ezen versenyeken történő részvételéről a Városi Diáksport Bizottság gondoskodik.  
 
A rendszeres versenyeken, versenysorozatokon kívül több sportágban is vannak nagy 
hagyományra visszatekintő sportesemények, sportversenyek.  
A VulkánSport Egyesület, mint a városunkban sporttal foglalkozó civil szervezet jelentős 
energiát fektet labdarúgó kupák, tornák rendezésére. Ilyenek a következők: 

- Vulkán futball fesztivál 
- Szilveszter kupa 
- Városi kispályás labdarúgó bajnokság 
- Strandfoci 

 
Ezek közül talán legjelentősebb a Vulkán Futball fesztivál, amelyet az egyesület több 
korosztály számára, több csapat részvételével bonyolít le. A fesztivált széles körű kulturális 
programok gazdagítják, így ezt a rendezvényt az önkormányzat városi nagyrendezvényei 
körébe emelte. 
A Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő teremtornák közül a legjelentősebb az idén 
jubiláló XX. Szilveszter Kupa A rendezvény évről évre több csapat részvételével zajlik, így a 
korábbiakban még csak egy-két napos rendezvény mára már egész hetes programmá nőtte ki 
magát. December elején – idén negyedik alkalommal – kerül megrendezésre a Mikulás Kupa, 
s január végén a IV. Farsang Kupa zárja a teremlabdarúgó szezont. 
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A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság sok éves szünet után az idei évben új keretek 
között debütált. 7 csapat kezdte meg a küzdelmeket tavaszi-őszi lebonyolításban. Tervek 
szerint a jövőben bővül ez a kör. 
A Vulkán Fürdő lehetőségeit kihasználva idén júliusban másodszor rendezték a Strandfoci 
Fesztivált. 
 
Hagyományosan megrendezésre kerül a „négy város labdarúgó torna”, amelyen Barcs, 
Körmend, Lenti és Celldömölk labdarúgó csapatai vesznek részt. A kezdeményezés országos 
jelentőségű, hiszen a rendezvény 1980 óta egyetlen alkalommal sem maradt el. A torna célja 
egyrészt felkészülni az induló bajnoki szezonra, másrészt a kialakult sportbarátság 
fenntartása, elmélyítése. 
 
Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány a celldömölki kosárlabda-élet 
publikálása mellett tette le voksát. Az Alapítvány tagjainak célja eme sportág népszerűsítése, 
amely érdekében számos kupát, versenyt szerveznek meg és bonyolítanak le. Ezek közül talán 
a leghíresebb a „ Hérincs Zsolt emlékkupa”, amelyet önkormányzatunk is támogatott. 
 
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola szervezésében az idei évben első alkalommal 
került megrendezésre a „Szobi Tibor emlékverseny, Ság hegy kupa”. Ezen a neves 
sakkversenyen több kategóriában, összesen 220 sakkmester és sakkbarát mérte össze tudását. 
Bár ez a sport nem a testet, hanem az elmét edzi, azért reméljük sok követője lesz 
városunkban. 
 
Fő feladatok, célok: 

 Törekedni kell arra, hogy a rendezvények palettája színesedjen, egyre több sportágban, 
egyre több sportot kedvelő celldömölki lakos mérethesse meg magát. 
 

 A sportrendezvények azok az események amelyek a város életét komfortosabbá 
tehetik, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a színvonalas lebonyolításra. 

 
 Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia sportrendezvények megszervezésében, 

lebonyolításában. 
 

 A finanszírozás kereteit évről-évre meg kell határozni. 
 

 Minden év elején sportnaptárt kell készíteni, amely részletezi a városban 
megrendezésre kerülő szabadidős sporteseményeket.  
 

Az önkormányzat sportra fordítható – központi költségvetésből – kapott támogatása nem túl 
jelentős. Ezért a sport támogatását saját bevételeiből kell finanszíroznia. Ez azonban nemes 
cél, mivel ezen keresztül segítheti a város lakosságát egészségesebb életvitele kialakításában, 
valamint olyan szórakozási lehetőséget nyújt városunk fiataljai számára, ami segíti 
közösségbe történő beilleszkedésüket. 
   
Celldömölk, 2008. október 30. 
 
 
           Fehér László  
           polgármester 


