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I. Bevezetés 

 
A Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) bekezdése alkotmányos jogként fogalmazza meg 

Mindenkinek  a  testi  és  lelki  egészséghez való jogát.  Ennek  a  jognak  az érvényesülését 

szolgálja –  többek között  – rendszeres testedzés  biztosításának  lehetősége. Alkotmányos 

alapjoga  a testkultúra, a sporttevékenység gyakorlása. A sport egyfelől az egyetemes kultúra 

része, másfelől az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének hasznos módja, 

jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetének 

13. §. (1) bekezdése a helyi önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek, a 

helyben biztosítható közfeladatok körében a sport támogatását. A céltudatos gondoskodás, a 

sportolás  lehetőségeinek  biztosításával  segíti  az  egészséges életmód  kialakítását. 

 

Az  elmúlt időszakban a szociális, a kulturális és az oktatási alapfeladatok tömege zúdult a 

helyi önkormányzatokra, miközben  a  sport  egyre inkább háttérbe szorult. A sport korábbi 

nagy mecénásai -  az állami vállalatok  - jelentő s része tönkrement, átalakult,  sporttámogató 

tevékenységük szinte megszűnt. Az új cégek, letelepedett multinacionális  vállalatok nem 

mutatnak kellő hajlandóságot  a  testkultúra anyagi támogatására,  a helyi szponzorok  nagy 

része lefedett, újak bevonása  nehéz. Mindezek következtében a sport  az elmúlt években 

jelentős veszteséget szenvedett, nem közpénzből történő finanszírozása számottevően 

csökkent. 

 

Ellentmondást  jelent  az is, hogy  míg a versenysport, az  élsport területén  kimagasló 

eredményeket  és  nemzetközi  sikereket  érnek el  sportolóink, addig  a lakosság  döntő 
többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a mai napig nem 

zárult le, ezért  országos és helyi  szinten egyaránt  átmeneti  időszakát  éli a  sport,  ami 

országunk  Európai  Unióhoz  történt csatlakozásával újabb változásokon mehet keresztül. 

 

Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként 

vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi 

kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. A 

Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát. 

Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai 

életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős 

társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás 

megkülönböztetett, átfogó - nem csak pénzügyi - támogatása révén érhetjük el. E témakörben 

folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a sportéletünk elidegeníthetetlen 

része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern 

társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat 

kínál. 

 

Ideális  esetben  a  sportolás  kiemelt  szerepet  játszik  a fizikai  és  mentális  egészség 

megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és 

módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi 

fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. 

A sport, a  természeti környezetben történő időtöltés  egyik eszközeként,  nélkülözhetetlen 

szerepet tölthet be a környezetkímélő tudatformálásban. Mindezeken túl a sport, a sportolás 
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lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében kulturált szabadidő  
eltöltési,  szórakozási  lehetőség  biztosításával. Pihenést, örömforrást és  élvezetet nyújtó 

hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok 

(hátrányos 

helyzetű településeken élő gyerekek és fiatalok, fogyatékossággal élő emberek, nők, romák) 

felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség 

javulásához. 

 

A  legtöbb  civilizációs betegség  kialakulása a helytelen   táplálkozásra és a  mozgásszegény 

életmódra is visszavezethető. Az életkor, a nem, a genetikai sajátosságok az egyén által nem 

befolyásolható tényezők, ugyanakkor vannak egyéb - magatartásbeli, biológiai és szociális 

faktorok,  amelyek  módosíthatók, sőt módosítandók. Az  elhízás felnőtt - és  gyermekkori 

formája  mindinkább szélesebb  rétegeket érint szerte a világon, ami fokozott  egészségügyi 

kockázatot jelent. Az elhízás elleni harc leghatékonyabb és leginkább költségkímélő eszköze 

a mindennapos testmozgás.1 

 

Jelen stratégia célja, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket és ezáltal: 

- javítsuk a lakosság életminőségét; javulást érjünk el a népegészség terén; 

- életvezetési és probléma-megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ 

kihívásaira segítsünk felkészíteni az ifjúságot; 

- hozzájáruljunk a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez; 

- növeljük a foglalkoztatottak és a társadalom produktivitását; 

- csökkentsük az egyenlőtlenségeket, ezzel hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok integrációjához. 
 

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 

 

II. Helyzetelemzés 
 

II.1. Jogi környezet 

a) A Magyarország Alaptörvénye XX. cikke alkotmányos jogként fogalmazza meg 

mindenkinek a testi és lelki egészséghez való jogát, amelynek 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. 

b) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. 

fejezetének 13. §. (1) bekezdése a helyi önkormányzat feladataként határozza meg a helyi 

közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében a sport támogatását, ugyanakkor a 

törvény azt is előírja, hogy az önkormányzat maga határozza meg, mely feladatokat, milyen 

mértékben és módon lát el, 

c) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: a 

helyi sportfejlesztési koncepció megalkotását és annak megvalósításáról történő 
gondoskodást; a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a 

helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel történő együttműködést; az 

önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását és működtetését; az 

önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlási feltételeinek 

megteremtését. 
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d) Az Országgyűlés 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal fogadta el a „Sport XXI. 

Nemzeti Sportstratégia 2007-2020” című stratégiai programot. 

e) A törvényben leírt feladatokat csak helyileg lehet definiálni, pontosítani, hiszen a 

túlzott központi szabályozás sérthetné az önkormányzatiság elvét, az önkormányzatok 

alkotmányát.  

f) A településen igénybe vehető mozgás-, és sportlehetőségeket intézményi, pedagógiai 

programok, egyesületi és alapítványi alapító okiratok is tartalmazzák. 

g) Az önkormányzati sportfeladatok jogszabályi hátterének áttekintésénél meg kell 

említeni még a következő jogszabályokat is: 

- 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének 

rendezéséről 

- 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a 

sportegészségügyi hálózatról 

- 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről 

- 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 

- 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról. 

 

II.1.1. Sportpolitikai irányelvek 

II.1.1.1. Általános alapelvek 

a.) a sport a magyar és az egyetemes kultúra része; 

b.) a sportolás alkotmányos jog, alapjog; 

c.) a sport valamennyi területét összefüggéseiben kell kezelni; 

d.) a sport által nyújtott élettani, erkölcsi hatások jellemformáló-személyiségfejlesztő erő 
az ifjúság testi, lelki, szellemi fejlődéséhez elengedhetetlenül fontosak; 

e.) az önkormányzatnak meg kell teremtenie a sportolás feltételeit, és működtetni kell 

sportintézményeit; 

f.) el kell érni, hogy a településen a sport valamennyi, társadalmilag hasznos funkciója 

érvényesüljön: 

- a prevenció (megelőző) 

- a regeneráció (helyreállító) 

- az aktivizáló (cselekvésre ösztönző) és 

- a rekreációs (felfrissítő) hatása is. 

 

II.1.1.2. Általános célkitűzések 

A sportnak alkalmasnak kell lennie az Európai Uniós elvárások és kötelezettségek 

teljesítésére. A sport rekreáció területén az előrelépés egyik feltétele a gazdaság 

teljesítőképességének növekedése, illetve annak következtében – érdemben csak lassú 

fejlődésre lehet számítani. A testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen változások megállítása és 

a folyamat visszafordítása is igényli a testnevelési- és sportfejlesztési program kidolgozását, 

amely a közeljövő várható gazdasági-társadalmi fejlődéséhez igazodva, azok eredményeire és 

hatásaira építve határozza meg a további feladatokat. 

El kell érni, hogy településünkön a sport valamennyi, társadalmilag hasznos funkciója 

érvényesüljön: 

- az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, 

- nevelés, személyiségformálás, 

- egészséges versenyszellem kialakítása 

- a mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése, 

 



5 

- közösségi együttélés és társadalmi mobilitás segítése, 

- szórakozás és szórakoztatás, 

- a sport-turizmus elősegítése. 

 

A fejlett, ésszerűen működő sportszféra egyszerre feltétele és eredménye a jóléti, polgári 

társadalom kiépülésének. Az a társdalom tud igazán virágozni, amelynek tagjai többségükben 

egészségesek, fizikailag és mentálisan életerősek. Nő a társadalom teherbíró képessége, a 

munkaintenzitás, a hatékonyság és társadalmi szinten csökkennek az egészségügyi kiadások. 

Az anyagiakban megtestesülő előnyökön túl javulhat az életminőség, jobb lesz a társadalom 

közérzete. 

 

Az alapcél megvalósításának középpontjába az iskolai testnevelést és a szabadidősportot kell 

helyezni. Az iskolai testnevelés órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon kell rászoktatni a 

fiatalokat, hogy igényük legyen természetes mozgásszükségleteik kielégítésére, kialakuljon 

náluk az aktív mozgás iránt való igény. A továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges a sportolási 

feltételek szélesítése mellett a meglévő sportlétesítmények felújítása, folyamatos 

karbantartása. 

 

II.1.1.3. Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei 

A sporttevékenységet közvetlenül érintő jogszabály a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

(Sporttörvény), mely tételesen felsorolja a települési és megyei önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos feladatait.  A törvény 55. §-a szerint:  

(1) 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) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül biztosítja az 

önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 

(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési 

törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek. 

 

II.2. Sportlétesítmények bemutatása 

Bugac Nagyközség közigazgatási területén az alábbi önkormányzati- és állami tulajdonban 

lévő sportlétesítmények biztosítják a sportolási lehetőségeket: 

II.2.1. Sportpálya 

a) Sportpálya (cím: 6114 Bugac, Hunyadi u. 31., helyrajzi szám 128/2) 

A pálya tulajdonosa a Magyar Állam, a vagyonkezelője az önkormányzat. A sportegyesületen 

kívül ezt a pályát használja az általános iskola is a különböző sportesemények, rendezvények 

szervezésére. 

b) Sportöltöző (cím: 6114 Bugac, Hunyadi u. 31., helyrajzi szám 128/2) 

Az épület az állami tulajdonban lévő ingatlanon található, felújítása az önkormányzat által 

megtörtént. 

II.2.2. Játszótér  
Bugac település központjában, illetve Alsómonostoron található 1-1 játszótér (cím:  6114 

Bugac, Szabadság tér, helyrajzi szám 234/2, és Rózsa utca, helyrajzi szám 854) 
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A Szabadság téri játszótér támogatással került felújításra 2011-ben,  illetve a Rózsa utcai 

kialakításra. A játszótéren megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező, a szabványoknak 

megfelelő játékok kihelyezése történt meg..  

II.2.3. Művelődési ház (cím: 6114 Bugac, Béke u. 27., helyrajzi szám 309.) 

Rendezvények megtartására, továbbá különböző sporttal kapcsolatos, pl. sakk, asztalitenisz 

versenyek lebonyolítására alkalmas. Jelenleg az intézményt az iskola, az óvoda, a különböző 

civil szervezetek, és a lakosság használja. 

II.2.4. Fogathajtó pálya (cím: 6114 Bugac, Felsőmonostor helyrajzi szám 05/42) 

Az önkormányzati tulajdonú pályán fogathajtó, és egyéb versenyek, rendezvények 

megtartására van lehetőség. 

 

II.3. Az önkormányzat, intézményei és a helyi civil szervezetek sporttal kapcsolatos 

feladatainak bemutatása 

II.3.1. Az önkormányzat és intézményei 

Az önkormányzat, mint fenntartó gondoskodik a sportpálya működtetéséről, karbantartásáról. 

A településen több sportág igénybevételére van lehetőség.  

II.3.2. Civil Szervezetek 

II.3.2.1. Bugaci Községi Sportegyesület 

A Bugaci Községi Sportegyesület 1974-ben alakult. A jelenleg működő szakosztályok: 

labdarúgás, kispályás labdarúgás, tömegsport és szabadidősport. 

Az egyesület tagdíjakból, önkormányzati támogatásból, pályázati pénzekből és adományokból 

működő non profit társadalmi szervezet. 

II.3.2.2. Bugaci Diák Sportegyesület 

Az egyesület 2001-ben alakult. Célja: az állami és társadalmi szervek támogatásának, az 

egyesület jogi, anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás 

tanórán kívüli feltételeit. A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, 

sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység 

és a közösségi élet alakítása. 

II.3.2.3. Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas Egyesület 

Az egyesület legfontosabb feladatainak tekinti: 

- a Bugacon élő lovakat és a lovas sportot szerető embereket egyesületbe tömörítse, 

- a lovas kultúrát, a helyi lovas hagyományokat felkarolja, 

- Bugac hírnevét öregbítse, 

- az amatőr és profi versenyzők között mindkét fél számára hasznos együttműködés kereteit 

teremtse meg, 

- az amatőrök versenyeztetését támogassa. 

Az önkormányzat díjtalanul használatba adja az egyesület részére a lovas pálya területét. 

II.3.2.4. Bugac Lövészegylet 

Feladatának a a lövészsport népszerűsítését tekinti. 

 

II.4. A helyi sporttevékenység finanszírozása 

A helyi sportélet finanszírozása az alábbiakból tevődik össze: 

- állami normatíva 

- önkormányzati saját erő 
- sportszolgáltatási bevételek (bérleti díj) 

- civil szervezetek által felajánlott támogatás 

- egyéb támogatások: magánszemélyek, vállalkozások, szponzorok 

- pályázati támogatások. 
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II.5. A település sporttevékenységeinek bemutatása 

II.5.1. Nevelési-oktatási intézmények testnevelése 

A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási 

hajlandóságra. Az iskolai testnevelés és diáksport jelentősége tehát a korosztály 

fogékonyságában rejlik. A diákok többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelésórán, 

illetve a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást, pedig itt kellene 

tudatosítani a sportos, egészséges életmód fontosságát. 

Az általános iskola fenntartása, működtetése 2013. január 1-től átkerült a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központhoz. Az iskolán belül található a Tornacsarnok. 

II.5.1.1. Óvodai testnevelés 

A testnevelés és testi nevelés az egészséges életmódra nevelés kiemelt helyen áll az óvodai 

nevelési rendszerben. A szervezett és játékidőben végezhető testmozgás tárgyi feltételeinek 

megteremtésére nagy gondot fordítanak az Óvoda alkalmazottai és szülői közössége. 

Az 1999. szeptember 1-jén hatályba lépett Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján 

az elkészített helyi programok a nevelői munkába beépítve fogalmazzák meg a 

mozgásfejlesztést. A foglalkozások megszervezése kötött és kötetlen formában történik. 

Mindennapos testnevelés (egész napos nyitva-tartás esetén) keretében napi egy alkalommal 

mozognak az óvodások, testnevelés foglalkozáson hetente (korcsoporttól függően) egyszer 

vesznek részt. Jelenleg nincs az óvodának sem tornaterme, sem tornaszobája. Rossz idő esetén  

a közelben lévő Tornacsarnokban történik a foglalkozás. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek életkori sajátosságára építve az egész nevelési év 

folyamán igyekeznek minden lehetőséget kihasználni - a teremben és a szabad levegőn - a 

testi nevelésre, a játékos mozgásra. Néptánc és modern tánc oktatás zajlik. Az óvoda helyi 

körülményei, a zárt udvar lehetővé teszi a szabadban történő mozgás megszervezését. Az 

óvoda mozgásfejlesztő eszközökkel való ellátottsága megfelelő. Az udvarán elhelyezett 

játszóeszközök minden igényt kielégítenek, mely a mozgással összefüggésben van. 

II.5.1.2. Tanórán kívüli diáksport 

A tanórán kívüli foglalkozások formájukat tekintve többfélék lehetnek. Településünkön az ún. 

iskolai sportszakköri forma dominál. 

Az iskolai sport a nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok önként vállalt 

tevékenysége, amely alapvetően szabadidőben (tanórán kívül), szervezett keretek között, 

többnyire az intézmények sportlétesítményében folyik. 

Jól szervezett, hatékony és eredményes a diáksport. A jellemző sportágak: labdarúgás, sakk, 

atlétika. 

II.5.2. Versenysport 

A legnépszerűbb, legtöbb versenyzőt felvonultató sportág a labdarúgás. 

A versenysport és az utánpótlás-nevelés szoros összefüggésben van egymással. Az iskolai 

testnevelésre épülő, korszerű utánpótlás nevelés nélkül az élsport elképzelhetetlen, de az 

iskolában a magas színvonalon végzett szakmai munka ellenére sem oldható meg a minőségi 

sport számára az utánpótlás-nevelés. A versenyző fiatalok felkészítése, versenyeztetése, a 

tehetségek gondozása ezért a településen működő sportegyesületben folytatódik tovább 

annak 

érdekében, hogy a minőségi sportban megállják a helyüket. 

II.5.3. Szabadidősport 

A szervezett szabadidő-eltöltésnek jelentős hagyományai és szervezeti előzményei vannak 

Magyarországon, de negatív tendenciaként megállapítható, hogy szabadidő-eltöltési 

kultúránkban jelentős változások, sőt torzulások következtek be. 

A szabadidő eltöltésekor a sportolás nem élvez prioritást, szemben például az otthoni tv 

nézéssel, amelyre a felnőtt lakosság 144 percet fordít naponta. Az emberek alacsony 
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sportolási hajlandóságukat elsődlegesen a szabadidő hiányával magyarázzák. A felnőtt 

népesség csupán 16%-a végez sporttevékenységet, ha azonban szűkebb értelemben vesszük a 

sportolást (min. heti 2 alkalom és min. fél óra alkalmanként), akkor a felnőtt népesség 

mindössze 9 %-a sportol. Egyes kutatási eredmények ennél alacsonyabb részvételi hányadot 

is mutatnak. 

A szabadidős sporttevékenységet végzők (szabadidő-sportolók) nagy része nem szervezeti 

keretek között végez testedzést. Szintén probléma, hogy a munkaadók jelenleg nem kellő 
mértékben ismerik fel azt, hogy a munkavállalók egészségének megőrzése közös érdek, 

amelynek fontos eszköze lehet a szabadidős sporttevékenység.3 

A település önszerveződő közösségei, baráti társaságai elsősorban labdarúgásra veszik 

igénybe a sportpályát. 
3 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 

 

II.5.4. Hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékkal élők sporttevékenysége 

A fogyatékos emberek életében – elméletileg – a sportnak ugyanaz a szerepe, mint az épek 

esetében: az egészség megőrzése, önmegvalósítás, sikerélmény, közösségi élet stb. A 

sporttörvény szerint fogyatékos (77. §. e. pont) a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, siket, 

illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy gyengénlátó természetes személy. 

Életükben ugyanúgy szerepelnie kell mindazoknak a tevékenységeknek, amelyek minden 

ember életében fontosak. Hiszen nekik ugyanúgy van mozgásigényük, mint ép társaiknak és 

ezt az igényüket ki kell elégíteni. Különbségek, illetve a fogyatékos sportolókkal kapcsolatos 

pozitív diszkriminációs szabályokat csak ott kell alkalmaznunk, ahol azt a fogyatékos 

sportolók érdekei megkívánják. 

 

III. Fejlesztési irányvonalak 
III.1. Jogi környezet 

Szükség esetén az önkormányzat együttműködési megállapodásokat köt a sporttal kapcsolatos 

feladatok teljesítésére. 

III.1.1. A helyi önkormányzat fejlesztési irányelvei 

Bugacon is megfigyelhető a lakosság egy szűkebb részének fokozatosan növekvő 
érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű igénybevételére. A 

testnevelési és sporttevékenységnek jelentős egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és 

kulturális előnyei is vannak. 

A képviselő-testület azon fáradozik, hogy településünk polgárai és közösségei felelősséget 

érezzenek saját lelki, szellemi, testi egészségükért, s ezért hajlandók legyenek tenni is. 

Településünk sportpolitikai koncepciójának egyik központi eleme, hogy polgárai 

egészségesen éljenek és minél többet sportoljanak. Ez a tény és a fenti megállapítások 

szükségessé teszik, hogy az egészséges életmódot, a sportolást az eddigieknél nagyobb 

hangsúllyal kell népszerűsíteni. 

A jövőbeni feladatokat rövid- és középtávú célokként határozza meg Bugac Nagyközség 

Önkormányzata. 

a)Rövid távú fejlesztési irányelvek 

- A település sportlétesítményei szabad kapacitásának felmérése-összevetése, a 

potenciális használók igényeivel, majd ezek biztosítása szabadidős célokra. 

- Fejlesztési irányelvek kidolgozása az Önkormányzat feladat meghatározásai között a 

sportlétesítmények infrastrukturális hiányosságainak megszüntetése érdekében. 

- Az Óvoda udvarán lévő Tároló épület funkció váltásának mielőbbi megoldása.  
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b) Közép távú fejlesztési irányelvek 

- A szabadtéri sportpálya állapotának felmérése, korszerűsítése, esetleges átalakítása az uniós 

szabványoknak megfelelően. 

- Az Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok teljes infrastrukturális felújítása 

(parkolás, eredményjelző, hangosítás, a sportpályán kerítés, padok felújítása, ülőhelyek 

kialakítása). 

- További terület bővítés szükséges a Sportpálya mellett, az eljárásba a tulajdonost be kell 

vonni. 

c) Folyamatosan megvalósuló irányelvek 

- A sportlétesítmények eredeti funkciójának megtartása, a más célra történő elidegenítés 

megakadályozása. 

- Fontos feladata Bugac Nagyközség Önkormányzatának, hogy segítse szakmailag, 

erkölcsileg és nem utolsó sorban anyagilag a nevelési intézmény, a sportegyesület és 

szakosztályaik, valamint a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportszakmai 

célkitűzéseit, terveit. 

 

III.2. Sportlétesítmények 

A meglévő ingatlanok folyamatos karbantartása, állagmegóvása. 

III.2.1. Sportpálya 

- pályavilágítás, hangosítás, eredményjelző kiépítése, 

- lelátó létesítése, 

- padok, szemetesek kihelyezése, 

- kerítés megépítése, 

- sövény létesítése a kerítés mellett; 

- műfüves kispálya kialakítása, 

- füves edző pálya kialakítása, 

- kiépített parkolók biztosítása a látogatók számára, 

- tenisz pálya építése, 

- klubszoba, látogatói illemhely kialakítása. 

III.2.2. Játszótér  

Új, szabványoknak megfelelő játékok kihelyezése, illetve a meglévők esetén a szabványnak 

megfelelő vizsgálatok elvégeztetése. 

II.2.3. Lovaspálya  
Az Abonyi Imre Fogathajtó Egyesülettel együttműködve biztosítani a verseny és hobbi szintű 
lovaglást. Több funkcióval ellátott épület megépítése, mely a lovas túraútvonalak 

kialakításához fogadó épületként szerepel, illetve az iskolai lovas oktatás részeként oktató 

épületként funkcionál. 

  

III.3. Az önkormányzat, intézményei és a helyi civil szervezetek sporttal kapcsolatos 

feladatainak fejlesztése 

III.3.1. Az önkormányzat és intézményei 

Az önkormányzatnak és a civil szervezeteknek is ösztönöznie kell a sportrendezvények 

számát a településen. Támogatni kell új sportrendezvények megvalósítását, a hagyományos 

rendezvények fenntartását. 

Az egészségmegőrzést fontosnak tartó egyesületekkel, alapítványokkal évszakonként 

szűrőnapokat, figyelemfelkeltő akciókat kell szervezni az egészségesebb élet érdekében. 
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III.4. A helyi sporttevékenység finanszírozása 

Az önkormányzat és intézményei – lehetőségük szerint - folyamatosan részt kell, hogy 

vegyenek a sportlétesítményekhez és a sportrendezvényekhez, egészséges életmódhoz kötődő 
pályázatokon. 

A sportegyesületet ösztönözni kell az adó 1 % gyűjtésére, az ehhez kapcsolódó kampányt az 

önkormányzat eszközeivel (újság, honlap) támogatja. 

Az egyesületek finanszírozásának összegét a Képviselő-testület a költségvetésről szóló 

rendeletben rögzíti.  

A versenysport működtetéséhez külső anyagi támogatás szerzése minden egyesület érdeke a 

színvonalas szakmai munka szinten tartása miatt. 

Az egyesületek a megítélt önkormányzati támogatás, a pályázati források és a szponzoroktól 

kapott támogatás alapján az általuk működtetett sportágak terén a személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételek figyelembevételével vállalják a versenyeztetést. 

 

 

III.5. A település sporttevékenységei 

Szükséges a nevelési-oktatási intézmények (óvoda, iskola), önkormányzat szabadtéri, és 

fedett sportlétesítményeinek műszaki felmérését elvégezni, véleményezni azok műszaki 

állapotát és rangsort készítve elkezdeni a felújítást. 

III.5.1. Óvodai testnevelés 

- A nevelésben, oktatásban nagy hangsúlyt kell fektetni a mindennapi mozgásra, az 

egészséges életmód fontosságára. 

- Fel kell eleveníteni a települések közötti gyalogtúrákat. 

- Évente több, egész napos sportrendezvény megvalósítása a gyerekeknek, melybe 

lehetőleg minél nagyobb számba be kell vonni a szülőket és a családokat is. 

- Óvodaközi sportversenyek szervezése. 

- Fel kell mérni az óvoda sportszerellátottságát (mennyiség, minőség) és biztosítani 

szükséges a hiány pótlására az anyagi fedezetet. 

- Az óvoda folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, ezzel 

igyekeznek a meglévő sporteszközeik minőségén, illetve mennyiségén is javítani. 

- Lehetőség szerint sportszakmai továbbképzésen vesznek részt. 

- Az óvoda  udvarán lévő Tároló  épület belső átalakítása, felújítása és korszerűsítése funkció 

váltásával, melynek során sportcélra történő igénybevétel valósulhatna meg.  

III.5.2. Iskolai testnevelés 

- A nevelésben, oktatásban nagy hangsúlyt kell fektetni a mindennapi mozgásra, az 

egészséges életmód fontosságára. 

III.5.3. Versenysport 

- Új sportágak beindítása (kosárlabda, kézilabda, női foci, stb.). 

- Elő kell segíteni a sportszakemberek képzését, továbbképzését. 

- Az utánpótlások különböző generációi között a kapcsolattartás és a fejlődés érdekében 

több közös edzést, programot kell szervezni. 

III.5.4. Szabadidősport 

- Az életkörülmények változásával csökken az emberek mozgási lehetősége, igénye, 

ezért újra fel kell hívni a figyelmet a mozgás és az egészségmegőrzés fontosságára. 

- Növelni kell a tömegsportban, szabadidősportban résztvevők számát. 

- Tovább kell népszerűsíteni településünkön a feljövőben lévő különböző sportágakat, 

pl.: lovaglás, asztalitenisz, sakk. 

 



 

11 

- Törekedni kell az újonnan kialakult sportágak űzéséhez szükséges feltételek 

kialakítására. 

- Szélesebb körben nyilvánossá kell tenni a sportlétesítmények használati feltételeit, a 

kihasználatlan lehetőségeket, a már meglévő sportfoglalkozások idejét, helyszínét. 

- Kerékpár-, és gyalogtúrák szervezése. 

- Az ifjúsággal foglalkozó szakember a fiataloknak a helyi igényeknek megfelelő 
sportprogramokat szervezzen. 

- Konditerem működtetése, elérhetővé tétele a lakosság minél nagyobb részére. 

- Ösztönözni kell a nem hivatásos edzők, sportszakemberek tevékenységét, valamint a 

minőségi követelményeknek megfelelő képzését, továbbképzését. 

- Olyan rétegeknek is biztosítani kell a részvétel lehetőségét, akik nem tudnak 

fizetőképes kereslettel megjelenni a sportpiacon. 

III.5.5. Hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékkal élők sporttevékenysége 

- Az átlagosnál lényegesen kedvezőtlenebb körülmények között élő fiatalokat is 

fokozatosan be kell vonni az érdeklődésüknek és egyéniségükre megfelelő szervezett 

sportolásba, hiszen a sport révén fejlődhetnek erkölcsi, akarati tulajdonságaik, 

elsajátíthatják az egészséges életmód szokásait, lehetőség nyílik kiemelkedésre, 

önmegvalósításra. 

- A fogyatékkal élők is minél nagyobb számban vegyenek részt a sportrendezvényeken. 

 

IV. Összegzés 
 

Az önkormányzat a jelen sportfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítására 

folyamatosan törekszik, hogy lehetőségeihez mérten a lakossági életszínvonalat növelje a 

sport, a mozgás és az egészséges életmód biztosításával. 

 

B u g a c , 2013. április 30. 

 

 

Szabó László sk. 

polgármester 
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