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I. BEVEZETÉS
A sportkoncepció szükségessége

A  kulturális  élet  és  a  humán  szféra  több  más  területéhez  hasonlóan,  a  sportkultúra 
fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. 
A meghozott jelentős döntések következményei sokszor esztendőkkel később jelentkeznek. 
Nem lehet egyik napról a másikra komoly sikereket felmutatni, csak az átgondolt, hosszabb 
távra  szóló  elképzelések,  tervek  s  azok  következetes  megvalósítása,  betartása  hozhat 
eredményeket.

A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok 
várható  hatásaira  építve  –  természetesen  figyelembe  véve  a  jogszabályok  által  előírt 
önkormányzati kötelezettségeket – szükséges meghatározni egy kiszámítható szerepvállalást 
a város sportéletében.

A cél az, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatának sportkoncepciója a 2011-2014 közötti 
időszakot  figyelembe  véve  szabályozza  a  legfontosabb  tennivalókat,  meghatározza  a 
sportágazatban  kötelezően  és  önként  vállalt  feladatok  kereteit,  tájékoztatást  adjon 
résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről.

A  sportkoncepció  szükségességét  indokolja  az  az  ellentmondás  is,  hogy  amíg  a 
versenysport-élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, 
addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. A sport ma 
már médiajelenség, üzlet, eszköz, emellett kiváló kommunikációs lehetőség a lakosság felé, 
mindezzel pedig egy városnak élnie kell. Értékeinek önmagában túlmutatóan a társadalmi 
jólét növelésében és a testi-lelki betegségek, társadalmi konfliktusok megelőzésében, avagy 
kezelésében is meg kell jelenniük.



II. ALAPELVEK
A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes 
kultúra  része,  a  nemzeti  egészségfejlesztés  alapvető  eszköze,  valamint  a  szabadidő 
eltöltésének  társadalmilag  is  hasznos  módja,  amely  sportegyesületek,  sportági 
szakszövetségek,  sportszövetségek,  és  egyéb  sportszervezetek  keretében  folyik.  Az  iskolai 
testnevelés kötelező jelleggel a nevelési és oktatási intézmények feladata. A sport jelentős 
szerepet  tölt  be  az  ifjúság  erkölcsi-fizikai  nevelésében,  a  személyiség  formálásában  és 
hozzájárul a testi-lelki jóléthez.

A sport  részterületei  összefüggő,  egymással  kölcsönhatásban álló  egészet  alkotnak:  -  az 
iskolai testnevelés és a diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is  
épülhetnek. Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre nevelés. 
Jelentős  szerepet  játszik  a  sport  és  a  testi  nevelés  személyiségfejlesztő  hatása,  amely 
elengedhetetlen  a  felnőtté  válás,  a  szocializáció,  és  az  egészséges  érett  személyiség 
kialakulásának  folyamatában.  A  szabadidősport  és  a  rekreáció  a  munkaképesség 
megtartásának,  és  újratermelésének  természetes  eszköze,  amely  életkortól,  és  nemtől 
függetlenül  űzhető.  A  szabadidősport  alkalmas  a  jó  közérzet  kialakítására,  a  szociális, 
emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására. A verseny- és élsport a testnevelés és 
a  sport  csúcsteljesítményekben  kifejeződő  területe,  ösztönző  minta  a  rendszeres 
testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias 
érzelmek  és  a  nemzeti  hovatartozás  erősítésében  is.  Táplálja  az  olimpiai  eszmét,  és  a 
nemzetek közti  békés versengés lehetőségét.  Egyfajta természetes igényként jelenik meg a 
sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is.

Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos

funkciója érvényesüljön:

- az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;

- az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;

- a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;

- a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;

- a szórakozás és szórakoztatás;

- a gazdasági vállalkozás;

- a sport-turizmus elősegítése.

II. 1. A sportpolitika általános alapelvei

Az állam -  a  sporttörvényben leírtak alapján -  aktív  magatartásával  elősegíti  a polgárok 
sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati érvényesülését, támogatja a tisztességes játék és az 
esélyegyenlőség  eszményének  jegyében  kifejtett  sporttevékenységet,  sportolóinknak  a 
kiemelkedő nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét, az olimpiai eszmét, valamint 
előmozdítja  a  mozgásgazdag  életmód terjedését,  a  rendszeres  testmozgás hagyománnyá 
válását.  Az  állam  ösztönzi  a  sporttal  kapcsolatos  üzleti  vállalkozásokat,  elősegíti  azon 
feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához. Az 
állam további feladata a sportolással járó kockázatok csökkentése, a káros, önveszélyeztető 



tendenciák, a dopping- és drogfogyasztás korlátozása, a sportrendezvények biztonságáról 
való gondoskodás, valamint a sporttevékenység összeegyeztetése a környezetvédelemmel és 
a területfejlesztéssel.

II. 2. Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához elsőként szükséges a 
helyi önkormányzatok sportra vonatkozó feladatait rögzíteni. Az önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  8.§.  (1).  tartalmazza  a  települési  önkormányzatok  sport 
tevékenységének ellátására vonatkozó feladatát, hatáskörét.

A  városi  sportkoncepció  első  alapelve  az  óvodai  testnevelés  feltételrendszerének  és  a 
megvalósításhoz szükséges szakmai erőforrásoknak a fejlesztése.

A  második  alapelv  az  általános  iskolai  testnevelés  minőségi  fejlesztése,  a  diáksport 
szervezettebbé tétele és a térségi diáksport versenyrendszer fejlesztése.

Harmadik  alapelv  az  egyre  nagyobb  igénnyel  jelentkező  gyógytestnevelési  rendszer 
kialakítása, esélyegyenlőség biztosítása.

Negyedik alapelv a nagy jelentőséggel bíró minőségi él- és versenysport fejlesztése.

Ötödik  alapelv  a  szabadidősport  irányításának,  feltételrendszerének  és  szervezeti 
felépítésének megszervezése.

Hatodik  alapelv  a város  tulajdonában lévő  sportlétesítményeknek,  a  mai  gazdasági  élet 
igényeinek  megfelelő  hasznosításának,  fejlesztésének  megvalósítása.  A  létesítmények 
funkciójának megtartása mellett  szükséges  az  üzemeltetéshez  és  fejlesztéshez  magántőke 
bevonása, az önkormányzati támogatás megtartása és a pályázati források mind szélesebb 
kihasználása mellett.

Hetedik  alapelv  a  szervezési  feladatok  intézményrendszerének  megvalósítása.  A 
sporttörvényben  és  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatában  rögzített 
feladatok  előkészítését  és  szervezését  a  polgármesteri  hivatalon belül  a  ifjúsági  és  sport 
ügyekkel  foglalkozó  referense  végzi,  aki  együttműködik  a  szakbizottságokkal,  valamint  a 
részt vesz az adott feladatra létrehozott munkacsoportokkal, ad-hoc bizottságokkal.

Nyolcadik  alapelv  Biatorbágy város  sportéletének  finanszírozásához  szükséges  gazdasági 
alapok megteremtése oly módon, hogy a finanszírozás megteremtse a sportélet hosszú távú 
fenntartását és fejlesztését.



III.  A  SPORT  EGYES  TERÜLETEINEK  HELYZETE,  LEHETSÉGES 
FEJLESZTÉSI MÓDJAI

III.1. Óvodai testnevelés és játszóterek

III.1.1. Helyzetelemzés

A Benedek Elek Óvoda Biatorbágy székhelye: 2051 Biatorbágy, Fő u. 61.

Telephelyek neve, címe:

 Vadvirág Óvoda (2051. Biatorbágy, Fő u. 61.)

 Pitypang Óvoda (2051 Biatorbágy, Szent László u. 48.)

 Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.)

 Meserét Óvoda (2051 Biatorbágy, Dévai Gyula u. 1.)

 Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)

A  városban  jelenleg  az  óvodai  mindennapos  testnevelés  alapfeltételei  biztosítottak. 
Mindegyik óvodában tornaszoba áll az óvodások rendelkezésére.

A Biatorbágyon található játszóterek az alábbiak:

 Meggyfa utcai játszótér

 Dózsa György úti játszótér

 Füzes-patak parti játszótér

 Herbrechtingen téri játszótér (Tavasz játszótér)

 Baross Gábor utcai KRESZ-park („kamasz-játszópark”, gördeszkapark)

 Fő téri játszópark

 Géza fejedelem utcai játszópark

 Petőfi köz játszótere (Napsugár játszótér)

 Iharosi-völgyi játszótér

A  játszóterek  állapotfelmérését  a  képviselő-testület  illetékes  bizottságának,  valamint  a 
polgármesteri  hivatal  városüzemeltetési  és  beruházási  osztályának  képviselője  minden év 
tavaszán elvégzi és a szükséges javítási és karbantartási munkákat jegyzőkönyvben rögzíti. A 
javítási, karbantartási munkák elvégzéséről a polgármesteri hivatal intézkedik.

III.1.2. A fejlesztés irányai és feladatai

Az óvodák eszközbeszerzésekor támogatni  szükséges  a  sportcélú eszközök beszerzését.  A 
tárgyi feltételek mellett fontos az óvónők képzésének fejlesztése a testneveléssel kapcsolatos 
továbbképzések területén is.



A  lakosságszám  növekedése  által  indukált,  egyre  sürgetőbb  iskolaépítési,  iskolabővítési 
igények  megvalósításakor,  figyelemmel  kell  lenni  arra,  hogy  a  megvalósuló  beruházások 
keretében létrejövő sportcélú, esetleg úszásoktatásra is alkalmas helyszínek az óvodáskorúak 
számára is használhatóan legyenek kialakítva.

Az  önkormányzat  saját  anyagi  lehetőségeinek  keretein  belül,  ill.  pályázati  támogatások 
felhasználásával dönt további új játszóterek létrehozásáról és a meglévők nagyobb arányú 
fejlesztéséről.  Az  új  játszóterek  kialakításánál  figyelembe  kell  venni  a  jelenleg  külterületi 
üdülőterületeken életvitelszerűen lakók igényeit is.

III.2. Iskolai testnevelés, diáksport

III.2.1. Helyzetelemzés

A Biatorbágyi Általános Iskola székhelye: 2051. Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

Telephelye: 2051. Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4

A Biatorbágyi Általános Iskola pedagógiai programja részletesen tartalmazza az iskolában 
folyó testnevelés, egészséges életmódra nevelés legfontosabb feladatait.

A  Biatorbágyi  Általános  Iskola  a  nevelő  -  oktató  tevékenysége  során  a  testnevelés,  az 
egészséges  életmódra  nevelés  nagyon  fontos  szerepet  tölt  be,  amelyet  mindennapos 
feladatként lát el.

Mindkét  épület  rendelkezik  tornateremmel,  a  torbágyi  iskola  pedig  egy  betonozott 
kézilabdapályával, azonban a testnevelés órákhoz a szabadtéri munka egyik épületben sem 
teljesen megoldott. Bián nagy szükség lenne futball- és röplabda pályákra.

Minden tantárgy esetében figyelmet fordítanak a tananyagtartalom és az egészségnevelés 
csatlakozási  pontjaira.  Kiemelt  szerepe  van  a  biológia,  testnevelés,  osztályfőnöki  és 
egészségtan,  ill.  környezetismeret  óráknak,  de  minden  tantárgynak  meg  vannak  az 
egészségnevelési feladatai.

A testnevelési órák célja, hogy tanulók

- győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól,

- legyenek  tisztában azzal,  hogy  testnevelés  és  a  sport  nélkülözhetetlen  az  élményszerű 
tapasztalatszerzésben,  az  emberi  kapcsolatokban,  az  együttműködés  és  a  tolerancia 
fejlesztésében,

- ismerjék meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.

A mindennapos testedzés célja:

- A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel.

- A  szociális  kompetenciák,  csapatmunka,  valamint  a  társakkal  történő  kreatív 
együttmozgás fejlesztése.

- A  fizikai  képességek  hanyatlásának  megakadályozása,  mely  a  szellemi  teljesítmény 
romlását is előidézheti.

A mindennapos testedzés formái:

- testnevelés órák – óraterv szerint,



- tömegsportkörök (röplabda, floorball, alsósoknak játékos sportdélután),

- szakkörök,

- napközis szabadidős- és sportfoglalkozások,

- óraközi szünetekben,

- úszásoktatás 1-2. osztályban,

- gyógytestnevelés,

- versenyekre való felkészítés,

- versenyeken való részvétel,

- háziversenyek.

A mindennapos testnevelés időkerete egyrészt a választható testnevelési órákra, másrészt a 
szabadidősportra kerül felhasználásra A fennmaradó órákon a tanulók sportági versenyeken 
és bajnokságokon vehetnek részt, valamint az öntevékeny sportolásra, egészség-megőrzésre 
teremt alkalmat.

Gyógytestnevelés célja:

- a tanuló egészségi állapotában keletkezett elváltozások korrigálása, megszüntetése,

- az egészséges gyermekekhez való felzárkóztatása,

- a speciális gyakorlatok elsődlegességét figyelembe véve a testi nevelés általános céljainak, 
feladatainak elérése.

Az  enyhén  értelmi  fogyatékos  tanulók  igen  eltérő  képességekkel  és  fejlettségi  szinttel  
kerülnek  az  iskolába.  Mind  az  értelmi,  mind  a  fizikai  képességek  területén  nagy 
különbségeket mutatnak.

Gyakori  a  helytelen testtartás,  mozgásos ügyetlenség,  a  diszharmonikus,  az  inkoordinált 
mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogyatékosság nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív 
mozgástevékenységet.  Mindezek  szükségessé  teszik,  hogy  az  általános  testnevelés  körét 
kibővítve,  a  gyógypedagógia  és  ezen  belül  a  szomatopedagógia  eszközrendszere  segítse 
eljuttatni  a  tanulókat  a  rendszeres  testedzés,  a  mozgásos  játéktevékenység  öröméhez,  a 
mozgásbiztonsághoz. A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:

a)  Erősítse  a  mozgásigényt,  a  kezdeményezőkészséget,  bátorítson  mozgásos  feladatok, 
gyakorlatok elvégzésére.

b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére.

c)  Fejlessze  a  mozgásos  alaptechnikák  elsajátításának  képességét,  a  kitartást,  az 
állóképességet.

Kiemelt  feladat  az  általános  kondicionálás,  a  test  hajlékonyságának,  a  végtagok 
ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, 
a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében.

d) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a 
téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság 
erősítése.

e) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése.



f)  A  tartós  figyelem,  a  fegyelmezett  feladat-végrehajtás  fejlesztése,  a  felelős  magatartás 
beláttatása.

g) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése.

III.2.2. A fejlesztés irányai és feladatai

A közoktatás területén továbbra is biztosítani kell, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés 
és a diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek 
be, és érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében. Az iskolai testnevelésnek kiemelt 
szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kultúrált testmozgás és sport 
iránti igényt. A kerettantervek lehetővé teszik – más tárgyak óraszámának csökkentése nélkül 
-  a  testnevelési  órák  számának  növelését  a  fenntartó  önkormányzat  által  működtetett 
közoktatási intézményekben. 

A  testi  nevelés  hatékonyságát  a  tanórai  testnevelésre  épülő  diáksport  tevékenység 
fejlesztésével  is  növelni  kell.  Az  iskolákban  működő  sportkörök  lehetőséget  kell,  hogy 
nyújtsanak  a  minőségi,  teljesítményorientált  sporttevékenységhez  is,  amellyel  a 
későbbiekben az élsport területén való eredményes részvételhez teremtik meg az alapokat 
tanítványaik számára. Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, 
hiszen  az  alapot  jelent  a  versenysport  további  eredményessége,  és  a  fiatalság  egészségi 
állapotának megőrzése tekintetében is.

Szükséges  ezen  túl  az  iskolaépítés,  iskolabővítés  keretein  belül  a  sport 
létesítményhálózatának,  és  eszközellátottságának  korszerűsítése,  fejlesztése, 
hozzáférhetőségének az eddigieknél fokozottabb biztosítása.

Az önkormányzat feladatának kell,  hogy tekintse a továbbiakban is a felmenő rendszerű 
versenyeztetés városi szintig történő támogatását, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és 
csapatsportágakban  kiemelkedő  eredményt  elérők,  és  felkészítőik  elismerését  és 
támogatását.

III.2.3. Az iskolai testnevelés szerepe az utánpótlás nevelésben

Az iskolai sportszervezetek a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsák a tanulók egyéni  
igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényükhöz a lehetőségeket. Fontos feladat, hogy 
az  intézmények  diáksportkörei  létesítsenek  kapcsolatot  a  város  sportegyesületeivel,  és 
lehetőleg  olyan  sportágak  képzésével  foglalkozzanak,  melyeket  tanulóink  később  városi 
sportegyesületekben tudnak űzni.

Az  iskolák,  és  az  egyesületek  kapcsolata  alapot  kell,  hogy  jelentsen  a  versenysport 
eredményességéhez.

III.3. Versenysport

III.3.1. Helyzetelemzés

A biatorbágyi versenysport és utánpótlás-nevelés tekintetében kiemelt szerepe van az 1903-
ban alapított  Viadukt  Sportegyesületnek,  mely  mára  több szakosztály  (labdarúgás  több 
korosztály  számára,  mezei  futó  szakosztály,  shotokan,  judo,  sakk)  keretében  biztosít 
változatos sportolási lehetőséget a település lakossága számára.



A jelenlegi labdarúgás utánpótlás képzése gazdag és hatékony. Az U7, U9, U11, U13, U15,  
U17  korosztályokban  folyik  szakképzett  edzők  irányításával  hatékony,  sikeres  nevelő 
tevékenység. Ezekre épül a felnőtt labdarúgó csapat (NB III.). Az egyesület hagyományainak 
átörökítője, a egyesületi élet éltetője az öregfiúk szakosztály.

Az  önkormányzat  1992  óta  együttműködési  megállapodás  keretében  a  Viadukt  SE-vel 
közösen  gondoskodik  a  biatorbágyi,  önkormányzati  tulajdonú  sportlétesítmények 
működtetéséről, használatáról.

Biatorbágyon alapvetően hiányoznak a korszerű tornatermek, sportcsarnokok, amelyek a 
kézilabda, röplabda, asztalitenisz, sportágak gyakorlását biztosítanák.

A Biatorbágyon működő további sportegyesületek kis létszámú baráti körök formájában, 
illetve  tanfolyami  rendszerek  fenntartásával  végzik  tevékenységüket.  Ezeknek  a  kis 
közösségeknek a megtartása fontos, működésük elismerésre méltó. Ezen sportegyesületek 
nagy része önfinanszírozó és céljait tekintve inkább a szabadidősport tevékenységi körébe 
tartozik.  Mindazonáltal  az  önkormányzat  éves  költségvetésében  a  helyi  civil  szervezetek 
támogatására  elkülönített  előirányzatból,  pályázat  alapján  biztosítja  a  kisebb 
sportegyesületek eredményes működését.

III.3.2. A fejlesztés irányai és feladatai

További  szakosztályok  létrehozása,  a  sportélet  színvonalának  emelése  infrastrukturális 
beruházásokkal  lehetséges  mind  szabadtéri  pályák  létesítése  a  labdajátékok  és  atlétika 
részére, mind pedig a teremsportok részére. Ez utóbbi a küszöbönálló iskolaépítési program 
részét  képezik.  Lehetőség  van  továbbá  a  vizisportok  (kajak,  kenu,  stb.)  beindítására  a 
Biatorbágy  területén  található  tórendszer  (Szelíd-tó)  tulajdonosaival  történő 
együttműködés keretében.

A  jelenleg  előttünk  álló  lehetőségek  közül  kiemelkedik  a  Kolozsvári  utcai  sporttelepen 
multifunkciós műfüves pálya kialakítására, egy recortan futópálya kialakítása.

III.4. Szabadidősport

III.4.1. Helyzetelemzés

A lakosság számára elsősorban a rekreációs centrumok (Pl. fitness, és kondicionáló termek
),  a  szabadidősporttal  is  foglalkozó  egyesületek,  illetve  klubok,  valamint  a  heti 
rendszerességgel  adott  helyszíneken  megtartott  sportfoglalkozások  állnak  rendelkezésre. 
Elmondható, hogy a városban működő sportolási lehetőségek köre viszonylag tág.

Előrelépést jelent,  hogy a társadalmi változásokkal  szinkronban mind nagyobb számban 
alakulnak önálló, esetenként  önfenntartó egyesületek,  amelyek alapját jelenthetik  egy új,  
alulról építkező szabadidősport struktúrának. A lakosság egy szűkebb részében továbbra is 
fokozatosan  növekvő  fizetőképes  érdeklődés  nyilvánul  meg  a  testedzés  egyes  divatos 
formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt.

Kiemelkedő  jelentőségű  az  önkormányzat  2009-ben  megalkotott  „Sport,  szabadidő  és  
kulturális  völgy  -  turizmusfejlesztési  és  környezetrendezési  tanulmányterve”. E  stratégiai 
tanulmányterv elengedhetetlenül szükséges a 2013-ig (valamint az utána) tartó időszakban 
rendelkezésre  álló  –  elsősorban  európai  uniós  –  fejlesztési  források  hatékony 
felhasználásához. A tanulmányterv a sportkoncepció mellékletét képezi.



III.4.2. A fejlesztés irányai és feladatai

A  lakosság  egészségi  állapotának  javítása,  a  sport  egészségvédő  funkciójának  előtérbe 
állítása  szemléletváltozást  igényel.  A  városnak  ösztönözni  kell  a  különböző 
szabadidősportok,  önfenntartó  szerveződések,  a  magántőkére  épülő  sportszolgáltatások 
elterjedését. Lehetőség szerint támogatni kell a nagy tömegeket mozgósító szabadidősport 
rendezvényeket, és ezen rendezvények népszerűsítését.

Éppen a fenti célok megvalósítása érdekében van szükség a Kolozsvári utcai sporttelepen 
egy  multifunkciós  műfüves  sportpálya  kialakítására,  amely  a  lakossági  szabadidősport 
szempontjából lenne alapvető fontosságú (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda).

A szabadidősport egyre szélesebb körűvé válása ösztönzi új sportvállalkozások létrehozását, 
amely  a  város  számára is  bevételeket  jelent,  továbbá Biatorbágy turisztikai  vonzerejét  is 
növeli. Ebből következően fontos hogy a város sportpropagandája is megfelelő színvonalú 
legyen,  ami nemcsak a versenysport,  hanem a szabadidősport fejlődését is  eredményezi, 
továbbá közvetetten újabb bevételi források kialakulásához vezet.

Biatorbágy  földrajzi  adottságai  kiváló  lehetőséget  biztosítanak  a  különböző  szabadidős 
sportok űzésére, amely idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír.



IV. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik a Biatorbágy 3655 hrsz. és 0102. hrsz.-on 
fekvő iharosi sporttelep ingatlanai,  valamint a Biatorbágy 704/2 hrsz.-ú, természetben a 
2051 Biatorbágy, Kolozsvári utca 15. sz. alatti sporttelep.

Iharosi sporttelep:

-öltözőépület-klubház,

-öltözőépület-vendég öltöző,

-nyilvános vizesblokk,

-büfé épület,

-futtballpálya füves, kétoldali labdafogóhálóval,

-műfüves kispálya, labdafogóhálóval,

lelátó

Kolozsvári sporttelep:

-bejárati épület, nyilvános vizesblokkal,

-öltöző épület,

-kézilabda pálya, recortan burkolattal, labdafogó hálóval

-futtballpálya, füves, egyoldali labdafogó hálóval,

-vegyes használatú kispálya, füves edző pálya 

-futópálya, burkolat nélkül

-távolugró sáv

Az iharosi sportlétesítmény használatáról és működtetéséről az önkormányzat 1992 óta a 
Viadukt  SE-vel  megkötött  együttműködési  megállapodás  keretében  gondoskodik.  Az 
együttműködés kiterjesztésre került a Kolozsvári utcai sportlétesítményre is.



V. A SPORT TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE
Az önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem csak 
támogatója.  A  támogatás  mértékénél  figyelembe  veszi  a  más,  nem helyi  önkormányzati 
finanszírozási rendszereket, továbbá azt hogy az egyes sportszervezetek közül melyeknek van 
lehetőségük üzleti  alapon is  támogatáshoz,  fenntartáshoz jutni  (szponzorálás,  gazdasági 
tevékenység).

A  sport  támogatásának  rendszere  a  sportkoncepcióban  meghatározott,  és  elfogadott 
elvekre,  feladatokra épül.  Csak azok a sportszervezetek,  vagy intézmények részesülhetnek 
támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

- A megkötött támogatási szerződés alapján az önkormányzat felé elszámolnak a részükre 
nyújtott önkormányzati sporttámogatással.

-  Pályázatukban bemutatják  a  sportszervezet  szakosztályonkénti  taglétszámáról,  a  tagok 
korosztályonkénti  megoszlásáról,  az  eredményekről  szóló  nyilvántartást,  amelyben  az 
előbbieken túl fel kell tüntetni a heti edzésszámot és azok helyszíneit.

-  Minden  év  január  31-ig  a  szervezet  előző  évi  költségvetési  beszámolóját  és  tárgyévi 
költségvetési tervét bemutatja.

- A támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása.

V.1. Az óvodai testnevelés, gyógytestnevelés és diáksport támogatásának elvei

Az óvodai testnevelés tekintetében szükséges, hogy a fenntartói költségvetés terhére külön 
költségvetési  rovaton  szükséges  tervezni  az  óvodai  testnevelési  feladatok  ellátáshoz 
szükséges eszközigényt, valamint továbbképzések formájában az óvónők ez irányú képzését. 

A  diáksport  támogatási  rendszere  két  csatornán  valósul  meg.  Részben  beépül  az 
intézmények költségvetésébe, részben önkormányzati pályázati forrásokra épül. Fontosnak 
kell  tekinteni,  hogy  mielőbb intézményes  verseny-rendszere  alakulhasson ki  a  diáksport-
körök  és  egyesületek  térségi  szintű  vetélkedésének.  Ennek  a  verseny-rendszernek  a 
működtetéséhez  szükség lenne a megyei  önkormányzat támogatásán túl  kistérségi  forrás 
biztosítására is.

V.2. Versenysport, illetve az utánpótlás-nevelés támogatásának elvei

A biatorbágyi versenysport és utánpótlás-nevelés tekintetében kiemelt szerepe van az 1903-
ban alapított  Viadukt  Sportegyesületnek,  mely  mára  több szakosztály  (labdarúgás  több 
korosztály  számára,  mezei  futó  szakosztály,  shotokan,  judo,  sakk)  keretében  biztosít 
változatos sportolási lehetőséget a település lakossága számára. Az önkormányzat 1992 óta 
együttműködési  megállapodás  keretében  a  Viadukt  SE-vel  közösen  gondoskodik  a 
biatorbágyi, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények működtetéséről, használatáról és 
az egyesület éves támogatásáról.

V.3. A szabadidősport támogatásának elvei

A  kor  követelményeinek  megfelelően  a  rendszeres  szabadidős  tevékenységnek 
önfinanszírozónak kell lennie, így direkt módon önkormányzati támogatásra nem kell, hogy 
igényt  tartson.  Mindezek  ellenére  szükséges,  hogy  úgynevezett  időszakos,  központilag 
szervezett, vagy a város által szervezett rendezvényeken rendszeresen biztosítsunk lehetőséget 
az akciószerűen végzett  szabadidős tevékenységnek. Ennek finanszírozására szponzori-  és 
marketing eszközöket kell felhasználni.



V.5. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke

Az  önkormányzat  az  évenkénti  költségvetésben  állapítja  meg  a  sportra  fordítandó 
összegeket.


