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Abony Város Sportfejlesztési 

Koncepciója 

 



BEVEZETÉS 

 

 

 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 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. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az 

egészségvédelem, a megelőzés, és rekreáció fontos eszköze. 

 

 

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdése tartalmazza 

a helyi önkormányzatoknak a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait. 

 

 

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

(Sporttörvény), mely tételesen felsorolja a települési önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos feladatait. 

 

 

Fenti törvényi háttéren túl, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 265/2007. (VI. 27.) 

határozatában megfogalmazott célrendszerek figyelembe vételével szükséges 

meghatározni Abony város sportstratégiáját, a következő időszak célkitűzéseit és 

feladatait, a város lakosságának igényeit is szem előtt tartva. 

 



 

 

I. ALAPELVEK 

 

 

 

Abony város önkormányzatának, valamint teljes lakosságának alapvető érdeke, hogy 

a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön. A testi nevelés, 

mint pozitív társadalomformáló eszköz megkülönböztetett figyelmet kell, hogy 

élvezzen. A testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá 

társadalmilag hasznos, mással nem helyettesíthető funkciója: 

 

 

- az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés alapvető eszköze; 

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

személyiségformálásban; 

- a nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a városunkhoz 

történő pozitív érzelmi kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus 

kialakításának fontos eszköze; 

- a mozgáskultúra, mozgásműveltség, cselekvésbiztonság fejlesztésének 

egyedi formája; 

- pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a 

szórakozásra, a szórakoztatásra; 

- mind országon belül, mind a nemzetközi életben a civil kapcsolatok 

kialakításának, közösségek együttműködésének jól szervezhető formája; 

- fontos szerepet tölt be Abony város hírnevének növelésében. 



 

II. ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK 

 

Az alapelvekben megfogalmazottak figyelembe vételével az önkormányzat az alábbi 

alapfeladatokat tekinti elsődlegesnek. 

Az alapfeladatok megjelölésénél a Sporttörvényben meghatározott, illetve a Nemzeti 

Sportstratégiában megjelölt célokat emeli ki. 

 

- A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a 

sporttevékenységek középpontjába az iskolai testnevelést, iskolai 

sporttevékenységet (kötelezően ellátandó feladat), továbbá a diáksportot és 

a szabadidősportot kell állítani. 

- Az ifjúság egészségi, erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik meghatározó 

tényezője. Megfelelő korban történő mozgásfejlesztés, jól szervezett, 

hatékonyan támogatott és motivált iskolai testnevelés és diáksport képezheti 

csak azt a meghatározó alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így 

a felnőttkori szabadidős sportolás, az utánpótlás nevelés, a versenysport és 

élsport épülhet. 

- Alapvető feladat, hogy képessé kell tenni a fiatalokat a sportolásra, egyéni 

teljesítményük javítására, az ehhez szükséges feltételeket, lehetőségeket 

biztosítani kell számukra. 

- Az iskolai éveket követően, a felnőtt lakosság egészség megőrzésében 

meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett szabadidős 

sporttevékenység, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az 

önmegvalósítás, szórakozás, a közösségi tevékenység és vitalitás egyik fontos 

eszköze. Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az 

alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket.  

- Figyelemmel az esélyegyenlőségre, segíteni kell a fogyatékosok és a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. 

- A Sporttörvény a helyi önkormányzatok feladati között nem említi a 

versenysport, élsport támogatását, a támogatásra javasolt területek között 

szerepel a versenysporthoz szervesen kapcsolódó utánpótlás nevelés. Az 

utánpótlás nevelés kiemelést a Sporttörvény ajánlása mellett indokolja, hogy 



a tehetséges fiatalok számára biztosítani kell a megfelelő szintű 

képességfejlesztés lehetőségét. Ezt az elvet az Európa Tanács által kiadott 

Európai Sport Charta is konkrétan megfogalmazza: az átlagosnál 

tehetségesebb sportolók számára meg kell adni „az egyéni sportteljesítmények 

javításának lehetőségét”.  

- A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi 

szinten szükséges meghatározni. A versenysport, eredményei pozitív 

hatásokat jelentenek városunk számára, a városmarketing, a társadalmi 

kapcsolatok területén, a versenyeken elért sikerek növelik a városunkban élő 

emberek azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzó hatást 

jelentenek az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás nevelés és a 

szabadidősport számára. 

- A város kulturális életének, a lakosok szórakozási lehetőségeinek és sport 

„idegenforgalmának” bővítése érdekében fontos, hogy Abonyban egyedi 

reprezentatív, jelentős érdeklődésre számot tartó sportesemények 

kerüljenek megrendezésre. 

- Olyan korban élünk, amikor a sport egyre nagyobb szerephez jut 

társadalmunkban. Legyen az versenysport, szabadidőspsort vagy rekreációs 

tevékenység. A fair play a szabályok figyelembe vétele és betartása, az 

ellenfél tisztelete, küzdelem az erőszakos és tisztességtelen magatartás 

ellen a pályán és nézőtéren egyaránt, alapvető, s követendő követelmény. 

 

 

III. ALAPFELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

TERÜLETEI 

 

1.Az iskolai testnevelés és diáksport 

területén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai 

erőnlétének elérése a mindennapos testedzésen keresztül. Itt érhető el a 

testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának 

tudatosítása. Ezek eredményeként hatékonyon előzhető meg az 

egészségkárosító viselkedési formák kialakulása. 

 



Célok: 

- a rendszeres testedzés és sportolás megkedveltetése, 

- a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, 

- a nem versenyszerű diáksport fejlesztése, 

- a rendszeresen sportoló diákok számának növelése. 

 

Feladatok: 

- Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diák szabadidősport fejlesztésére (alapfokú 

versenyek, rekreáció, természetjárás, kirándulás, táborozás stb.), 

- Ösztönözni szükséges mindennapos kapcsolat kialakítását az iskolák és a 

diáksport szervezetek, valamint a sportegyesületek között a kölcsönös előnyök 

hatékonyabb érvényesítése érdekében. 

- A kimagasló munkát végző testnevelő tanárok és diáksport vezetők munkáját 

elismerésben kell részesíteni. 

 

 Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése 

 

Abony város önkormányzata fontosnak tartja az iskolákban a mindennapos 

testnevelés és testmozgás, valamint ennek infrastrukturális és szakmai 

feltételeinek biztosítását. A diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez 

rendszeres testmozgást, ezért szükség van arra, hogy a tanóra keretében az 

egész életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye a gyermekekben 

kialakuljon és tudatosuljon bennük az egészséges, mozgás gazdag életmód 

fontossága. 

A feltételek javítása érdekében ki kell használni az e témakörre kiírt pályázati 

lehetőségeket, melyhez továbbiakban is hatékony közreműködés szükséges: 

figyelemfelhívás, pályázatok megírásához, megvalósulásához szakmai 

segítségnyújtás, stb. 

Fontos az olyan események támogatása (táborozások, kirándulások, extrém 

sportok, síelés stb.), melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többen és minél 

korábban barátkozzanak meg olyan szabadidős tevékenységekkel, amelyek egy 

életre szóló  élményt biztosítanak a gyermekeknek, és reményt nyújtanak arra, 

hogy a későbbiekben a sport elkötelezett híveivé váljanak. 

 



Biztosítani kell a fogyatékkal élők integrációját, az ideiglenesen és tartósan 

felmentett, a gyógytestnevelésre irányított tanulók esélyegyenlőségének 

megteremtését. 

Meghatározó szerepet kell, hogy kapjon életük során a testi nevelés, az 

egészséges életmód megismerése, a testmozgás megszeretése.  

 

2. A szabadidősport 

 

Célok: 

- A lakosság minél szélesebb körének kell lehetővé tenni a szabadidősportban 

való részvételt. 

- Felvilágosítást kell adni az alapvető sportolási lehetőségekről (információ, 

szaktanácsadás). 

- Segíteni kell a lakosság egészségesebb életmódra nevelését. 

- Javítani kell a szabadidősport eszköz és létesítmény feltételeit. 

- A szabadidősport komplexitására kell törekedni. 

- Törekedni kell a meglévő természeti adottságainknak a szabadidősportban 

történő jobb kihasználására. 

- Támogatni kell a helyi kezdeményezéseket, a hagyományok ápolását, 

továbbiak felélesztését, szorgalmazni kell az öntevékenységre épülő rendszeres 

és folyamatos szabadidősport kiteljesedését. 

 

Feladatok: 

- Segíteni kell a nagy tömeget megmozgató szabadidősport rendezvények, a 

rendszeres sportolást népszerűsítő programok szervezését. 

- Ösztönözni kell a meglévő sportlétesítmények több funkciós használatát, 

fejleszteni kell a szabadtéri és szabadidősport célját szolgáló létesítményeket. 

 

2.1. A szabadidősport (rekreációs sporttevékenység) fejlesztése 

 

A szabadidősport nem eredményorientált, hanem főként kedvtelésből, az egészség 

megőrzéséért, a szabadidő hasznos módon történő eltöltéseként végzett 

sporttevékenység. 

 



A szabadidősport szervezésében, a mozgósításban és a megvalósításban kiemelt 

szerepe van a település önkormányzatának, a civil szervezeteknek, a szolgáltatást 

nyújtó vállalkozásoknak. Összehangolt és komplex programokkal, a programokon 

történő részvételre mozgósítással lehet a lakosságot bevonni és ránevelni a 

szabadidő egészséges módon történő eltöltésére, a rendszeres testedzésre. 

Jó példa erre városunkban évek óta, a Természetjárók Körének tevékenysége, 

valamint a kispályás labdarúgó csapatok rendszeres sportolása, helyi versenyeken 

történő részvétele. Régi és új, vagy nem helyi egyesülethez tartozó szervezetekbe 

tömörülnek a szabadidősport, a rekreáció egyes képviselői.   

 

Ilyenek az Abonyi Természetjárók Köre, az Abonyi Lovas Klub Egyesület, Abonyi 

Horgász Egyesület, Postagalambász Egyesület Abonyi Csoportja, Galamb és 

Díszmadár Egyesület Abonyi Csoportja, Extrém Sportklub, Íjász Sportklub. 

Meg kell találni azokat a támogatási formákat, amelyekkel támogathatóak a rekreáció 

e területein tevékenykedő helybeli lakosok. 

 

Sajnos a jelenlegi gazdasági viszonyok egyre inkább rákényszerítik a nem 

versenyszerű sportolókat arra, hogy fizessenek a sportszolgáltatásokért 

(kondicionáló termek, különböző tornafoglalkozások, terembérleti díjak, stb.). 

 

Folyamatos feladat, hogy a város területén minél több helyen legyenek sportolásra 

alkalmas helyek, sportfelszerelések, ezzel is javítva az egészséges életmódra 

nevelés feltételeit. 

 

A szemlélet alakítása során célszerű a viszonylag alacsony költséggel űzhető 

sporttevékenységekre nagyobb mértékben felhívni a lakosság figyelmét. Ösztönözni 

kell a gyalogtúrázást, kerékpározást, futást, melyeknek megvannak a feltételei. 

 

3.  Versenysport 

 

Célok: 

- A versenysport meghatározó műhelyeinek, az eredményes sportágak szinten 

tartása, fejlesztése. 

- A versenysport tárgyi, személyi és létesítmény feltételeinek javítása. 



- A versenyszerűen sportolók számának növelése. 

- Az utánpótlás nevelés felmérő, kiválasztó és foglalkoztató rendszerének helyi 

kiépítése. 

 

Feladatok: 

 

- Meg kell teremteni és biztosabb, kiszámíthatóbb alapokra kell helyezni a 

versenysport működési feltételeit (létesítmények, szakember ellátottság, 

pénzügyi források stb.). 

- Ösztönző tájékoztatással el kell érni, hogy a településen legyen minél több jól 

működő sportegyesület. 

- Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát. 

- Meg kell valósítani a diáksportban feltűnt tehetségek színvonalas 

sportegyesületi foglalkoztatását. 

- A helyi sportfeladatokat ellátó intézménynek létre kell hozni a város 

sportinformációs adatbázisát. 

- Elő kell segíteni helyi sportmúzeum létrehozását. 

 

3.1.   A versenysport területei 

 

A város számára nagy értéket jelentő, hosszabb, rövidebb ideje működő 

sportegyesületek rendszeres sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítanak 

sportolóik számára. Ezek az alábbiak: 

Abonyi Birkózó Club, 

Abonyi Kézilabda Club, 

Abonyi KID Football Club, 

Abonyi Sakk Egyesület, 

Abonyi Torna és Akrobatika Club, 

Fergeteg Triatlon SE, 

Power Karate SE. 

 

 

 

 



3.2. Utánpótlás nevelés 

 

A város valamennyi sportegyesülete tekintse kiemelt feladatának az utánpótlás 

nevelését. A versenysport folyamatosságáról az utánpótlás hivatott gondoskodni. 

Az oktatási intézmények és az egyesületek megállapodásokban rögzítsék minél több 

gyermek sportegyesületekbe történő irányítását. 

A kimagasló eredményekre képes fiatal sportolók számára meg kell teremteni a 

lehetőséget, hogy képességeiket kibontakoztatva kimagasló eredményeket érjenek 

el korosztályukban, majd a felnőtt amatőr és hivatásos sportban. 

 

3.3 A versenysport támogatása 

 

A Sporttörvény kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a sportszervezetek 

támogatását, melynek kimunkálását, részletezését – a helyi sajátosságok figyelembe 

vételével – az illetékes önkormányzati képviselő testületekre bízza. 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban is az Oktatási 

Sport és Kulturális Bizottság feladat- és hatáskörébe utalja a támogatási elvek 

kidolgozását, s a költségvetési rendeletben meghatározott összeg ezen elvek szerinti 

felosztását. 

 

A diáksport egyesületei is részesülnek a támogatásból, a 

Gyulai DSE, 

Kinizsi DSE, 

Montágh DSE valamint a 

Somogyi DSE 

 

Törekedni kell a támogatási összeg évről-évre történő növelésére, hiszen a sport 

támogatására fordított összeg jó befektetés, hiszen sokszorosan megtérül az 

„Alapelvek” fejezetben felsoroltak szerint. 

 

 

 

 

 



3.3.1. Egyéb önkormányzati támogatások 

 

a.) sportolói jutalmazások 

b.) térítésmentes sportlétesítmény használat 

 

3.3.1/a.) Sportolói jutalmazások 

 

Az önkormányzat a tárgyévet megelőző évben kiemelkedő eredményeket elért 

sportolóit, edzőit jutalomban részesíti. 

A jutalom az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodik, mely az év sportolói 

illetve edzője serleg átadásával valósul meg. 

 

 

3.3.1/b.) Térítésmentes sportlétesítmény használat 

 

 

Abony város sportegyesületei, diáksportkörei részére az önkormányzat a saját 

tulajdonában lévő  létesítményekben térítésmentes használatot adhat. 

 

4. Sportlétesítmények 

 

Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti 

(kötelezően ellátandó feladat).  

Városunkban lévő sportlétesítmények többsége önkormányzati tulajdonban van. 

A létesítmények működtetéséről, karbantartásáról és felújításáról az önkormányzat 

gondoskodik. 

Az önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű létesítményeket – az országos 

gyakorlatnak megfelelően – térítésmentesen vehetik igénybe a város által kiemelten 

kezelt sportegyesületek, diáksport egyesületek. 

 

4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények: 

 

   -   önkormányzati intézmények tornatermei, sportpályái, 

   -   Városi Sportcsarnok, 



   -   Városi Sportpálya, 

   -   Városi Strand, 

   -   városi grund, játszóterek, 

   -   vásártér területe a lovassport számára, valamint a cross-domb.  

 

4.1.2  Sportlétesítmények fejlesztése 

 

 

A pályázati lehetőségektől, a város költségvetésének lehetőségétől, valamint az 

egyéb támogatásoktól függően törekedni kell a sportlétesítmények, a közterületeken 

lévő játszóterek, sportolásra alkalmas területek fejlesztésére, új sportlétesítmények 

építése. 

 

  Az alábbi fejlesztések a közeljövő feladatai: 

 

Gyulai Gaál  Miklós  Általános  Iskola  – tornaterem padozatának felújítása, 

 

Somogyi Imre Általános iskola       – kondicionáló terem padozatának felújítása,  

                                                            - kondicionáló terem nyílászáró cseréje, 

                                                            - birkózó terem tetőszerkezetének javítása, 

                                                            - Abonyi Lajos úti Iskola tornaszoba fejújítása, 

   Városi Grund felújítása, 

   a város területén lévő játszóterek (játékra alkalmas területek)  

   folyamatos karbantartása pl. Vörösmarty úton, Kodály Zoltán úton, Jókai úton stb. 

 

Strandfürdő területén - úszómedence felújítása, 

 

Városi Sportpálya  

-    öltöző épületben a vizesblokk felújítása, 

- nézők számára a kor követelményeinek megfelelő WC kialakítása 

(akadálymentes is!), 

- pályázati keretből két edzőpálya kialakítása, 

- a sportlétesítmény több sportág befogadására alkalmassá tétele, ennek 

érdekében 



- atlétika pálya kialakítása (100 m-es futópálya, távolugró gödör felújítása). 

 

Városi Sportcsarnok mögötti területen 

 

- műfüves pálya kialakítása az OLLÉ program keretében, vagy 

- teniszpálya kialakítása. 

 

Vásártér területén  

  

- folyamatosan alkalmas helyszín biztosítása a lovassport számára, 

- alkalmas helyszín biztosítása a cross-motorosok számára, 

 

További megfelelő helyszín kijelölése és karbantartása az Extrém Sportegyesület és 

az Íjász Egyesület részére. 

 

IV. ÖSSZEGZÉS 

 

A koncepcióban megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósításához széles 

körű összefogás szükséges az állam, az önkormányzat és a civil szervezetek között. 

 

Abony város alapvető feladata, hogy megfelelő összhang és együttműködés 

alakuljon ki az ifjúsággal és sporttal foglalkozó szervezetek között, hiszen a 

megfogalmazott feladatok csak együttműködéssel és egymás kölcsönös segítésével 

valósíthatóak meg. 

 

 

 

 


