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„A rekreáció a jó közérzet, a jól érzés, a jóllét, a jó minőségű élet 
megteremtésének módja. A munkában megfáradt ember feltöltődését, 
aktív kikapcsolódását, pihenését, felfrissülését, munkaerejének és 
munkavégző képességének újratermelését jelenti.”1 
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1. Sportkoncepció szükségessége 
 

Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése alkotmányos jogként 

fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez való jogát. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja –többek között –

a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 15. pontja önkormányzati feladataként határozza meg a sport ügyek 

támogatását. A sport társadalmi fontosságát napjainkban elsősorban a betegségek 

megelőzésében, az egészség megtartásában és helyreállításában betöltött pozitív 

szerepe igazolja, illetve egyre fontosabb a szerepe a lelki egészség megőrzésében, 

hiszen véd a depresszió ellen, valamint fejleszti az önbizalmat. Mivel a sportnak széles 

körű társadalmi és egészségügyi hatása van, ezért az önkormányzatok 

szerepvállalása fontos a lakosság sportolásra való ösztönzésében. 

 

A fent említett törvény azonban a támogatás módját, illetve mértékét nem szabályozza, 

ezért az önkormányzatok egyéni helyzetétől függ, hogy a rendelkezésre álló 

forrásokból mennyit tud sportfinanszírozásra fordítani, az önkormányzatnak saját 

magának kell előteremteni a sport támogatására az anyagi forrást.  

 

Ezért fontos, hogy Telki község a saját forrásai terhére rendelkezésre álló összeget a 

lehető leghatékonyabban használja fel. Ehhez viszont szükség van egy átfogó, 

hatékony sportkoncepcióra, mely markáns célokat fogalmaz meg. A Telki 

Önkormányzat a Sportkoncepcióval szabályozza az elkövetkezendő évek 

legfontosabb tennivalóit, amelyeket anyagi lehetőségeinek függvényében maximális 

mértékben igyekszik véghez vinni. A koncepció célokat fogalmaz meg, és javaslatokat 

tesz az egyes feladatok még jobb ellátása, illetve az új ötletek megvalósíthatósága 

érdekében. Az elvégzendő munkák sok esetben egymásra épülnek, ezért csak 

lépésről-lépésre kerülhet sor megvalósításukra. 

2. Jogszabályi háttér 
 

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség alcím XX. cikke alapján 
„Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ezen jog érvényesülését 
Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az 
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 
munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a 
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával 
segíti elő.” 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) VII. fejezetében a 
helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait részletezi. A2 „sport feladatok 
ellátására jellemző, hogy a sport szervezéséhez, a sportolás feltételeinek 

 
2 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR - JAVASLATOK A MAGYAR 
SPORT SZERVEZETI RENDSZERÉNEK KORSZER ŰSÍTÉSÉRE (HÁTTÉRANYAG A SPORTRÓL SZÓLÓ 2004. 
ÉVI I. TÖRVÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ) - 2011 
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megteremtéséhez, biztosításához szükséges funkcionális jellegű feladatcsoportok 
döntő többségét jelenleg az állami szervezetrendszer látja el, illetve biztosítja. Az 
élsport egyes nagy szegmenseinek működéséhez kapcsolódó feladatokat ugyanakkor 
a nem-kormányzati szervezetrendszer szintjein tevékenykedő szervezetek 
(sportszövetségek), továbbá a helyi önkormányzati szervezetrendszer végzi.” 
 
A Sporttörvény az alábbiak szerint határozza meg a helyi önkormányzatok sporttal 
kapcsolatos feladatait3: 
A települési önkormányzat, figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: 
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról, 
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 
megteremtését. 
A települési önkormányzat az fentiekben foglaltakon kívül támogatja az iskolai 
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 
A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési 
törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti 
támogatásokban részesülnek. 

3. Európai Unió és a Sport 

 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2001. május 16-án REC (92) 13. és REC (92) 
14. számmal ajánlásokat fogadott el a tagállamok számára az átdolgozott Európai 
Sport Chartáról, valamint a Sport Etikai Kódexről. 
 
Az Európai Unió élesen kettéválasztja a sport két területét: a sportot, mint gazdasági 
tevékenységet, illetve a sportot, mint társadalmi jelenséget. A sport amellett, hogy testi 
és szellemi jóléthez segít, közösségeket is közel hoz egymáshoz. A sport a gazdaság 
egyik nagy és gyorsan növekvő ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul a 
gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. 
 

4.  A Sportkoncepció célja és alapelvei 
 

A Telki Önkormányzat jelen dokumentumba foglalt sportkoncepciója 2020-2025 közötti 
időszakra vonatkozóan szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, 
meghatározza a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a 
sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és 
mértékéről. 
 
Telki a budapesti agglomeráció nyugati szektorában, a fővárostól 21 kilométerre, a 
Zsámbéki‐medence északkeleti peremén található. A főváros és a környező nagyobb 
települések infrastruktúrájának közelsége vonzó az ide költözők számára, mert a 
falusias hangulat egy kiegyensúlyozott, családbarát környezetet biztosít. Telki szatellit-
település típusba tartozik, azaz olyan nagyvárosi agglomerációban lévő település, 
amely döntően a nagyvárosban dolgozó népesség lakóhelyéül szolgál, ahol a 
lakosság jellemzően a szabad- és pihenő idejét tölti. 

 
3 2004. évi I. törvény a sportról VII. fejezet 55.§ (1) bekezdés 
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Sajátos mikroklíma, ipar és logisztikai tranzitforgalom hiánya miatt ideális és a 
budapesti agglomerációban ritkán jó adottságú település sportfejlesztésekre.  
 
Telki társadalmi és gazdasági helyzete erős alapokkal rendelkezik. A település 
lakossága csökkenő mértékű emelkedést mutat. A kedvező migrációs és demográfiai 
folyamatoknak köszönhetően a korszerkezet egyre fiatalabbá, egészségesebbé vált 
az elmúlt negyedszázad, azaz egy generációnyi periódus folyamán. A település 
társadalmának fiatalodása egyensúlyi állapotba került. Az élve születések számában 
egyértelmű növekvő vagy csökkenő tendencia nem figyelhető meg. A jövőben 
prognosztizálható az idősebb generációk számának és arányának az emelkedése. 
 
A lakosság korcsoportos megoszlásból jól leolvasható, hogy a 0-18 éves korosztályba 
tartozók a teljes lakosság több, mint 28 százalékát adják. A 0-18 éves korosztályba 
tartozó korcsoportok közül az óvodás és általános iskolás korúak száma a 
legmagasabb, 0-18 éves korosztály több, mint 65 százaléka. 
 
1. Ábra4  

 
Telki Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott, a szatellit település 
kiváltásáról szóló cél az, hogy Telki a kreatív, környezet‐ és kultúra barát életmód helye 
legyen, ami otthont nyújt egymást követő generációknak és teret ad az egymást váltó 
generációknak is. Tehát cél az, hogy Telki a hasonló életformát folytató emberek és 
közösségek lakó‐, munka-, közéleti és rekreációs helye legyen és ehhez nagyon 
fontos a sportélet támogatása. 
 
A sport támogatása érdekében aktivizálni szükséges az embereket és ezáltal: 
 

• javítható a helyi polgárok életminőségé; javulás érhető el a népegészség terén, 

• életvezetési és problémamegoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult 
világ kihívásaira segíthetünk felkészíteni az ifjúságot, 

• hozzájárulhatunk a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez, 

• növelhetjük a foglalkoztatottak és a társadalom produktivitását és 

• csökkenthetjük az egyenlőtlenségeket, és ezzel járulhatunk hozzá a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok és egyének integrációjához. 

 

Telki Önkormányzatának a célja, hogy kiemelten támogassa a gyermekek, 

fiatalok sportolását, testmozgását, valamint a község egész lakosságának 

biztosítson sportolási lehetőségeket.  

 

A rendszeres sportolás szokásrendszerének kialakulásához szükséges belső 

motiváció létrejöttéhez fontos a pozitív, ösztönző, motiváló légkör. A helyi sportértékek 

hozzájárulnak Telki lakosságának komfortérzetéhez, ezért a kiemelkedő 

 
4 KSH Népszámlálás 2019 
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sporteredményeket elérő, és már hosszabb ideje a község sportéletét meghatározó 

egyesület támogatását, az utánpótlás-neveléssel foglalkozó műhelyekkel együtt 

szükséges fenntartani. 

 

A jelen Sportkoncepcióban megfogalmazott alapelvek megvalósítása érdekében Telki 
Önkormányzata által használható sportlétesítmények: 
 

• sportcsarnok, (2020. júniusában készült el, szeptemberében kerül hivatalos 
átadásra) 

• műfüves pálya,  

• iskolai tornaterem (nem az Önkormányzat fenntartásában áll), 

• kondipark,  

• gördeszka pálya,  

• játszóterek,  

• óvodai játszó udvarok. 
 
A helyi sportélet megszervezése és a sportlétesítmények működtetésének 
koordinálása a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár keretén belül valósul meg 
a helyi sportszervezetek, sport közösségek bevonásával és önszervező munkája által. 
 
A sportlétesítmények működtetése és a sportélet koordinálása során az alábbi 
prioritásokat kell szem előtt tartani: 
 

1. Gyermek és ifjúsági sport a köznevelési intézményekben 
2. Gyermeksport és gyermek tömegsport 
3. Szabadidősport, rekreáció 
4. Sportlétesítmények gazdaságos fenntartása 
5. Sportlétesítmények létesítése  
6. Versenysport, utánpótlás-nevelés 
7. Sportturizmus fejlesztése 

 

5. A sportolási tevékenység módozatai 

 

A sportkoncepciós célok elérése érdekében együttműködésre van szükség a 

településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, a sporttal foglalkozó civil 

szervezetekkel, sportegyesülettel, sportvállalkozásokkal. 

A sportolási tevékenységi módozatok: 
 

• óvodai testnevelés, 

• iskolai testnevelés és diáksport, 

• versenysport, 

• csapatsport, 

• szabadidősport 
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A sport általános megítélése Telkiben pozitív, az itt élők kiemelkedő fontosságúnak 
tartják a sport minden területét, az iskolai testneveléstől a szabadidősporton, a 
versenysporton át az utánpótlás nevelésig.5 
 

5.1 Óvodai testnevelés 
 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben 
3-6 illetve 7 éves életkorban kiemelt jelentőségű. 
 
Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet 
az óvodai nevelés általános feladatai között jelöli meg az óvodáskorú gyermekek testi 
és lelki szükségleteinek kielégítését. Ezen belül: 

• az egészséges életmód alakítását, 

• a gyermek gondozását, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítését; 

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítését; 

• a gyermek testi képességei fejlődésének segítését; 

• a gyermek egészségének védelmét, edzését, óvását, megőrzését; 

• az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítását; 

• a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 
biztonságos környezet biztosítását, 

• amennyiben szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális 
gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátását.6 

 
A mozgás az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, minden fejlesztés és 
fejleszthetőség alapja. Az óvodás korú gyermek mozgása megbízható képet ad az 
idegrendszer fejlettségéről és kedvezően vissza is hat annak fejlődésére.  
 
A rendszeres testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Fontos szerepe van a testi 
és lelki egészség megőrzésében, megóvásában. A rendszeres testmozgás felerősíti 
és kiegészíti a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatását.  
 
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros 
mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének 
szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 
gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás 
és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 
 
Az óvoda minden nap lehetőséget biztosít a játékos mozgásra a szabad levegőn, rossz 
idő esetén a csoportszobában (aulában), eszközzel és eszköz nélkül, spontán és 
szervezett formában is. Folyamatos feladat a mozgásos tevékenységek pozitív 
megerősítése, az alapvető szabályok megtanítása, valamint a gyermekek teherbíró 
képességének, fizikai fejlődésének, ügyességének, állóképességének nyomon 
követése, fejlesztése. A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése legnagyobb 
részt a játéktevékenység útján valósul meg. A játék, a mozgás segíti a gyermeket 
önmaga és a környező világ jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és 

 
5 A Telki Sport Egyesület több, mint 400 taggal rendelkezik, a 2019-es Sportnapon résztvevők száma meghaladta 
az 1000 főt, a 2020-as sport vonatkozású sportolási igényfelmérés adatai alapján 370 család töltötte ki a kérdőívet. 
6 1. melléklet a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez 
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meghódításában. A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják 
az udvari játékok és munkaeszközökkel való munkálkodások. 
 
A Telki Zöldmanó Óvodában jelenleg két telephelyen 7 csoport működik (a 
Harangvirág utcai épületben 5 csoport, a Tengelice utcai épületben 2 csoport). Az 
óvodába felvehető maximális gyermek létszám: 203 fő (Harangvirág utcai épületbe 
143 fő, Tengelice utcai épületbe: 60 fő). 
 
A Zöldmanó Óvoda a környezeti nevelés eredményeként a zöld óvoda címet viseli, 
minden csoport évente több alkalommal megy kirándulni a közeli és távolabbi 
településekre, a fővárosba: állatkertek, vadasparkok, barlangok, várak, arborétumok 
bebarangolására, kiállítások, múzeumok, természeti látványosságok megtekintésére, 
élményszerzés, tapasztalatszerzés céljából. A gyermekek és szülők egyaránt ismerik 
és használják a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Minden jelentős zöld ünnepet 
megtartanak a hagyományos óvodai jeles napok és ünnepek mellett.  

Természeti sarkok vannak kialakítva a csoportszobákban, az óvónők a gyermekekkel 
közösen gondozzák az óvoda növényeit, kisállatait, tudatosan alakítják az udvart, 
melynek eredményeképpen elnyerték a „Madárbarát óvoda” címet. Évente szerveznek 
3 napos kirándulást a Madarász ovisoknak, és minden hónapban foglalkozást tartanak 
a csoportoknak, amely során megismerik a madarak szokásait, és fajtáit. 
Rendszeresen látogatják az erdei tanösvényt. 
 
A mozgáshoz szükséges eszközöket minden évben alapvetően a fenntartó 
Önkormányzat biztosítja, saját költségvetési forrásból. A fenntartó Önkormányzaton 
túl, minden évben az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány az óvoda vezetőségével 
egyeztetve nyújt támogatást az eszközbeszerzésekhez. 
 
Az önkormányzati fenntartású Telki Zöldmanó Óvodában évente kétszer mozgásos 
tevékenységekre épülő családi nap kerül megrendezésre, ezzel is megalapozva a 
rendszeres mozgás megszerettetését, felkeltve és elősegítve az életen át tartó 
sporttevékenység iránti igényt az óvodásokban. 
 
A játszó udvarok is sokféle mozgáslehetőséget biztosítanak a gyerekek számára 
(hinták, mászókák, csúszdák), de felújításukra folyamatosan szükség van. 
 
Jelenleg az óvoda egyik épülete sem rendelkezik tornateremmel. A Tengelice utcai 
épületben a csoportszobákban, a Harangvirág utcai épületben az aulában folynak a 
testnevelés foglakozások. Jelenleg a rendelkezésre álló eszközökkel (Mozgáskotta 
fejlesztő eszközök, labdák, karikák, tornabotok, babzsákok, labdadobáló, érzékelő 
korongok) megvalósítható a hatályos tanrend szerint tervezett mozgásanyag, de 
szükség van az eszköz állomány bővítésére, annak érdekében, hogy a gyermekek 
minél professzionálisabb és összetettebb mozgásformákat ismerhessenek meg, ne 
csak az alapvető minimális mozgásanyagot sajátíthassák el. 
 

Az óvodai létesítmények sporttevékenységgel kapcsolatos lehetőségei: 

• A két épület tornaszobáinak kialakítása, elsősorban a Tengelice utcai 
épületben. 

• Az udvari járdák (KRESZ-, roller és bicikli közlekedési tanpálya) 
felújítása/építése. 

• A tanmenetben előírt óvodai mozgásanyag elsajátításához szükséges óvodai 
játszóudvarok játékeszközeinek felülvizsgálatát és szükség szerinti fejújítása, 
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illetve a különböző mozgáselemek gyakorlására alkalmazható eszközök 
felmérése és beszerzése. 

• Óvodai foci pálya létrehozása és mezítlábas ösvény kialakítását a Tengelice 
utcai épület udvarán.  

• Sportcsarnok biztosítása esetenként közösségi, családi sportprogramok 
szervezése céljából. 

 

5.2 Iskolai testnevelés és diáksport 

Az iskolai testnevelés és a diáksport magában foglalja a köznevelési intézmény 
tanulóinak tanórai és tanórán kívüli testnevelési és sporttevékenységét, sportjátékot, 
mozgást. 

Az egészséges életmódra nevelés a család, a köznevelési intézmények és a 
társadalom közös feladata, amelyek közül a köznevelési intézményekben folyó 
sporttevékenység különösen fontos. Az itt zajló testedzés alapozza meg a tanulók 
sporttevékenységhez fűződő kapcsolatát, az itt szerzett tapasztalatok egész életükre 
hatással lesznek. 

Az óvodai és iskolai testnevelés évei alatt dől el, hogy a kiválasztódás és az egyéni 
érdeklődés eredményeként a felnövekvő fiatal aktív, versenysportolóként vagy 
szabadidős sportrendezvények résztvevőjeként folytatja sporttevékenységét, 
testedzését. 

Az iskolai testnevelés és a diáksport elsődleges célja, hogy a tanulók minél nagyobb 
részének biztosítsa a rendszeres testmozgás lehetőségét, a módszeres testedzést. A 
diáksport területén emellett célként jelenik meg a tanulók által képviselt köznevelési 
intézmények hírnevének, tekintélyének növelése, a sportoló fiatalok iskolájukhoz való 
tartozásának erősítése. 

A magyarországi iskolás gyermekek körében gyakori valamilyen tartási 
rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános iskolában 
kezdődő elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával 
megelőzhetőek lennének. 

A fiatalok fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségkárosodás megelőzése, 
a káros szenvedélyek elleni küzdelem és a felnövekvő generációk egészséges 
életvitelének kialakítása csak a köznevelési intézmények és az ott dolgozó 
pedagógusok mind hatékonyabb szerepvállalásával oldható meg. 

Különös figyelmet érdemel a gyógytestnevelésre szoruló tanulók ellátása, speciális 
sportolási igényei feltételeinek biztosítása. 

A fentiek érdekében a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 27. § (11) 
bekezdése szerint az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, 
ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 
testnevelés óra keretében, továbbá a kötelező tanórai foglalkozások keretében 
gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről. 

Felmenő rendszerben 2012 óta az iskolai nevelés valamennyi évfolyamán bevezették 
a mindennapos testnevelést. 
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A jogalkotó célja a mindennapos testnevelés bevezetésével az volt, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül minden magyar iskolás hetente legalább öt alkalommal a 
testnevelés órákon sportoljon, felfedezze a mozgás örömét, és egészséges felnőtté 
váljon. 

Mindennapos testnevelés helyzete Telkiben 2020/2021-es tanévben (400 diákra 

vetített eloszlás): 

2. Ábra7 

 Alsó tagozatosok Felső tagozatosok 

Osztályok száma/ diákok 
összlétszáma 

10 osztály/ 210 fő 8 osztály/ 190 fő 

Mindennapos testnevelés 
tornateremben (előírt 5 
alkalom/hét) 

heti 1 alkalom heti 5 alkalom 

Tornatermen kívül tartott 
testnevelés órák száma 

heti 4 alkalom 

(tanterem, udvar, 
folyosó, aula, uszoda, 
teniszpálya, sípálya, 

korcsolyapálya, 
kondipark) 

nincs tornateremen 
kívüli testnevelés 

(4. és 6. évfolyam heti 
1x úszni jár) 

 

Az alsó tagozatos osztályoknál jellemző helyzetet a pedagógusok azzal igyekeznek 
ellensúlyozni, hogy több osztálytanító igényli a heti egyszeri dupla testnevelés óra 
lehetőségét, amikor külső helyszínre viszik (természetjárás, úszás, korcsolyázás, 
teniszezés, síelés, kondipark) a diákokat. A tornaterem telitettséget ellensúlyozza az 
is, hogy a 4. és 6. évfolyam részére tankerületi finanszírozással rendszeres 
úszásoktatás szervez az iskola. 

Ez azt jelenti, hogy 2019/2020-as, valamint ezt megelőző tanévekben a Telki iskolában 
legalább naponta 210 gyermek, zömében alsó tagozatosok nem jutottak tornatermi 
testneveléshez. Számukra a 2020-ban elkészült sportcsarnokban tartott testnevelés 
jelentheti a kötelező mindennapos testnevelés céljának érdemi megvalósulását.  

Emiatt a magas létszám miatt az önkormányzati beruházás által létrehozott új 
sportcsarnok egyik elsődleges célja, hogy az iskolai tornateremből kiszoruló gyerekek 
is megfelelő körülményekhez jussanak. A sportcsarnok használatát az Önkormányzat, 
mint fenntartó hétköznaponként 8-14 óra között ingyenesen biztosítani kívánja a Telki 
Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a köznevelésben résztvevő 
diákok részére.  

A Telki Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megszervezi a mindennapos 
testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

 
7 Forrás: Telki Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
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kiváltható a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással: 

• iskolai sportkörben való sportolással, 

• versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 
rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló 
kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete 
által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett 
edzéssel8 

A 2020 nyarán átadott Új, központi nagyelőadó terem lehetőséget ad 
gyógytestnevelési órák megtartására is. 

Az iskola tájékoztatása szerint a gyerekek sokat sportolnak, és rendszeresen járnak 
edzésekre, a felső tagozatosok rendszeresen kikérőt hoznak, amely alapján ők a külön 
edzéssel váltják ki a délutáni iskola keretében megszervezett tömegsport 
foglalkozásokat. Emiatt a tömegsport foglalkozásokon kevesen vannak, ennek 
következményeképpen évfolyamonként egy (összesen négy) tömegsport foglalkozás 
indul az iskola keretében a 2020/2021-es tanévtől. 

Gyógytestnevelés: 

Amennyiben az ortopédiai vizsgálatok alkalmával gyógytestnevelésre utalnak 
gyermeket, az iskola segít a gyógytestnevelés foglalkozások megszervezésében. A 
testnevelő szakos tanárok egyike gyógytestnevelői képesítéssel rendelkezik. 

Rendszeres iskolai rendezvények a tanév során: 

Az iskolában minden évben megrendezésre kerülnek sportversenyek, házi 
asztalitenisz és focibajnokság, pingpong bajnokság, amelyen 2019-ben közel 100 
gyermek vett részt. 
Az iskola részt vesz a megyei / területi sportversenyeken pl.: Futsal korcsoportos 
diákolimpia, atlétika versenyek.  
 
Az iskolai sportszerek, tornaterem, eszközök állapota: 
 
Az iskola nem önkormányzati fenntartású, így felújítási karbantartási feladatai az 
épületen belül nincsenek. Komoly problémát és nagy anyagi ráfordítást igényel a 
tornatermi térelválasztó függöny javíttatása és karbantartása. Évek óta probléma a 
tornatermi beázás is, szükségessé vált a tetőszerkezet és tetőablakok felújítása. Az 
iskola sporteszközei mérsékelten elhasznált állapotban vannak. A településen működő 
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány rendszeresen támogatja a sporteszközök 
beszerzését, melynek keretében csak 2020-ban 100 db pöttyös gumilabda került a 
szertárba. 
 
Az iskola területén található külső kosárpálya jelenleg kiemelten rossz állapotban van, 
felújítása (esővíz elvezetés, palánkok és kapu felújítása, pálya festése és a védőháló 
cseréje) magas anyagi ráfordítást igényelne. 
 

 
8 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 22. Fejezet A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb 
foglalkozások - 27. § (11) bekezdés  
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5.3 Versenysport 
 

A versenysport olyan sporttevékenység, amely a sportági szövetségek, illetve 

szakszövetségek által működtetett versenyrendszerben, meghatározott versenynaptár 

és szakmai program alapján végeznek. A sport versenyrendszerében amatőr, 

hivatásos és vegyes (nyílt) versenyrendszerek különülnek el, melyeket a Sporttörvény 

31. § (1) bekezdése határozza meg.9 

A sportolók által elért eredmények és a versenyrendszerekben történő részvétel 
alapján a versenysport területén az alábbi tagozódás figyelhető meg: 

• az amatőr sportolók, akik az amatőr vagy a vegyes (nyílt) 
versenyrendszerekben sportolnak (versenyszerű keretek között 
szabadidejükben rendszeresen sportolók), 

• a rendszeresen versenyző, a hazai versenysport élvonalába nem tartozó, 
minősített sportolók, 

• a hazai versenysport élvonalába tartozó, de a nemzetközi szintet nem elérő 
versenyzők, 

• az adott sportág válogatottjába, annak nemzetközi élvonalába tartozó, 
kontinens- és világversenyeken eredményesen szereplő sportolók 
(élsportolók). 

A Sporttörvény 15. § (1) bekezdése szerint sportszervezetek lehetnek: a 
sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítványok. 

Telkiben cél az, hogy oldódjon a túlzott verseny- és eredmény centrikusság, nagyobb 
tér maradjon a szabadidősport jellegű, illetve igény és természet adta lehetőségű 
foglalkozásoknak, természetjárásnak, kirándulásoknak. A versenysport közvetlen 
támogatását az Önkormányzat nem tekinti kiemelt céljának. 

5.4 Utánpótlás nevelés 
 

Az Önkormányzat fontosnak tartja az utánpótlás nevelés támogatását, amely biztosítja 

az élsport, versenysport kívánt színvonalának megtartását. 

A versenysport területén a községet képviselő sportegyesület a Telki Sport Egyesület 

(továbbiakban Telki SE). A Telki SE eredményességi törekvéseit elsősorban 

intézményhasználati lehetőséggel és anyagi támogatással segíti az önkormányzat. 

 

5.5 Egyéni sportágak 

 
Telkiben az alábbi egyéni sportágak képviseltetik magukat (2020 júliusi állapot) 
 

• Asztali-tenisz (Telki SE) 

• Judo (Telki SE) 

• Kerékpározás (Telki Bike Team) 

• Ritmikus Gimnasztika (Telki SE) 

• Sakk (Pipacsvirág Általános Iskola) 

• Taekwondo (Telki Taekwon-do SE) 

 
9 2004. évi I. törvény a sportról 31. § (1) és (2) bekezdése 
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• Tenisz (Telki TSC) 

• Vívás (Telki SE) 
 

5.6 Csapatsportágak 
 

Telkiben az alábbi csapat sportágak képviseltetik magukat: 

• Kosárlabda (Telki SE) 

• Labdarúgás (Telki SE, Telki focisuli)  

 

5.7 Szabadidősport 
 

A rendszeres testedzés életkortól függetlenül, pozitív hatással van az egészségi 
állapotra és a közérzetre, éppen ezért Az egészség megőrzése szempontjából 
kiemelten magas szerepet tölt be. Telki Önkormányzat nagy figyelmet fordít arra, hogy 
a lakosság egyre nagyobb számban vegye igénybe a sportolási, mozgási 
lehetőségeket, melynek érdekében sportolási tereket és parkokat hozott létre. A 
községnek, lehetőségeihez mérten, támogatni kell a civil szervezetek 
szabadidősporttal kapcsolatos, az éves költségvetésben tervezhető és rögzített 
kezdeményezéseit. 
Fokozott figyelmet kell fordítani a sportcentrikus, korszerű és balesetmentes parkok, 
közterek kialakítására, rendszeres karbantartására. Továbbra is támogatni kell a nagy 
tömegeket vonzó szabadidősport-rendezvényeket, figyelemmel kell követni a pályázati 
lehetőségeket, amelyek rekreációs és sport területen fejleszthető lehetőségeket 
nyújtanak.  
 
A területi adottságoknak köszönhetően Telkiben magas az erdőt látogatók száma. A 
Pilisi parkerdő Zrt. által fenntartott terület népszerű turista útvonalai mind a 
gyalogosok, terepfutók, kerékpárosok, nordic walking túrázók számára közkedvelt. 
 
Zöldút hálózat 
 
A 2011-ben a KOKUKK Egyesület és a Telki Önkormányzat munkájának 
eredményeként megvalósult Öreg Tölgy Erdei Tanösvény élményt nyújtó 2,9 km-es 
távja, mely rendszeres kirándulási helyszíne az óvodás és kisiskolás csoportoknak. 
 
A szabadidős programok szervezésénél figyelembe kell venni a környéki természeti, 
földrajzi sajátosságokat, azokat a formákat kell előnyben részesíteni, amelyek 
hatékonyan biztosítják a szabadidő mozgással, sportolással, természetjárással, 
kirándulással, szabadban töltött aktív pihenéssel való eltöltését. 
 
Telkiben is megfigyelhető a lakosság egy szűkebb részének fokozatosan növekvő 
érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű igénybevételére, 
hiszen manapság egyre inkább előtérbe került az egészséges életre való nevelés, 
odafigyelés.  
 
A lakosság számára rendelkezésre álló Tenisz és Sportcentrum szabadidősport 
foglalkozásai, tenisz, fitnesz és konditerem szolgáltatásai, valamint a Globall Hotel**** 
wellness részlege a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt nyújt szabadidős 
lehetőségeket. 
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Az Önkormányzat feladata továbbá az is, hogy a helyi újság a Telki Napló, illetve az 
Önkormányzat hivatalos honlapján a telki.hu portál segítségével népszerűsítse a 
szabadidősport tevékenységeket. 
 

6. Telki SE bemutatása 
 

A Telki Sportegyesületet 2005-ben alapították. Jelenleg összesen tizenegy 
szakosztálya van, az egyesület tagjainak száma 2020-ban a 400 főt meghaladta. 
 
A sportolni vágyók számára jelenleg 10 saját szakosztályban és 3 partner egyesület 
szervezésében tudnak szabadidő vagy versenyszerű sportolási lehetőséget 
biztosítani.  

 
Szakosztályok: 

• Asztalitenisz 

• Judo  

• Labdarúgás 

• Ritmikus gimnasztika 

• Röplabda 

• Sport Tánc 

• Vívás 

• Tollaslabda 

• Kispályás foci (felnőtt)  

• Jóga 
 
Partner egyesületek szervezésében: 

• Taekwondo 

• Kosárlabda (gyerek) 

• Kerékpár 
 

A szakosztályok a Telki SE-vel szerződésben álló edzők irányításával tartanak 
edzéseket több korosztály számára. Az edzések díja sportáganként változó, a legtöbb 
szakosztályban van testvér és családi kedvezmény. Az egyesületben az éves tagdíj 
jelenleg 5.000,- Ft mind a felnőtt, mind a gyermekek számára. 
 
A Telki SE bevételei jellemzően az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

• a gyerekek által fizetett tandíjak 

• az éves tagdíjak 

• a Telki Önkormányzat által nyújtott támogatás  

• pályázati támogatás  

• és az adó 1%-ából visszajuttatott pénz  
 

A Telki SE kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: 

• terembérleti díjak 

• edzői díjak 

• könyvelési, banki költségek 

• szakszövetségi, nevezési, versenyeztetési díjak 

• eszközpótlások, új eszközök vétele 

• minden egyéb dologi költség 
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A Telki SE gazdálkodásában a legfontosabb vezérelv az önfenntartás. A 
szakosztályok igyekeznek önállóan működőképesek maradni, ami évről évre komoly 
feladat elé állítja az egyesületet. 
 
A Telki SE jelenleg a település legnagyobb civil szervezete, a lakosság közel 10%-a 
aktív tagja. A szakosztályok vezetői, valamint az elnök és az alelnökök legtöbbször 
lelkes szülők, akik segítik az edzők munkáját szervezési oldalról, és a szabad-
idejükben, sokszor azon felül, jellemzően saját pénzből is támogatják a 
szakosztályokat. A Telki SE tisztségviselői munkájukat önkéntesen és térítésmentesen 
végzik csakúgy, mint több lelkes helyi lakos, akik szakértelmükkel, tapasztalatukkal 
alkalmanként segítik a feladatok ellátását. 
 
Az iskola tornatermében nyáron több szakosztály is edzőtábort tart. Az egyesület és 
szakosztályainak vezetői, edzői, tárt karokkal várják mind a gyermekeket, mind a 
felnőtteket. Az edzések nyitottak, bárki megtekintheti azokat, a gyerekek térítés-
mentesen ki is próbálhatják azokat. 
 

7. Telki Önkormányzat fenntartásában lévő sport infrastruktúra 
 

Kiemelt cél, hogy a gyermekek- és fiatalok körében mindkét nem azonos mértékben 

és lehetőség szerint minden korosztály megtalálja a számára megfelelő sportolási 

lehetőséget. E cél elérése érdekében kiemelt feladatok közé kell, hogy tartozzon a 

sportolás infrastrukturális alapjainak megteremtése. 

 

7.1.Sportcsarnok 

 
A Pipacsvirág Általános Iskola és a Zöldmanó Óvoda közötti területen, a Telki Község 
Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) közös 
beruházásaként épült sportcsarnok 2020 júniusában készült el. A 25×45 méteres 
küzdőterű sportcsarnok a látvány-csapatsportok támogatási programjának keretében 
valósult meg. A hasonló méretű és hasonló lehetőségekkel bíró településekhez képest 
kiemelkedő méretű és minőségű, minden igényt kielégítő, a településképi 
szempontoknak maximálisan megfelelő új épület megvalósításához szükséges 
források túlnyomó részét (579.094.760,-Ft) az MLSZ biztosította TAO forrásból, az 
Önkormányzat 27. 782. 856,- Ft saját forrással járult hozzá az építési költségekhez. A 
csarnok az átadása után Telki Önkormányzatának tulajdonába és használatába kerül, 
kiszolgálandó a helyi sportolási igényeket és szokásokat. 
 
A létesítmény nagy lehetőségeket rejt magában Telki sportéletének fejlesztése terén: 
elsősorban a Zöldmanó Óvodába óvodásai és a Pipacsvirág Általános Iskola tanulói 
vonatkozásában, ezen túlmenően pedig a nem helyben tanulók és Telki teljes 
lakossága sportolási lehetőségein. 
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A sportcsarnok edzéslehetőséget biztosít a Telki SE szakosztályainak, sportköreinek, 
és minden sportolni vágyónak. Alkalmas arra, hogy diáksport, a szabadidő- és 
tömegsport események, mint például a Bozsik program település vagy körzeti 
fordulójának, és egyéb rendezvényeknek helyszínéül szolgáljon. 
 

 
 

7.2.Műfüves focipálya 

 
2007. november 10-én került átadásra Telkiben az iskola közelében a műfüves 
focipálya, amely széles körű helyi összefogás segítségével valósult meg. A beruházás 
finanszírozásának alapja közel 6,5 millió forint nagyságrendben önkormányzati, közel 
ugyanekkora részben pedig közadakozásból összegyűlt forrás volt. A pályát 
tizenhárom éve az Önkormányzat tartja fenn. TAO pályázati forrásból, az MLSZ 
közreműködésével a műfüves pályát 2017-ben az Önkormányzat teljes körűen 
felújította. A pálya 22x42 m-es, borítása speciális műfű, melynek előnye, hogy esős 
időben is lehetőség nyílik a sportolásra. A pályát hétköznaponként délelőtt az iskola 
térítés nélkül használhatja, délutánonként szervezett vagy szabadidős 
sportfoglakozások helyszínéül szolgál. 
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7.3.Kondipark 

 
2017-ben telepített kültéri edző park, azaz kondi park az iskola közelében a Muskátli-
parkban az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány által valósult meg. A beruházás értéke 
közel 4 millió forint volt. Esetleges karbantartási munkálatokat az Önkormányzat végzi. 
Itt lehetőség nyílik kültéri csoportos, illetve egyéni kondicionális edzés tartására. 
 

 
 

7.4.Tornaterem 
 

A Pipacsvirág Általános Iskola tornaterme minden nap reggel 8-tól 14 óráig a tanítási 
óráknak ad helyet. Délután 2 órától este 10 óráig bérleti díj ellenében foglalkozások 
helyszínéül szolgál. Emellett hagyományosan a Telki Fesztivál keretében, a Telki 
Ritmikus Gimnasztikázó szakosztályában sportoló gyermekek, évenkénti bemutató 
előadásának is helyt ad. 
 
 

 
 
7.5 Játszóterek 
 

Játszóterek: 
 

• Muskátli utcai játszótér 

• Őszapó utcai játszótér 

• Mandula köz játszótér 

• Tulipán utcai játszótér  
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A Muskátli utcai játszótér elsőként önkormányzati forrásból valósult meg. Az iskolához 
való közelsége és a több korosztálynak készült mászókái miatt Telkiben ez a legtöbbet 
látogatott játszótér. 
 
Telki Község a Regionális Operatív Programok keretében ̋ Elkészülünk, vigyázz, kész, 
start …, közösségi terek 0-100 éves korig Telkiben˝ pályázat címen, 98.860.000.- Ft 
pályázati támogatásból és 10.000.000. Ft önrészből valósult meg a négy helyszínre 
épült játszótér, és a szabadidőpark (gördeszka szabadidőpark).  
 
Az Őszapó utcai játszótér új építésű lakóterület egy zöld szigetén fekszik, ahol a 
látogatók elsősorban kisgyermekes családok. A játszótér elsősorban 2-5 éves 
korosztálynak megfelelő. 
 
A Mandula utcai játszótér 2-12 éves korosztálynak épült a település egy meglévő 
zöldterületén. A környező házak előtti utca vonalán jól fejlett fa egyedek határolják a 
játszóteret. A terepviszonyok lehetővé tették egy rézsűcsúszda beépítését is. A 
játszóeszközöket játékos, kör alakú homok ütéscsillapító felületek veszik körül. 
 
A Tulipán utcai játszótér a település központjában, a Budapest felől érkező út mentén, 
a körforgalom mellett található. A meglévő, igen leromlott állapotú játszótér helyett 
építtette a község. A nagy kiterjedésű homok ütéscsillapító burkolatban egy izgalmas, 
nagyméretű akadálypálya található, mely szórakozást biztosít akár a 12 éven felüli 
gyermekek számára is. A játszótérhez kisebb fogadótér is csatlakozik, mely a fiatalok 
találkozóhelyeként is funkcionál. 
 
A játszóterek rendszeres jogszabályban előírt rendszeres felülvizsgálatát az 
önkormányzat elvégzi.  
 
Az előzőeken túlmenően a Kondipark mellett és a Mandula utcai játszótér mellett 
pingpong asztalok, valamint a petang pálya épült. Ezek kiváló outdoor sportolási 
lehetőséget adnak a településen élőknek.  
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7.3 Gördeszka és szabadidő park 

 
Telki Község a Regionális Operatív Programok keretében pályázott és nyert pénzt 
közterületek fejlesztésére, melyből négy helyszínen építtettek játszótereket, 
szabadidőparkot. A gördeszka pálya egy meglévő erdőfoltban épült, a terepviszonyok 
és a liget rendezésével. A liget rendezése, aljnövény irtása után a meghagyott szép 
fapéldányok között kisebb erdei kocogó út épült, melyhez csatlakozóan néhány fitnesz 
eszköz is kihelyezésre került. A fitnesz eszközöket jelenleg kevéssé használják, 
áthelyezésük időszerű. A gördeszka elemek egy nagyobb méretű aszfalt burkolatra 
kerültek, mely a gyakorló görkorcsolyások számára is mozgásteret biztosít. A 
szabadidőpark nem csak a 12 évesnél idősebb gyermekek, de a felnőtt korosztály 
számára is szórakozási és sportolási lehetőséget kínál. 
 

 
 
 

8. Nem önkormányzati tulajdonú sport és szabadidős létesítmények 

 

8.3 GLOBALL HOTEL **** 

A különleges klímájú Telkiben az Öreghegyen épült meg a négycsillagos hotel és 
edzőközpont, mely nem-dohányzó, wellnessel, kül- és beltéri labdarúgó pályákkal is 
rendelkezik. 

A zavartalan meccsfelkészülésre, stresszmentes wellness kikapcsolódásra vagy 
gördülékeny céges rendezvények lebonyolításara szolgáló szállodában minden 
vendég megtalálja a számítását. A szálloda speciális sportszakmai elvárásoknak is 
megfelel, a magyar labdarúgó válogatott is itt készül fel megmérettetéseire. 
Egyidejűleg akár 250 fő részére is tudnak szállást biztosítani. 

A helyi lakosoknak kedvezményes árú belépőt biztosít a hotel a wellness részlegére, 
érvényes lakcímkártya felmutatása mellett.  

A tulajdonos Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) bővíteni szeretné a Telkiben 
található edzőközpontját, jelenleg a szükséges engedélyek beszerzése van 
folyamatban. A 100 ezer négyzetméteren megvalósuló fejlesztésre várhatóan az 
Öreghegy szomszédságában, Pátyhoz tartozó területen kerül sor. 

A bővítés három új pályát, valamint a hozzájuk tartozó infrastruktúrát foglalja magába, 
mely mellett létesül egy öntözővíz-tároló tó is, amely körül futópályát alakítanak ki. 
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A tervek között szerepel, hogy az MLSZ saját forrásból kiépítené Telkiben a Temető 
utca folytatását, amely zsákutcaként a fejlesztéssel érintett terület kapujáig fog vezetni, 
ahol parkolóhelyeket kerülnek kialakításra. Telki Önkormányzat vezetésének kérése 
alapján ezek közül néhány P+R funkciót töltene be – a többi az edzőcentrum látogatói 
részére lesz fenntartva. 

A kivitelezés kezdésének pontos időpontja egyelőre nem ismert, de ez a fejlesztési 
terv is jól mutatja, hogy Telki kiváló helye a sportcélú fejlesztéseknek. 

 

 

8.4 Telki Tenisz és Sportcentrum 

 
A Telki Tenisz és Sportcentrum 2014-ben nyitotta meg kapuit a sportot szerető kicsik 
és nagyok számára. A centrum épületében sport óvoda található, emellett bel és kültéri 
teniszpályák, gyermekeknek uszoda, konditerem és egy tornaterem van, amely 
csoportos foglakozásoknak ad helyszínt. Az uszodában a Herceghalmi SE oktatói 
tartanak úszás oktatást, egyéni és csoportos változatokban. Sok kisgyerek tanul meg 
itt úszni. A felnőtt korosztályt kiszolgáló csoportos jóga, TRX és köredzések, reggeli 
és esti időpontokban vannak. 
 

 
 
 

8.5 Túra útvonalak, kerékpárutak 

 
A Pilisi Parkerdő Zrt. által gondozott erdő nyomvonalain széles és könnyen járható 

turista útvonalak találhatók. A KOKUKK Egyesület munkájának eredményeként 

készült el az Öreg tölgy tanösvény. Kerékpárosoknak is kedvelt útvonala: Anna 
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vadászház, Csergezán Pál kilátó, Tarnai pihenő. Tájékozódási és terepfutók futók 

edzőhelye ez az erdő, ahol a környező települések, Páty, Budajenő, Nagykovácsi, 

Perbál, Budakeszi lakosaival is összefut az ember.  

Az önkormányzat céljai között szerepel a Pilisi Parkerdővel együttműködve erdei 

sportpálya létrehozása és a kerékpársport, illetve az erdei sporttevékenységek 

(kirándulás, terepfutás, Nordic Walking, tájfutás, erdei lovaglás stb.) lehetőségeinek 

fejlesztése. 

Zöldút hálózat 

Az önkormányzat szorgalmazza az erdei utak rendbetételét, fejlesztését, pihenőhelyek 

és sporteszközök telepítését, tanösvények, lovaglóutak, erdei torna-és futópályák 

kialakítását. Az önkormányzat a lakosokat arra bíztatja, hogy használják ki a 

természetben rejlő lehetőségeket és óvják is azt. 

 

9. Sportélet Telkiben 
 

9.3 Sportnap 
 

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány szervezésében minden évben megrendezésre 
kerülő sportnapon a környék összes sportolási lehetősége bemutatkozik és/ vagy 
szerepel, mely mellett futóversenyen és kerékpáros futamon vehetnek részt az 
eseményre kilátogatók. Az egészséges életmódot és a helyi sportéletet támogató 
rendezvény 1200 fős látogatottsága is tükrözi, hogy a helybéliek kiemelkedően magas 
érdeklődést mutatnak a sportolás iránt. 

 

 
 



 
23 

9.4 Egészségnap 

Több éve minden év szeptember első szombatja az Egészség napja Telkiben. A Telki 
Önkormányzat Szociális Bizottsága (SZB), a civil szervezetek – KOKUKK, Telki SE, 
Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület és magánszemélyek 
támogatásával ezen a napon az egészséges életmód, az egészségfejlesztés és 
egészségmegőrzés, a környezetvédelem kerül a figyelem központjába. A rendezvény 
fő célja, hogy felhívja a figyelmet legnagyobb kincsünkre, az egészségre.  

A rendezvényen egészségügyi szűrővizsgálat, állapotfelmérés, életmód tanácsadás 
zajlik, ezek mellett az egészséges életmódhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódó 
programokkal, előadásokkal, műhelybeszélgetésekkel várják az érdeklődőket. 

9.5 Versenysport események 
 

A Telki sportcsarnok egyik kiemelt feladata, hogy helyi szakosztályok mellett a körzeti, 

megyei, országos sportesemények helyszínét biztosítsa. Az MLSZ által szervezett 

Bozsik programnak is otthont biztosíthat a sportcsarnok.  

Telkit érintő országos sportrendezvények jelenleg: 

• Budai Trail futóverseny, 

• Crosskovácsi kerékpár és futóverseny 

• Tájfutó versenyfordulók  

9.4 Szabadidősport 
 

Telkiben számos lehetőséget találnak a mozgást kedvelő lakosok, legyen szó akár 
közösségi tevékenységről, akár egyéni sportolásról, akár idősek sportolásáról, vagy a 
nyugdíjasklubról. 
 

10. Sportélethez kapcsolódó támogatási rendszer 
 

Az önkormányzat közvetlenül és közvetlen támogatja a sportéletet. 
 
Közvetlen támogatás: 

 
• Az önkormányzat a városi sportlétesítmények fenntartásához, 

állagmegóvásához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges fedezetet az 
éves költségvetésében – anyagi erőforrásaihoz mérten – biztosítja. Az 
önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében a 
sportegyesület/szervezetek részére egyedi támogatást nyújt.  

• lehetőség van sportösztöndíj igénybevételére, mely a sportoló tanulók 
sportegyesületi tagdíjához nyújt támogatást. 

 

Közvetett támogatás: 

 

• létesítmények fenntartása 

• ingyenes használtba adás  
• sportlétesítmények felújítása, fejlesztése  
• önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények közüzemi díjainak térítése   
• sportrendezvények támogatása 
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• kedvezmények adása 
 
A működés további forrásai: pályázati források, tagdíjak, magánfelajánlások. 
 
Pályázati lehetőségek: 
 

• Önkormányzat által pályázható 

• Civil szervezet által pályázható 

• Intézmény által pályázható 
 

Egyéb bevételi lehetőségek: 
 

• Bérbeadás rendezvény céljára 

• Bérbeadás versenyek céljára szponzoráció és reklám 

• Civil szervezeti támogatások: Közösségek pénzbeli és dologi támogatásán 
felül önkéntes munkával és kapcsolati támogatással is segíthetik a sportcélú 
fejlesztéseket és a sportéletet. Ennek megerősítendő hagyományai vannak 
Telkiben. 

11. Sport infrastruktúra helyzete, használata 
 

11.1.Műfüves pálya 

 
A műfüves pálya rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi felújítási, 
javítási, karbantartási költséget, a használattal járó költségeket, továbbá a műfüves 
pálya tekintetében felmerülő közterheket az Telki Önkormányzat viseli. Az 
önkormányzat saját költségén köteles a szolgáltatóknak a közüzemi szerződéseknek 
megfelelően a közüzemi díjakat határidőre megfizetni. 
 
Az MLSZ és Telki Község Önkormányzatának együttműködési megállapodása szerint 
a műfüves pályát szabadon - egymással egyeztetve - használják és hasznosítják. 
 
Az Önkormányzat a műfüves pályával kapcsolatban kötelezettséget vállalt arra, hogy 
a műfüves pályát iskolai és diák-, főiskolai- egyetemi sportesemények (elsősorban 
labdarúgás), szabadidősport események (elsősorban futball), más közösségi célú – 
különösen: kulturális, turisztikai - események lebonyolítása céljából naponta a műfüves 
pálya üzem idejének legalább 20%-ban és évente legalább 10 nap ingyenesen 
használja vagy kedvezményes áron hasznosítja. 
 
A megállapodásnak és a helyi igényeknek megfelelően az önkormányzat a tanév 
minden tanítási napján a műfüves pályát, annak teljes eszköz felszereltségét a 
Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére biztosítja 
reggel 8 órától délután 2 óráig. Ezen idősávon túl a Telki SE szakosztályai és a 
településen működő sportvállalkozók, illetve helyi és budajenői felnőtt amatőr 
labdarúgó csapatok használják, azt vállalva, hogy az évi pálya felújítást támogatva 
(ennek összege körülbelül évente 1 millió forint), használatonként fizetnek a felújítási 
alapba az Önkormányzat által mindenkor meghatározott összegben. 
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11.2 Sportcsarnok 

 
A sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi felújítási, 
javítási, karbantartási, a használattal járó költségeket, továbbá a sportcsarnok 
tekintetében felmerülő közterheket az Önkormányzat viseli.  
 
Az MLSZ és Telki Község Önkormányzatának TAO jogszabályon alapuló 
együttműködési megállapodása szerint a sportcsarnokot szabadon - egymással 
egyeztetve - használják és hasznosítják. 
 
Az Önkormányzat a sportcsarnokkal kapcsolatban kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
sportcsarnokot iskolai és diák-, főiskolai- egyetemi sportesemények (elsősorban 
labdarúgás), szabadidősport események (elsősorban futball), más közösségi célú – 
különösen: kulturális, turisztikai - események lebonyolítása céljából naponta a 
sportcsarnok üzem idejének legalább 20%-ban és évente legalább 10 nap ingyenesen 
használja vagy kedvezményes áron hasznosítja. 
 
A megállapodásnak és a helyi igényeknek megfelelően az Önkormányzat a tanév 
minden tanítási napján a Sportcsarnokot, annak teljes eszköz felszereltségét a 
Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére biztosítja 
reggel 8 órától délután 2 óráig. Ezen idősávon túl a Telki SE szakosztályai és a 
településen működő sportvállalkozók, helyi lakosok, környékbeli és más település 
szervezetei, sportszövetségek vehetik igénybe rendezvényekre, kulturális 
eseményekre és sporteseményekre az Önkormányzat által mindenkor meghatározott 
térítési rendszer szerint. 
 

11.3 A tornaterem használata 
 

Az Önkormányzat és az Érdi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési 

szerződés alapján az iskola tornaterme tanítási időn kívül (délután 2 után) és 

köznevelési feladatok ellátásának zavarása nélkül, önkormányzati, helyi közösségi és 

kulturális, valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából biztosított az 

önkormányzat számára. A tornaterem délután 2 óra utáni foglalkozásain az 

Önkormányzat által beszedett terembérleti díjat a terem közüzemi számláira, 

takarítására, javítási munkálatok finanszírozására fordítják, amik az állagmegőrzést 

szolgálják. 
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12. Statisztikai adatok 
 

A sportkoncepció elkészítéséhez, a Telki SE és az Önkormányzat szervezésében 

2020. júliusában készült egy kérdőíves felmérés a lakosok sporttal kapcsolatos 

szokásainak reálisabb megismerése érdekében. A kérdőívet az Önkormányzat 

honlapján keresztül lehetett elérni. A válaszadók családonként töltötték ki a kérdőívet, 

370 db kitöltés érkezett. A beérkezett válaszok alapján a következő megállapítások 

tehetők: 

 

Jelenleg sportoló felnőtt és gyermekek száma 

 

3. Ábra 

 

Az 3. számú ábrából megállapítható, hogy a helyben sportolók száma mind a 

felnőtteknél, mind a gyermekeknél magasabb számot mutat, mint a más településre 

sportolni átjáróké. Azonban még így is sokan vannak azok, akik nem helyben, vagy 

egyáltalán nem sportolnak: 

Helyben sportolók száma: 

4. Ábra 

Felnőttek Gyerekek 

204 174 

 

Nem helyben sportolók száma: 

5. Ábra 

Felnőttek Gyerekek 

128 115 
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Nem sportolók száma: 

6. Ábra 

Felnőttek Gyerekek 

44 37 

 

 

Arra a kérdésre, hogy mik azok a megfogalmazható tényezők, amik gátolják őket a 

sportolásban az alábbi válaszok érkeztek: 

• időhiány 

• pénz 

• gyermekfelügyelet hiánya 

• egészségügyi probléma 

• sportolási lehetőség hiánya 

Sportolásra szánt alkalmak 

7. Ábra 

 

 

A felmérés alapján megállapítható, hogy Telkiben szívesen sportolnak a felnőttek és a 

14 év alatti gyermekek is, kisebb számot mutat ellenben a 14 év feletti gyermekek 

száma. A válaszadók minden nap, de legalább heti 1-2 alkalommal választanak 

valamilyen mozgásformát. 
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Mely sportágakban vesznek részt, vagy vennének részt aktívan a helyi lakosok  

8. Ábra 

 

Sportforma Felnőttek 14 év alatti 
gyermekek 

14 év feletti 
gyermekek 

labdarúgás 76 68 11 

kosárlabda 45 33 16 

kézilabda 25 40 8 

röplabda 47 24 12 

vívás 13 33 4 

RG 10 60 8 

sporttánc 12 48 5 

asztalitenisz 51 40 9 

tollaslabda 74 21 7 

jóga 166 26 8 

szertorna 5 33 2 

TRX, konditerem 142 9 11 

terepfutás 52 15 3 

atlétika 13 42 9 

kerékpározás, 
mountain bike 

69 62 11 

tenisz 69 51 11 

túrázás, nordic 
walking 

96 26 4 

lovaglás 41 72 18 

balett 17 37 5 

aikido 15 33 7 

cselgáncs 7 18 0 

taekwondo 18 40 14 

kempo 19 40 0 

 

 

A válaszadó felnőttek a jóga, TRX, kondi, túrázás, Nordic Walking, labdarúgás, tollas, 

kerékpározás, mountain bike, tenisz sportformákat részesítik előnyben. A 14 év alatti 

gyermekeknél legtöbben a lovaglást, labdarúgást, kerékpározást, mountain bike-ot, 

RG-t, teniszt, sporttáncot, atlétikát űzik vagy űznék a legtöbben. A 14 éven felüli 

gyermekeknél alacsony számot mutat a sportolásra való igény.  
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Egyéb igényelt sportágak 

Az szabadszavas válaszok között az alábbi sportágakra való igény merült fel: 

9. Ábra 

Önkormányzati infrastrukturális 
fejlesztést igénylő sportok 

 

Meglévő infrastruktúrával űzhető 
sportok 

úszás, fallabda, rekortán pályán futás, 
falmászás, bowling, horgászat, esport, 
spinning, lovaglás, teqball, pilates, darts, 
jégkorong, golf, műugrás, 
overlanding/terepjárózás 

boksz, aerobic, krav maga, gyógytorna, 
bodyart, akrobatika, alakformáló, kardió 
torna, zumba, tabata köredzés, 
shotokan karate, tájfutás, ketlebell, jiu-
jitsu, esztétikus/művészi torna, beltéri 
golf, wing-tsun, társastánc/versenytánc, 
gyermek fitness, fit kid, néptánc, wado-
ryu, felnőtt röplabda, kick boksz, 
parkour, hip-hop, nyugdíjas torna, 
floorball, önvédelem, klasszikus balett, 
chi kung, kangoo, hastánc, kung-fu, 
görkorcsolya, street gym, jazz tánc 

 

 

Sportolásra szánt időszak 

10. Ábra 

 

 

A 4. számú ábrán látható grafikonról jól leolvasható, hogy az emberek a hétköznapi 

sportolást részesítik előnyben, azon belül is a munkaidő előtti és utáni időszakban 

(kiemelten 19 óra után), és hétvégén, valamint a gyermekeknél a 16 óra utáni 

foglalkozásokat preferálják. 
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Egy családban sportolni vágyók életkorának és számának bontása 

 

11. Ábra 

  

A válaszadók rendkívül fontosnak tartják, hogy átadják gyermekeiknek a sport 

szeretetét. Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy a 26-60 év közötti korosztályban 

2 fő legalább sportolna vagy sportol. A családokban legtöbb helyen 2 gyermek végez 

valamilyen mozgásformát. A 60+ korosztálytól alacsony a mozgást végző vagy vágyó 

személy. 

 

Összegzés: 

A 2020. júliusában készült kérdőíves felmérésre beérkezett válaszok alapján a 

következő, összegző megállapítások tehetők: 

A válaszok alapján jól megfigyelhető, hogy Telkiben nagy szerepet tölt be a sport és 

szabadidős mozgásformák végzése. A felnőtt korosztály próbálna a mozgásszegény 

ülő életmód mellett többet sportolni, melyhez helyben fellelhető sportformákat keres 

és igényel a munka előtti, utáni és hétvégi időszakban. Telkiben nincsen középiskolai 

és egyetemi oktatási intézmény, a gyermekek 14 éves kor feletti csoportjában kevés a 

sportolni járó fiatalok száma. A kérdőívből az kiderült, hogy ők sem helyben sem más 

településen nem járnak el mozogni. Valószínűsíthető, hogy az időhiány (utazás, 

tanulás) miatt nem fér bele az életükbe. Az idősebbeknél (60+) szintén alacsony a 

sportolók száma, viszont igényük lenne szabadidős, rekreációs, egészség megőrző 

mozgásformákra. Ezen információk tudatában Telki sportéletét fellendíteni vágyó 

Önkormányzat igyekszik olyan lehetőségeket teremteni az itt élők számára, hogy azok 

megtalálják a kedvüknek, pénztárcájuknak és idejüknek megfelelő mozgásformákat. 
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10. Sportkoncepció intézkedési terve, ajánlások 
 

A fentiekben kifejtettek alapján megállapítható, hogy a megelőző évek tudatos és 

koncepciózus fejlesztései eredményeképpen Telki a helyi és a környező lakosság 

sportolásához szükséges infrastruktúrával rendelkezik, Telki adottságai a 

sportolásnak kedveznek, a helyi lakosság a sportok iránt érdeklődik, és a sport iránt 

igényt mutat, aktív a sportélet és a sport irányú civilszerveződés. A következő évek 

alapvető feladata a már meglévő infrastruktúra fejlesztése, fenntartása és minél 

hatékonyabb működtetése, a sport további népszerűsítése a lakosság körében. 

Célunk minél szélesebb körű sportolási lehetőség megismertetése és biztosítása a 

Telki lakosságának. 

 

Hosszú távú célok és feladatok: 
 

Legfőbb feladat az egészséges életmód tömeges elterjesztése, a rekreáció és 
sportolás ösztönzése. Lehetővé kell tenni valamennyi életszakaszban a sportolást. Az 
alkalmi rendezvények mellett törekedni kell a rendszeres sportolási, testmozgási 
alkalmat nyújtó tevékenyégi formák népszerűsítésére. 
 
Telki sportéletének SWOT Analízise: 
 

Erősségek 
 

Sajátos mikroklíma, ipar és logisztikai 
tranzitforgalom hiánya miatt ideális és a 
budapesti agglomerációban ritkán jó 
adottságú település sportfejlesztésekre, a 
lakosság elhivatottsága és tájékozottsága 
magas a sportok irányában. i 

Gyengeségek 
 

A sportcsarnok megépülése előtt, 
infrastrukturális tagoltság mutatkozott, a 
sportélet irányítása csupán az 
önkéntességen alapult (civil szervezeti 
irányítás)  

Lehetőség 
 

A lakosság széles körű bevonása és 
ösztönzése a különböző sportágak és 
sportolási lehetőségeket 
megismertetésére. A sportlétesítmények 
önfenntartóvá válása. A közösségi élet 
fejlődése. 

Veszély 
 

A 14 éven felüli és nyugdíjas korosztály 
számára nyújtott sportolási lehetőségek 
hiánya. Az intézményi infrastruktúra 
túlzott profitorientációra való törekvése.   

 
Stratégiai cél sport szempontból: 
 
Egyértelmű, tartósan fenntartható, működőképes sportszervezeti struktúra kiépítése. 
 
Stratégiai cél üzemeltetés szempontból: 
 

• önfenntartásra törekvés 

• állandó finanszírozási struktúra kialakítása 

• kiadások és bevételek egyensúlyban tartása, hosszú távú egyensúlyi helyzet 
kialakítása 
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Az összes felmerülő sportfejlesztési irány hármas tagolása: 
 

1. Adottságok hiánya, korlátok, megvalósítási korlátok vagy koncepcionális okok 
(pl. környezettudatosság) miatt nem támogatott: vízi sportok, autó és motor 
sportok, extrém sportok, melyekre nem alakítható ki megfelelő infrastruktúra. 
Azon sportágak, amelyek jelentős mértékben megnehezítik a 
sportlétesítmények fenntartását. 

2. Elsődlegesen támogatott, kiemelt minden olyan sportág, amely létszáma több, 
mint 40 fő, és a korában kifejtett szempontoknak leginkább megfelelő. 

3. Kiegészítő jellegű, befogadott, de kiemelten nem preferált sportágak, 
sportfeljesztési irányok: Minden olyan sportág, amely kevesebb létszámmal 
rendelkezik, mint 40 fő 

 

Az Önkormányzat kiemelten támogatja: 

 

• A gyermek és ifjúsági sportot a köznevelési intézményekben: Ennek 
érdekében az Általános Iskola számára biztosítja a sportcsarnokot 8-14 óra 
között a mindennapos testnevelés megvalósulása érdekében. 

• Támogatja a gyermeksportot és gyermek tömegsportot: A jelenlegi 
lehetőségek alapján: RG, taekwondo, labdarúgás, atlétika, kerékpározás, 
tenisz és sporttánc sportágakban. Ezeken felül cél, a sportolási lehetőségek 
körének szélesítése. 

 
Az Önkormányzat a látványsportok területén továbbra is együttműködik a Telki SE-
vel a TAO támogatás megszerzésében, kiemelt figyelemmel a sportinfrastruktúra 
fejlesztésére. 
 

Ezek érdekében az önkormányzat fenntartói teendői: 

• Telki sportinfrastruktúráját működtető stabil háttér megteremtése. 

• Az új létesítmények széleskörű elfogadtatása és népszerűsítése a Telki és a 

környékbeli lakosok körében. 

• Finanszírozási háttér kialakítása, annak érdekében, hogy a sportélet 

működőképes legyen. 

• A sportlétesítmények lehető leghatékonyabb és legideálisabb kihasználtsággal 

történő működtetése  

• Együttműködés és egyeztetés a környező településekkel, települési 

sportszervezetekkel a redundancia kiküszöbölése és az együttműködési 

lehetőségek gyarapítása érdekében. 

• Kapcsolatfelvétel és együttműködés az országos sportszervezetekkel és 

programokkal (lásd Bozsik Program), a Telki sportélet becsatornázása az 

országos sportéletbe. 

• Együttműködés Gyimesbükkel, Telki testvértelepülésével sport tárgyú közös 

programok, edzőtáborok szervezésére 

 

Az elkövetkezendő évek feladata a sporttal kapcsolatos infrastrukturális létesítmények, 

a sport tevékenységek és a működő sport szervezetek koordinálása annak érdekében, 

hogy a településen a sportélet tovább erősödjön, és Telki a rendszeres sport és 

rekreáció színtere, a környező településekre is pozitív hatást gyakorló község legyen.  
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A fentiekben meghatározott komplex feladatok és célok elérése érdekében az 

Önkormányzat és ezen belül a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 

hosszútávú célja finanszírozás függvényében, állandó sportkoordinátori feladatkör 

kialakítása. 

Telki, 2020.július 31. 


