
BICSKE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

HOSSZÚ TÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
(változások d�ltbet�vel jelölve) 

 
A koncepció célja: 

� A város sport céljainak hosszú távú meghatározása 
� A sportegyesületek támogatása, munkájuk segítése 
� A város egészének egészségmeg�rz�-betegség megel�z�, mentális és fizikai 

közérzet-javító testmozgásának reális lehet�ségeit kidolgozni, a meglév� 
lehet�ségeket kib�víteni 

� A városban m�köd� sportegyesületek, nevelési-oktatási intézmények, diák, feln�tt és 
szabadid� sporttal foglalkozók együttm�ködési lehet�ségeinek leírása, a különböz� 
érdekek, értékek harmonizálása 

 
A koncepció kidolgozásához rendelkezésre álló dokumentumok: 

• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
• 2004. évi I. törvény a sportról 
• 2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
• 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelete az iskolai sporttevékenységr�l 
• Központi Statisztikai Hivatal adatai 
• Fejér Megyei Fejlesztési Terv 
• Kistérségi fejlesztési tervek 
• Városfejlesztési koncepció 
• Sportegyesületek, intézmények javaslatai 

 
 

1. BEVEZETÉS 
 

Magyarország Alaptörvénye biztosítja minden állampolgára számára a testi és lelki 
egészséghez való jogot. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok kötelez� feladataként határozza 
meg a sport támogatását. A sporttörvény alapján a települési önkormányzat feladata, hogy a 
m�ködési területén  -  figyelemmel  sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára  -   

• meghatározza a testnevelési és sportfejlesztési célkit�zéseit és feladatait, a helyi 
sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról, 

• a célkit�zéseivel összhangban együttm�ködik a helyi sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel, támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket, 

• fenntartja, és m�ködteti a tulajdonát képez� sportlétesítményeket, 
• megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 
A települési önkormányzat a köznevelésr�l szóló törvényben meghatározottak szerint – 
biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök m�ködéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó 
diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 
 
A koncepció alapelvei: 

1. A testnevelés és sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges 
alkotó eleme. 
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2. A sport a személyiség formálásának, az egészség meg�rzésének és teljesít�képesség 
fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. 
 
3. A sportoláshoz való jog az állampolgárok alkotmány által biztosított alanyi joga. 

 
4. A nevelési-oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait. 
A lakosság szabadid�sportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik 
leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó 
ágazata, minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. 

 
5. A testnevelés és sport egyes területei kölcsönösen összefügg� és egymásra ható 
egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, 
önkormányzati és társadalmi feladat. 

 
6. Az önszervez�dés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszer� sportélet lényegi 
jellemz�i. 

 
7. Alapvet� érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója 
érvényesüljön, és értékeinek megfelel� támogatást nyerjen. 
 
8. A színvonalas sportszakmai munka alapja a tudományosan megalapozott korszer� 
sportszakember képzés és továbbképzés. 
 
9. A magas szint� sportkultúra jellemz�je a sport szervezettsége, az egymásra épül� 
versenyrendszer m�köd�képessége. 

 
A koncepció f� irányai:  
 

1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek, 
serdül� és ifjúsági korosztály számára.  

 
2. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott 

önkormányzati szerepvállalásra van szükség. 
 
3. Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén. 

 
4. Hangsúlyos feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a 

tehetségesek kiválasztását és gondozását. 
 

5. A sport megítélésében és a fiatalok rendszeres sportfoglalkoztatásában meghatározó 
szerepet játszó labdarúgó sportágat és úszást megkülönböztetetten kell kezelni. 

 
6. Nagy figyelmet kell fordítani, és népszer�síteni kell a labdarúgáson kívüli egyéb 

sportágakat is, kiemelten az úszást. 
 

7. El�térbe kell állítani a tanuszodában rejl� lehet�ségek maximális kihasználását, az 
úszásban és egyéb hozzá köthet� sportban (vízilabda, gyógyúszás, duci program, 
bébiúszás, feln�tt vízitorna, fogyatékos úszás) rejl� lehet�ségek feltárására. 
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8. Az úszásoktatást minden gyermek számára elérhet�vé kell tenni, hogy az általános 
iskola befejeztével minden gyermek tudjon úszni. 

 
9. Kiemelt figyelmet kell fordítani és a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetéssel jutalmazni a 

városban él� eredményes sporttevékenységet folytató azon fiatalokat, akik a tanulmányi 
eredményükben is kimagasló eredményeket érnek el. Kiemelked� sporteredményt 
elér�k és a sportolókat felkészít�k eredményes tevékenységének elismerésére 
megalapította 2010-ben Bicske Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a „Bicske 
Város Sportjáért” kitüntetést. 

 
10. Felcsút környékén él� nehéz sorsú, részben roma gyermekek felzárkóztatásáért a Puskás 

Akadémia és a Real Madrid Alapítvány “Egyenl� Esélyekért” néven oktatóprogramot 
indított, amelyen a Bicskén él� gyermekek részvételének  támogatása szükséges. 

 
11. Az Oázis Sport Club által a Bicskei Tanuszodában végzett vízilabda-oktatás támogatása 

szükséges.  
 
12. A sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos pályázatokon való részvétel a 

koncepció f� irányainak megvalósítását célozza meg. (A 2012-es évben a koncepció 
felülvizsgálatáig az OVI-FOCI pályázat és az Egészségügyi Központ által koordinált 
Egészségre nevel� és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben való 
pályázat került benyújtásra.) 

 
 

2. HELYZETELEMZÉS 

Önkormányzati fenntartású intézmények 
 

2. 1.  Óvodás korosztály sportolási lehet�ségei  
   
Bicske város óvodái 444 f� óvodás korú gyermek befogadását biztosítják. A 
szervezett sportolási lehet�ség az óvodai nevelés keretein belül els�sorban a 
mozgás, mozgásfejlesztés, testedzés lehet�ségének biztosításával valósul meg. Az 
óvodai testnevelés feladatainak színtere a mindennapos testnevelés (10-15’), a 
testnevelés foglalkozás, a szabadleveg�n való tartózkodás és egyéb sport jelleg� 
tevékenységek. A testnevelés foglalkozás id�tartama kis és középs� csoportban 
heti 1 alkalommal 10-15’, illetve 15-20’-es id�tartamúak, míg a nagycsoportosok 
számára heti két alkalommal 30-35’-esek. A hetirendbe beépült a nagycsoportosok 
úszásoktatása. 
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Szakszolgálata a 
gyógytestnevelést biztosítja az óvodás korcsoportnak. 
 
A szervezett testnevelés foglalkozásokon túl valamennyi óvodában nagy gondot 
kell fordítani a gyermekek életkori sajátosságait figyelembevev� 
mozgáslehet�ségek biztosítására. Az oktatási nevelési intézmények m�ködésér�l 
szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében meghatározottak 
szerint minden óvodában kell létesíteni tornaszobát.  A Kakas Óvoda 150 m²-es 
tornateremmel rendelkezik. A Szivárvány Óvoda központi épületében kialakításra 
került a padlástérben az új tornaszoba, amely közel 80 m2. A megfelel� 
mozgásfejlesztés lehet�ségét, az egészséges testmozgás, testedzés helyét - 
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id�járástól függetlenül biztosítja. A József Attila utcai tagóvodában 2011. 
októberét�l a szuterénben kialakított tornaszobát vehették birtokba a gyermekek. 
 
A foglalkozásokon els�sorban a gyermekek testi képességeit, ügyességüket, 
gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az óvón�k.  
 
A csoportok napirendjében fontos helyet foglal el a szabadban aktív mozgással 
töltött id�szak, mely a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálja.  
A József Attila úti tagóvodának a volt mozi udvarával, mintegy 350m2 –rel b�vült a 
szabadtéri játszókert területe, a megszüntetett Bihari úti Óvoda játékeszközeinek 
beépítésével biztosítja a szabadtéri mozgás örömeit. 
Bicskei napok keretében most már hagyománnyá vált a Kakas Óvoda és a 
Szivárvány Óvoda szervezésében egész délel�ttöt betölt� óvodai sportnap 
megrendezése.  
A lehet�ségek b�vítését fogja szolgálni a jöv�ben az Egészséges Bicskéért 
program keretében az óvodai nagycsoportos gyermekek sport-túrája! 
 
Az óvodák számára a korszer� sporteszközök beszerzése jelentene továbblépési 
lehet�séget.   
 

2. 2.   Az iskolai testnevelés jellemz�i 
 

Az el�z� helyzetelemzés óta jelent�s változások történtek a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskolában. A Szent István úti épületbe a 2011/2012-es tanévt�l a fels� 
tagozatos diákok tanulnak, míg az alsó tagozat a Prohászka úti épületben kapott 
helyet.  
Nagy anyagi ráfordítással megújult a Szent István úti épület tornaterme, új, 
korszer�, biztonságos m�anyag borítást kapott a tornaterem, és megújultak az 
öltöz�k is. Örömmel vették birtokukba a gyerekek és az esti órákban a feln�ttek is / 
kempó, kosárlabda, télen labdarúgó szakosztályok tartanak itt edzéseket/. A 
tornaterem egész nap teljesen kihasznált. 
 
Sajnos a szabadtéri sportolási lehet�ségek korlátozottak. A 20x40 méteres 
bitumenes kézilabdapálya borítása balesetveszélyes, felújításra szorul. A 100 m-es 
futópálya a súlylök�- és a távolugró hely befüvesedett, nem használható 
biztonságosan. 

 
A Prohászka úti épületben kisméret� tornaterem áll rendelkezésre, ahol télen és 
rossz id� esetén egyszerre két osztály tart órát. A terem reggelt�l estig teljesen 
kihasznált. A két, bitumenes pálya közül az egyik rossz állapotban van, a kapuk is 
felújításra szorulnak. Az öltöz�k, mosdók sem megfelel�ek. 
A szabadtéri sportolási lehet�séget a 65x5 méteres murvás- salakos futópálya, -
amelynek felülete felújításra vár-, és egy távolugróhely biztosítja.  

 
Mindkét intézmény sportfelszerelései, sportszerei elhasznált állapotban vannak: 
/ugrószekrények, tornapadok, zsámolyok stb. / ezek pótlása nagyobb ráfordítást 
igényel, amelyet a lehet�ségekhez mérten folyamatosan pótol az intézmény. 
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Az intézmény sporttevékenysége: 
 
A lehet�ségeket kihasználva különböz� sportágakkal foglalkoznak: atlétika, 
labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, tájfutás, úszás.  
 
Évente felmérik a tanulóik fizikai állapotát (Eurofit-tesztfelmérések). A tanulók 
fizikai és koordinációs állapota és teljesítménye romlik.  
 
Az iskolában a szabadid�s sporttevékenységek a Diáksportkör keretein belül 
m�ködnek.  
 
Az alsó tagozaton heti 5 testnevelés óra van, ebben benne van a sportfoglalkozás 
is, így alsó tagozaton megvalósul a mindennapos testnevelés. 
 
RealTanoda m�ködése 
Puskás Ferenc születésnapján, április elsején a Real Madrid egykori kiváló 
csatára, az intézményi kapcsolatokért felel�s igazgatója, Emilio Butragueno és a 
Puskás Akadémia Szakmai Irányító Testületének tagja, a Videoton 1985-ös UEFA-
kupa dönt�s csapatának edz�je, Kovács Ferenc írta alá a „RealTanoda” A 
Felcsúti Sportiskola az Egyenl� Esélyekért megalakulásáról szóló közös 
nyilatkozatot. 
A megállapodás szerint a 2011-12-es tanévt�l három éven keresztül sportolhatnak 
Felcsúton hátrányos helyzet�, részben roma származású gyerekek.  
A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, a Szent László Általános Iskola 
és a Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon, valamint a felcsúti Endresz György 
Általános Iskola intézményvezet�i jegyezték azt az együttm�ködési megállapodást, 
melyben vállalták, hogy rendszeres gyermekfelügyelet mellett engedik tanulóikat 
sportolni a RealTanodába foglalkozásaira. 
 
A három bicskei és egy felcsúti intézmény általános iskolás tanulói hetente kétszer 
futballoznak vagy kosárlabdáznak egy-egy órát a Puskás Akadémián és a felcsúti 
sportcsarnokban. A növendékek a keddi edzés után hideg élelmiszercsomagot, 
pénteken meleg vacsorát kapnak az Akadémia jóvoltából. 
 

 
Fejlesztési javaslatok, lehet�ségek 

 
• A Prohászka úti épület öltöz�inek, mosdóinak rendbetétele, a két iskola pályai 

közötti kerítés fölé labdafogó kerítést készíteni. 
• Mindkét épület sportpályáinak, atlétikai pályáinak felújítása 
• A tornatermi felszerelések pótlása  
• A város területén egy atlétikai pálya létrehozása /az egész körzetben csak 

Alcsútdobozon tudunk, egy kisméret� pályán versenyeket lebonyolítani/ 
• Népszer�síteni és jobban támogatni más sportágakat is, ezzel is b�víteni a 

sportolás és a szabadid� hasznos eltöltésének lehet�ségét. 
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Nem önkormányzati fenntartású intézmény 
 

Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája 1 db jó állapotú, 20x40 
méteres, szabályos kézilabdapálya, 1 db 40 m2-es tornaszobával rendelkezik. 

 
Az évfolyamokon labdarúgó, játékos sportverseny szakkört tartanak, ebbe 
belekapcsolódik fels� tagozatban az úszás és a kosárlabda. 
Az egészséges életvitellel kapcsolatos nevel�munka hozzá tartozik a gyermekek 
fejlesztéséhez. A korosztály mozgékonyságának meg�rzése, fejlesztése, a 
mindennapos testmozgás fenntartása, a testi fejl�dés támogatása és a személyre 
tervezett fejleszt� feladatok gyakoroltatása mellett minden évben egészségnevelési 
napot tartanak. 
Egészségnevelési tevékenységüket kib�vítették a mozgás, a rendszeres testedzés terén. 
Táplálkozási szokások kialakítása egészség érdekében, az egészségkárosító 
szenvedélyek megel�zése szerepet játszik a tanórai és tanórán kívüli nevelésben. 
Az iskolában Pek-torna mozgásfejleszt� program van, a funkció-, beilleszkedési 
valamint mozgáskoordinációs zavarokkal, tartásproblémákkal küzd� gyermekek 
segítségére. 
Az úszásoktatás beépült a gyermekek mindennapjaiba. 
A Gyermekotthon lehet�séget biztosít tornaterme használatára a fels� tagozatos 
gyermekeknek heti háromszor két órában. A sporteszközökkel való ellátottság 
megfelel�. 
 

 
Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában m�köd� intézmény 

 
Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális 
Szakiskolája: az intézményben 1 db 5mx9m, 2,4 m belmagasságú tornaszoba van. 
Sportpálya, sportudvar nincs, második éve a saját bels� udvart használják, amely 
nagyon rossz min�ség� töredezett murvás, bitumenes, fokozottan balesetveszélyes. 
Nagysága 8 x 25 m, de a földszinti ablakok miatt labdajátékokra nem alkalmas.  
Szakköri keretben atlétika és sakkfoglalkozásokat tartanak. E sportágakban megyei 
versenyeken érmes helyezéseket értek el a gyermekek. 
A versenyekre való felkészülésben nagy segítséget jelentene a Vajda János Gimnázium 
sportpályáján való gyakorlási lehet�ség biztosítása.  
 
Vajda János Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola: a széleskör� 
sportolási lehet�séghez az intézményben az alábbi tárgyi feltételek állnak 
rendelkezésre:  
 
- tornaterem    265 m2 (er�sen felújításra szoruló) 
- kondicionáló terem   25,2 m2 (kielégít� állapotú) 
- sportpálya (bitumenes)  824 m2 (jó állapotú) 
 
A tornaterem kihasználtsága, pénteki nap kivételével maximális.  
 
Délutánonként   
- tömegsport  
- karate 
- aerobik 
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- gyógytestnevelés 
- feln�tteknek szóló tornafoglalkozások zajlanak.  
 
Két testnevel� pedagógussal rendelkezik az iskola. 
 

 
2.3. Sportegyesületek 

Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesülettel  (BTC) Bicske Város Önkormányzata   
2007. január 1-t�l 2010. december 31-ig terjed� id�szakra együttm�ködési megállapodást 
kötött, mely meghatározza a  sportszervezettel történ� együttm�ködés kereteit, az 
egyesület által ellátott tevékenységhez évente nyújtott önkormányzati támogatás összegét 
és feltételét.  
 
A BTC 2009-ben együttm�ködési kölcsönös szakmai megállapodást kötött a felcsúti 
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával, amely a labdarúgó szakosztályra vonatkozik.  
A megállapodás célja, hogy a tehetséges gyerekek az Akadémiában lehet�séget kapjanak, 
arra hogy minél több gyereket bevonjanak a labdarúgósport életébe. Támogatja a bicskei 
sporttelep fejlesztését, így 2010. évben átadásra kerül m�füves gyakorlópálya. 
 
4 szakosztály m�ködik a BTC-n belül: labdarúgás, kézilabda, tenisz és az asztalitenisz.  
 
A labdarúgás a legmeghatározóbb, a legkisebb korosztálytól kezdve az öregfiúkig és a 
lányok csapatáig. Több mint 100 f�s az utánpótlás U7, U9, U11, U13, U16 serdül�k 
kategóriába U19 az ifjúsági korúak tartoznak. A feln�tt csapat a megyei bajnokságban 
szerepel, 2006-ban utolsó helyr�l indultak, folyamatosan fejl�dnek, 2009-ben 3. 
helyezettek. Az ifi csapat 1. helyen állnak jelenleg, a serdül�k háromszor lettek bajnokok 
egymás után.  

 
Az egyesületen beül n�i kézilabda szakosztály is m�ködik. 

 
Infrastruktúra: 
- füves nagypálya szabványméret, 
- a m�füves kis gyakorló pálya 2006-ban épült, 
- jelenleg a m�füves nagypálya épül a régi edz�pálya helyén. 
- 3 salakos teniszpálya, 
- 2006-ban lett felújítva a klubházunk. 
A létszámuk folyamatosan gyarapodik. Az egyesület alapszabályából következik, hogy 2 
f� feladata van az egyesületnek, a bicskei ifjúság rendszeres sportoltatása, sportra 
nevelése, és a szabadid�s sporttevékenységek biztosítása a városban él�k számára. 
Minden évben sikerült megvalósítani a céljaikat.  
 
Nyári szabadid�s bajnokságot szerveznek a város lakosságának, aminek már évek óta 
nagy sikere van.  
 
 

Bicskei Szabadid�sport Egyesület (BSZSE) - az egyesület megalakulása óta (1995) és 
jelenleg sincs saját létesítménye, versenyeit, a város különböz� pontjain szervezi. 
Felkészülését szakosztályok szerint különböz� helyeken oldja meg, ezek terembérleti 
díjának kigazdálkodása nehézséget jelent az egyesület számára.  
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Jelenleg három szakosztályban folyik folyamatos sporttevékenység az asztalitenisz, 
kispályás labdarúgás, és a kerékpárosoknál.   
- Kerékpár-szakosztály:  A szakosztály irányításával, szervezésével Molnár János 
foglalkozik. Alkalmi túrákon és különböz� területi versenyeken szerepelnek. Minden 
évben a Bicskei Napok rendez�jeként vesznek részt a sporteseményeken. Nagy gondot 
okoz a szakosztálynál, hogy a városban nincsen egy kiépített mountain-bike pálya.  
- Asztalitenisz szakosztály: Bicskén a Gyermekotthon Sportcsarnokában végzik 
edzéseiket a megyei I. osztályban történ� felkészülésre. 2010. évt�l itt rendezzük bajnoki 
mérk�zéseinket és az utánpótláskorú gyermekekkel való foglalkozást is.  
A Gyermekotthon igazgatójának köszönhet�en a Buzánszki Jen� Sportcsarnok ideális 
körülményeket biztosít a megye különböz� pontjáról idejöv� csapatoknak.   
A megyei mérk�zések mellett edzések és tömegsport rendezvényeket tartunk az éves 
eseménynaptár alapján. 
- Kispályás labdarúgó szakosztály: A lakosság körében a legnépszer�bb sportág 
bajnokságait minden évben a megalakulása óta (1995) szervezi és bonyolítja le. A Bicskei 
Sportcsarnok hiánya miatt 2000. évt�l kezd�d�en napjainkig folyamatosan a Felcsúti 
Sportcsarnokban rendezzük mindig a téli id�szakban. Szervezésnél nagy figyelmet 
fordítunk arra, hogy a sportolni vágyók ebben a sportágban télen, nyáron folyamatos 
sportoláshoz jussanak.  
 - A Bicskei Tanuszoda beindulásával létre kívánják hozni az úszószakosztályt, a jelenlegi 
úszó szakemberekb�l összeállított vezet�séggel, amelyben az ügyes és tehetséges 
gyermek úszó palánták fejl�dését, versenyeztetését szeretnék biztosítani a folyamatos 
utánpótlás-nevel� munka mellett. 
A Szabadid�sport vezet�sége azon dolgozik, hogy a maguk erejéhez mérten 
szabadidejükben minél több olyan szabadid�s sporttevékenységet szervezzen, amellyel a 
lakosság egészséges életmódra nevelését tudja biztosítani hosszú távon.  
Továbbra is szorgalmazzák, hogy Bicskén épüljön meg egy normál küzd�térrel 1000 f�s 
ül�hellyel rendelkez� SPORTCSARNOK, amely Bicske és környez� lakosainak hosszú 
távon tudná megoldani a szabadid� hasznos eltöltését. A létesítmény beindulásával 
robbanásszer�en sok új sportág meghonosítását tudnánk elkezdeni, és ugrásszer�en n�ne a 
lakossági résztvev�k száma a szabadid�s sporteseményeken. Úgy kulturális, politikai, 
mint sportesemények f� színhelye lenne városunk életének a sportcentrum. A 
rendezvényeink lebonyolításánál számítanak az Önkormányzat anyagi támogatására.  
A „Káposztás” Bicske Szíve Park teljes területét sportpályák megépítésével tehetnénk 
életképesebbé, egy nyári halastó, télen jégkorongpálya, egy aszfaltos 
kézilabda/kosárlabda-pálya, egy nyári nyitott strand, egy homokos strand-focipálya és a 
gyerekek részére játszótér. A pályák mellet magas fák, zöld övezetében sétáló/futó járda 
és pihen� padok tudnák biztosítani a szabadba vágyók mozgását és pihenését. 
Városunk szerkezetének fontos eleme a zöldfelületek a szabadid�s és a rekreációs 
területek tervszer� élhet�sége, illetve a turisztikai célokat szolgáló övezet kialakítása.  
 

DINAMIK Harcm�vészet Közhasznú Sportegyesület 
Bicske Város Önkormányzata a DINAMIK Harcm�vészeti Egyesület m�ködését, 
tevékenységét az Egyesülettel kötött megállapodás szerint 2006-tól kezd�d�en támogatja. 
Az egyesületet a Fejér Megyei Bíróság 2007-ben közhasznúvá nyilvánította. 
Az egyesület - magas színvonalú munkáját mutatja - regionális vonzáskörb�l nemzetközi 
versennyé kin�tt - Bicske-Kupa évek óta elnyert versenyrendezési joga, valamint 2009-
ben a Magyar Bajnokság lebonyolításának lehet�sége. 
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Foglalkozásokat látogatók csoportjai: 
Óvodás  40 f� 
7-14 éves korosztály 40 f� 
14-18 éves korosztály   8 f� 
feln�tt    4 f� 
 
Az egyesületnek saját rendezvényei vannak (IX. Bicske Kupa Nyílt Meghívásos 
Nemzetközi Harcm�vészeti Verseny, Kempós Mikulás). 
 

 
2.4. Sportlétesítmények 

BTC sporttelep: 

Középtávú fejlesztését a BTC megállapodás szerint garantálta. 

2006-ban m�füves pálya épült a sporttelepen. 

Intézményekhez kapcsolódó létesítmények fejlesztése a fenntartó által meghatározottak 
szerint. 
 
2010-ben a m�füves gyakorlópálya alapozási munkálatai elkészültek, minél el�bbi 
igénybe vételére törekszünk.   
Bicskei Tanuszoda 

 
2009. augusztus 20-án került átadásra a Bicskei Tanuszoda, PPP-s konstrukcióban 
megvalósult beruházásként. Az uszoda m�ködtetését 15 évig a KEREX Bicske 
Tanuszoda és Szolgáltató Kft végzi.  
A tanuszoda megvalósítása az oktatási nevelési intézmények számára az úszásoktatás 
területén jelent nélkülözhetetlen és magas színvonalú létesítményi hátteret, egészség-
meg�rzési hasznosításra tekintettel az uszoda a lakosság szélesebb köre számára kínál 
lehet�ségeket.  
 
Kiemelt cél az úszásoktatás, ezáltal az óvodás, iskoláskorúak úszási képességének 
fejl�dése, az egészséges életmódra nevelés. Számos sportolási lehet�séget biztosít a 
létesítmény.  
 
A tanuszodában hétf�t�l péntekig 8.00-16.00-ig zártkör� úszásoktatás folyik 
(iskolaid�szakban), a bicskei és kistérségi óvodás és általános iskolás gyermekeknek a 
nagyközönség számára hétköznap 6.00-7.30-ig ill. 16.00-21.00-ig, hétvégén egész nap 
áll rendelkezésre.  
A szolgáltató az önkormányzattal egyeztetve elkészítette az uszoda saját házirendjét a 
rendeltetésszer� használat céljából. 
 
Az uszodában az alábbi medencék állnak rendelkezésre:  

tanmedence (6x12,5m) 30 C° 
úszómedence (11x25m) 27 C° 

 
Kiegészít� szolgáltatások a létesítményben:  
- wellness: infraszauna, finnszauna. A két szauna elhelyezése közös részben, 

melynek területe 32 m2. Itt került kialakításra egy hideg vizes csobbanó (1,5m x 
1,8m). Célja az egészségmeg�rzés, a mindennapi stressz, fáradság levezetése, 
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feltölt�dés. Ugyanitt található egy 38 C°-os körmedencében kialakított 
pezsg�fürd�. 
 

- fitness: A galériában található a fitness terem, konditerem (állítható haspad, 
hátgép, fali húzódzkodó, skotpad, has-, deréker�sít� gép, kézi súlyzók, rudak, 
tükrök), solárium, masszázs.  

A Tanuszoda belép�díjainak megállapítását a képvisel�-testület határozza meg. Az 
uszodahasználati koncepció Bicske Városi Önkormányzat hosszú távú sportfejlesztési 
koncepciójának mellékletét képezi.  

 

3. CÉLKIT�ZÉSEK 

3. 1. Összegzés, javaslat a város sportéletének helyzetéb�l adódó hosszú távú 

fejlesztési feladatokra 

 

3. 1. 1.  A diáksport területén  

A testkultúra, az egészséges életmód kialakításának alapja a szül�i indíttatáson túl az óvodai 
nevelés, ezért az eddigieknél nagyobb figyelem és támogatás szükséges erre a területre.  A 
tanintézetekben az oktatási törvényben el�írt kötelezettségnek megfelel�en m�ködjenek az 
iskolai  (diák) sportszervezetek. A kötelez� testnevelésre épüljön a tanórán kívüli iskolai sport 
(tömegsport), továbbá a diáksport, valósuljon meg az oktatási törvényben is rögzített 
mindennapi testedzés lehet�sége valamennyi tanuló részére. A diáksport-szervezetek 
programjában a diákolimpiai versenyekre való felkészülés és versenyeztetés mellett nagyobb 
hangsúlyt kell helyezni a minden tanuló számára lehet�séget kínáló iskolán belüli, illetve 
iskolák közötti programokra, a nem versenyszer� testedzési formák szélesítésére (alapfokú 
versenyek, iskolai sportnapok, játékos vetélked�k stb.) Oldani kell a túlzott verseny- és 
eredmény centrikusságot, nagyobb teret kell adni a szabadid�sport jelleg�, illetve igény és 
természet adta lehet�ség� foglalkozásoknak, az országjárásnak, a kirándulásoknak. 
 
 A diáksport a tanintézetekben a sportági felkészítés és versenyeztetés összhangban lév�, 
egymásra épül� folyamatos tevékenysége legyen, mely kiemelten foglalkozzon a városi 
versenysport utánpótlás bázisának szélesítésével. Hatékonyabbá kell tenni a városi diáksport 
irányító munkáját, át kell gondolni a diáksport finanszírozási rendszerét, emellett törekedni 
kell a források szélesítésére. Évenkénti együttm�ködési megállapodást kell kötni a 
sportegyesületekkel, nyilatkozniuk kell az elszámolásról a felhasználás módjáról. 
 
3. 1. 2.  Szabadid�sport vonatkozásában: 
A szabadid�sport vonatkozásában továbbra is érvényesüljön az önszervez�d�, önfinanszírozó 
tevékenység, melyet az önkormányzat pályázati lehet�ség útján segít, el�segíti a szabadid�s 
sporttevékenység részben ingyenes, részben kedvezményes pályahasználati díjért történ� 
biztosítását. 
 
Figyelemmel a szabadid� megváltozott szerkezetére és id�tartamára, a város környéke 
természeti, földrajzi sajátosságait jobban figyelembe-vev� formákat kell el�nyben részesíteni, 
amelyek hatékonyan biztosítják a szabadid� mozgással, sportolással, természetjárással, 
kirándulással, szabadban töltött aktív pihenéssel való eltöltését. 
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Törekedni kell a komplex - a testedzés mellett a kultúra egyéb területeit is magában foglaló - 
szabadid� programok népszer�sítésére. A rendezvények jellegét, helyszínét és id�pontját a 
lakosság érdekl�déséhez kell igazítani. A programok, rendezvények, események 
szervezésénél jobban kell építeni a családokra, mert a gyermekek és szül�k együtt,  
eredményesebben motiválhatók, mint külön-külön. Városi sportnapot a lakossági igények 
figyelembevételével lehetne szervezni. 
 
3. 1. 3.  Versenysport és a sportegyesületi utánpótlás-nevelés területén 
 
Továbbra is fontos feladat a sportegyesületek munkájának figyelemmel kísérése. 
A versenysport területén a városunkat képvisel� sportegyesületek eredményességi törekvéseit 
támogatja az önkormányzat, kiemelten az úszást és a labdarúgást. Törekedni kell a 
labdarúgáson kívüli egyéb sportágak népszer�sítésére, és arra, hogy a sportegyesületek a 
versenysport feltételeinek biztosítása mellett adjon lehet�séget a település lakosai, fiataljai 
számára.  
 
 A város sportegyesületének az általa m�ködtetett versenysportágakban szakszer�, 
eredményes és a lakosság egészséges életmódját, valamint szórakoztatását maximálisan 
kiszolgáló munkát kell folytatnia. A sportegyesületi vezetés munkájában a m�ködési 
feltételek megteremtésére irányuló els�dleges tevékenység mellett érvényesüljön jobban a 
szakmaiság, a tartalmi kérdésekkel való foglalkozás. Kiemelten fontos a sportszakmai munka, 
ezen belül az utánpótlás-nevelés segítése, mert ez képezi az eredményesség legfontosabb 
bels� feltételét. Össze kell hangolni a sportegyesületi utánpótlás nevelést és az iskolai 
sportkörökben folyó min�ségi felkészítést.  Törekedni kell a sportszakemberek képzésére, 
továbbképzésére, nagyobb figyelmet kell fordítani a fiatalításra, a szervezési és szakmai 
hozzáértés fokozására. 
 
 

4. Hosszú távú célok  -  önkormányzati sportfejlesztési feladatok: 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a város sporttevékenységének 
el�segítésér�l a következ� hosszú távú célkit�zések meghatározásával gondoskodik:  
 

1. Elismeri a testnevelési és sportmozgalom valamennyi társadalmilag hasznos 
funkcióját, és valós értékén kezeli a humán szféra e fontos területét. Kiemelt feladat a 
sport szerepének növelésével a lakosság egészségi állapotának javítása, az ifjúság 
erkölcsi-fizikai nevelése, személyiségformálása.  

 
2. Az önkormányzat els�dleges feladata a sportolási lehet�ségek biztosítása a városban 

él�, sportolni vágyó állampolgárok számára (sportlétesítmények m�ködtetésével, 
délutáni és esti sportköri, utánpótlás foglalkozások, szabadid�sport tárgyi feltételeinek 
biztosítása). Azon tevékenységeket kell kiemelten támogatni, amelyek segítik a 
nevelést-oktatást, valamint a szabadid�sport, mozgáskorlátozottak és a fogyatékosok 
sportolási tevékenységét.  

 
3. Folyamatosan törekedni kell arra, hogy az önkormányzat költségvetésében évente 

sportcélra elkülönített keretb�l, meghatározott eljárási rendben a következ� sportcélú 
támogatások kerüljenek bevezetésre:   

 



 12 

• diáksport, a mindennapos testedzés, az önkormányzati iskolai sportkör 
m�ködéséhez szükséges feltételek biztosítására 

• a sportalapból helyi társadalmi sportszervezetek támogatására, pályázati úton 
civil sport kezdeményezések támogatására,  

• egészségmeg�rzés-életmód  -  szabadid�sport rendezvényekhez hozzájárulásra,  
• utánpótlás nevelése céljára tartalékalap képzés, amely pályázati úton, mérhet�, 

min�ségi alapon nyugvó egyszeri támogatás célját szolgálja 
• bicskei sportnap szervezéséhez támogatás, 
• sportcélú önkormányzati alapítvány támogatása. 

 
4. A sportolási lehet�ség biztosítása, a gyermek- diák- és ifjúsági sport, az egészséges 

életmód, a szabadid�, verseny- és teremsportok tárgyi feltételeinek megteremtése 
érdekében  - a Kormány sportlétesítmény fejlesztése keretében megvalósuló 
beruházási programhoz kapcsolódó pályázati forrás segítségével - modern 
sportcsarnok - sportcentrum létrehozása. 

 
5. Fejleszteni kell a szabadid�s-sportolási, rekreációs lehet�ségeket, olyan nagy 

kiterjedés�, parkosított területet kell kialakítani a városban, amely jellegében megfelel 
ennek a célnak. és lehet�ség szerint egy majdani sportcentrum közelében legyen. 

 
6.  Önkormányzati nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek úszásoktatásának 

támogatása. 
7. A sportegyesületeknek a helyi önkormányzati támogatás mellett er�síteni kell az 

önszervez�d�, részben önfinanszírozó jelleget, pályázati lehet�ségek felkutatását, 
kiemelt figyelemmel a tanuszodára. A sportszakosztályok vezetésének továbbra is 
figyelembe kell venni azt, hogy csak olyan feladatokra lehet reálisan vállalkozni, 
amelyhez saját er�b�l el� tudja teremteni az általa kit�zött célokhoz szükséges 
forrásokat. 

 
8. A város a versenysportágak tekintetében az utánpótlás nevelést támogatja, mely 

mértéke függ  
- a tárgyévi költségvetésben sportcélokra elkülönített összegt�l, 
- az adott sportág létszám és mérhet� eredményeit�l. 

 
9. A diáksport azon része kerüljön külön támogatásra, ahol rendszeres, egymásra épül�, 

felmen� rendszer� min�ségi munka folyik a diákolimpiai alapsportágak tekintetében. 
Az évi támogatások odaítélésének alapja olyan pontrendszer kialakítása, amely tükrözi 
a min�ségi sportmunkát, különös tekintettel azokra a sportágakra, amelyek 
illeszkednek a város sikeres sportszakosztályainak utánpótlás neveléséhez.  

 
10. Valamennyi óvodaépület megfelel� színvonalú tornateremmel, tornaszobával való 

ellátása.  
 
11. A lakossági igények figyelembevételével a sport rendezvény-kínálat b�vítése, a 

lakosság széleskör� tájékoztatása a helyi sportprogramok nyújtotta lehet�ségekr�l.  
 

12. Törekedni kell az esélyegyenl�ségi koncepcióban meghatározott elveket követve a 
hátrányos helyzet� gyermekek, tanulók sport területén történ� felzárkóztatására, 
illetve az aktív sportéletbe történ� bevonásukra.  
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13. A ma jellemz� akció centrikusság oldására szorgalmazni kell az öntevékenységre 
épül�, rendszeres és folyamatos szabadid�sport kiteljesedését. Fontos feladat a 
szabadid�sport tevékenységre szakosodó társadalmi szervezetek és csoportok 
megalakításának segítése.   

 
14. Az uszodában lehet�séget kell teremteni orvosi javaslatra igénybe vehet� 

szolgáltatások végzésére. Ennek érdekében Bicske Város Önkormányzatának 
Képvisel�-testülete és az Egészségügyi Központ vegye fel a kapcsolatot, hogyan lehet 
kiépíteni ilyen irányú együttm�ködést a Tanuszoda és az Egészségügyi Központ 
között. 

 
Határid�:  értelemszer�en: folyamatos, költségvetési koncepció, költségvetés   

                         el�készítése 
 
Felel�s:     Polgármester 

                        Humáner�források Bizottság Elnöke 
 

Bicske, 2012. június 28. 

 Bicske Város Önkormányzatának  

 Képvisel�-testülete 
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