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1. Bevezetés 

 

Tudjuk azt, hogy valamennyi területen csak akkor érhetünk el eredményt, ha 

adottságainkat feltérképezve hosszú távon keresünk lehetőségeket céljaink 

elérésére. A sportkoncepció a következő öt évre szabályozza a legfontosabb 

tennivalókat, meghatározza a kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit, 

tájékoztatást ad a sportágazat résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának 

irányáról és mértékéről.  

 

A sport területén jól érzékelhető változások: az állam szerepvállalásának 

csökkenése, a szponzorok hiánya és az anyagi gondok egyaránt éreztetik 

hatásukat a magyar sportéletben, így természetesen Szankon is.  

 

2. Szank sportéletének rövid bemutatása  

 

A 2004. évi I. törvény a sportról részletesen meghatározza a sportszervezetek 

jogállását a II. fejezetben. A II. fejezeten belül pedig a sportegyesületek 

jogállását, működését, szervezeti alapegységeit a 16. -17. § pontjaiban. 

A Szanki Olajbányász Sportegyesület 1946-ban alakult meg. Legfőbb célként a 

község fiataljainak egészséges életmódra történő nevelését, szabadidősport 

szervezését, és lehetőségeihez mérten a versenysportban való aktív részvételt 

tűzte ki. Az utánpótlás nevelés kiemelt helyen szerepel munkájukban. Az 

egyesület jelenleg 4 szakosztállyal működik. A sportegyesületet támogatja 

Szank Község Önkormányzata. A szakosztályok céljait, fejlesztési irányelveit a 

következő pontok tartalmazzák részletesen. 

 

I. Labdarúgó szakosztály 

 

Célok: 

 

• Szervezett versenyeztetés felnőtt és U14 korosztályban 

• Csoportok:  

 felnőtt labdarúgó csapat megyei III. 

 U14 csapat  

• Cél az osztályon belüli eredményes szereplés. 

• A felnőtt csapat rendszeres részvétele a Magyar Kupa küzdelmeiben. 

• Versenyeztetésen kívül: szervezett tornákon, felkészülési tornákon való 

részvétel területi, kistérségi szinten. 

• Kiemelt feladat az utánpótlás nevelés, tömeg és iskolai sport támogatása. 

• Az egészséges életmódra nevelés. 

• A szabadidő értelmes eltöltés lehetőségének biztosítása. 
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II. Teke szakosztály 

 

Tagjainak száma 12 fő.  

A férfi csapat szerepel az Nemzeti Bajnokság II. osztályában. 

Célok: 

 folyamatos részvétel az országos bajnokságban, NB I-be, Szuper Ligába 

történő feljutás 

 Utánpótlás nevelés az általános iskola keretében, versenyeztetés. 

 A községben lakó fiatalok minél nagyobb számú bevonása az élsportba. 

 Bajnokságban való eredményes szereplés (megyei és országos szinten). 

 Szponzorok, támogatók bevonása anyagi feltételeink javítása céljából. 

 

III. Tömegsport szakosztály 

 

Célok:  

 az egészséges életmód tömeges elterjedése,  

 a mozgás, mint aktív kikapcsolódás lehetőségeinek biztosítása,  

 egészségmegőrző programok biztosítása,  

 különböző korosztályok és családok megnyerése a szabadidősport 

számára,  

 közösség építés. 

 

IV. Tenisz szakosztály 

 

A szakosztálynak 12 tagja van.  

Céljuk az egészséges életmódra nevelés, a fiatalabb korosztály megismertetése a 

sportággal. Szervezett formában folytatott sporttevékenységük során nem 

vesznek részt szakszövetség vagy sportszövetség által kiírt szervezett 

versenyeken.  

 

A helyi sportélet fejlesztésében – a sportegyesületen kívül - nevelési oktatási 

intézmény, civil szervezetek is részt vesznek. Feladatuknak tekintik az 

egészséges életmódra szoktató programok megvalósítását, a sportegyesületi 

munka segítését, lehetőségek és feltételek biztosítását a sportolásra, 

testedzésre, verseny és élsportra. 
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3. A sportkoncepció alapelvei 

 

1. Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi 

sportkoncepció megalkotása során alapdokumentumként veszi 

figyelembe az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt és a 

sportról szóló 2004. évi I. törvényt. 

2. A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, 

szervesen kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági életéhez. 

3. A testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá 

társadalmilag hasznos, semmi mással nem helyettesíthető funkciói: 

 az egészségmegőrzés, illetve a betegség-megelőzés egyik alapvető 

eszköze 

 jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, 

személyiségformálásában 

 a közösségi együttélésnek, a községünkhöz történő pozitív érzelmi 

kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításának fontos 

eszköze 

 a mozgáskultúra, a cselekvésbiztonság fejlesztésének egyedi 

formája 

 elősegíti a tisztességes játék, az esélyegyenlőség és a tolerancia 

eszményének kiteljesedését 

 kulcsszerepet vállal az önveszélyeztető tendenciák (alkohol, 

dopping, drog) elleni harcban 

 pozitív lehetőség a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a 

szórakozásra és szórakoztatásra 

 országon belül és nemzetközi színtéren is a civil kapcsolatok 

kialakításának, közösségek együttműködésének könnyen 

megszervezhető formája 

 fontos szerepet tölt be Szank hírnevének növelésében. 

4. A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai testneveléstől a 

hivatásos sportig – egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló 

egészet képeznek, egyik területének fejlesztése vagy elhanyagolása kihat 

a testkultúra egészére. 
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4. Alapfeladatok, prioritások 

 

Az alapelveknél megfogalmazott értékek megteremtése, biztosítása érdekében 

az önkormányzat az alábbi feladatokat határozza meg. Az önkormányzat a 

prioritások meghatározásakor különös tekintettel veszi figyelembe: az 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és a sportról szóló 2004. 

évi I. törvényben az önkormányzatokra vonatkozó feladatokat, illetve tekintettel 

van Szank Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott, a helyi sportéletet befolyásoló vállalásaira. 

 

1. Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a települési 

sporttevékenységet. 

 

2. Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel. 
 

 

3. Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményt fenntartja, 

működteti. A település költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb 

támogatási forrásoktól függően törekedni kell az önkormányzati 

sportlétesítmény, a közterületeken lévő sportpálya karbantartására. 

 

4. A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi 

szempontokat emeli ki: 

 

a) A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a 

sporttevékenységek középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot 

– ezen belül az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó 

sportfeladatot -, valamint a szabadidősportot állítja: a 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 szabadidős sportolás, az utánpótlás-nevelés majd a 

versenysport és az élsport épülhet.  

Az egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be a 

rendszeresen végzett szabadidős sporttevékenység, mely a 

munkaképesség megtartásán és javításán kívül az önmegvalósítás, 

a szórakozás, a közösségi tevékenység és vitalitás egyik fontos 

eszköze. Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az 

alapvető (szabadidős) sportolási és rekreációs lehetőségeket. Ez 

elsősorban megfelelő programok, illetve létesítmény 

biztosításával történhet meg. 
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b) Figyelemmel az esélyegyenlőségre, segíteni kell a fogyatékkal 

élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

sporttevékenységét. 

 

c) A gyermek- és ifjúsági sport támogatása a kulcsfontosságú 

feladatok közé kell hogy tartozzon. A korosztály sportegyesületen 

belüli tevékenysége az utánpótlás-nevelés keretein belül történik. 

 

d) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között 

konkréten nem említi a versenysport-élsport támogatását, de nem 

is tiltja azt. Az országos és a nemzetközi versenyeken elért sikerek 

növelhetik a községünkben élő emberek kötődését lakóhelyükhöz, 

s húzóhatást jelenthetnek a gyermek- és ifjúsági sport (az iskolai 

testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés) és a 

szabadidősport számára. 

 

5. A sportturizmust segítheti, ha Szank jelentős érdeklődésre számot tartó – 

lehetőség szerint hagyományteremtő – sporteseményeknek adna otthont. 

 

6. Szank társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az 

önkormányzatnak törekednie kell a nemzetközi sportkapcsolatokban való 

részvételre, a testvértelepülési kapcsolatok adta lehetőségek jobb 

kihasználására. 

 

5. Önkormányzati sportigazgatás 

 

Az önkormányzat számára a sporttörvényben előírt sportigazgatási feladatok 

maradéktalan ellátását, valamint a sportkoncepcióban rögzített tevékenységek 

hivatali szintű koordinálását a Szanki Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

Az igazgatási, szervezési, koordinációs feladatok főbb elemei: 

 

 Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testület munkájának 

előkészítése (előterjesztések, tájékoztatók, beszámolók), az általuk hozott 

határozatok végrehajtása 

 Sportfejlesztési és sportfinanszírozási célok meghatározásának 

előkészítése, végrehajtása 

 Közreműködés a községi sportkoncepció végrehajtásában, a koncepció 

aktualizálásának figyelemmel kísérése, indokolt esetben a módosítási 

javaslatok előkészítése 

 Kapcsolattartás a sporttal foglalkozó szervezetekkel 
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 A helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködés a megyei, 

országos sportszervezetekkel, a sportban érdekelt társadalmi és gazdasági 

szervezetekkel 

 

6. A sport területei 

 

6.1. Sportlétesítmények 

A sporttörvény a települési önkormányzatok kötelező feladatai között 

határozza meg a tulajdonában álló sportlétesítmények működtetését, 

fenntartását, továbbá önként vállalható sportfeladatoknál megfogalmazott 

ajánlások között szerepel a sportlétesítmények fejlesztése, új 

sportlétesítmények építése. 

Valamennyi sporttevékenység végzésének alapvető feltétele a létesítmény. 

A jó állapotban lévő tornatermek, csarnokok, pályák pozitívan hatnak a 

sportolókra (gyermekektől a szabadidősportot űzőkön át az élsportolókig), 

az egyesületnek nagy segítséget nyújt az eredményes munkához, de a 

nézők, szurkolók számára is fontos, hogy igényes, kulturált környezetben 

tölthessék el szabadidejüket. 

 

A jelenlegi helyzet 

 

Községünk sportlétesítmények tekintetében kedvező helyzetben van: 

 

Sportpálya és Tekecsarnok:  

1 db füves labdarúgó pálya,  

1 db villanyvilágítással rendelkező salakos teniszpálya,  

1db bitumenes játéktér (villanyvilágítással, street-ball játékra, gördeszkázásra), 

1 db salakos futópálya, 

1 db 4 sávos tekecsarnok (4 db öltözővel). 

Tornacsarnok: 

A Gy. Szabó Béla Általános Iskolában lévő tornacsarnokban fedett, 

sportpadlóval borított terem található. 

 

A tekecsarnok és az öltözők, szociális helyiségek felszereltsége kismértékben 

elavult, stílusa modernnek nem mondható. Műszaki állapota kielégítő. Az 

önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmény üzemeltetője is 

önkormányzatunk. 

Településünkön manapság divatos szabadidősportok (pl. görkorcsolya, 

gördeszka,) gyakorlásának egyik lehetősége a részben felújított kézilabda pálya 

egyik térfele. 
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A cél az, hogy a települési sportpálya működése biztosított, karbantartása- 

lehetőségekhez mérten – fejlesztése folyamatos legyen.  

 

Ennek érdekében az önkormányzat: 

gondoskodik a sportlétesítmények üzemeltetéséről, fenntartásáról 

folyamatosan karbantartja a játszóteret, köztéri sportlétesítményt 

törekszik arra, hogy a települési sportpálya, valamint a közoktatási intézmény 

tornacsarnoka, illetve az óvoda tornaszobája akadálymentesen megközelíthetővé 

váljon 

gondoskodik a sportpálya használatának szabályozásáról. 

 

6.2 Gyermek- és ifjúsági sport 

 

Az iskolai testnevelés és a diáksport magában foglalja az oktatási intézmény 

tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli, 

iskolában végzett sporttevékenységét csakúgy, mint az iskolán kívüli keretben 

végzett különböző diáksport rendezvényeket. 

A sportegyesületen belüli, a gyermek- és ifjúsági korban folytatott tudatos 

sporttevékenység utánpótlás-nevelés is. Ennek fő célja a tehetségkutatás, a 

kiválasztás, a tehetséggondozás, vagyis a felnőtt versenysportra, élsportra való 

felkészítés. Az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés, valamint a 

versenysport szoros összefüggésben áll egymással, hiszen – kedvező esetben – 

az iskolai testnevelésre, diáksportra épülő korszerű utánpótlás-nevelés nélkül a 

versenysport, sőt még a felnőttkori szabadidősport megfelelő gyakorlása is 

elképzelhetetlen, illetve eredménytelenebb. A gyermekek számára az iskolai 

intézményes sporttevékenység az egész aktív életre szóló szokások 

kialakításának egyszeri, megismételhetetlen lehetősége. A testnevelés nem 

egyszerűen tantárgy, hanem terület, amely hivatott egyensúlyt tartani a szellemi 

képzés „másként ható” terhelésével, ami az egész személyiségfejlődést és 

életmódot alakítja. 

Nem kevésbé fontos a sport pedagógiai, pszichológiai hatása. A sport révén 

megtanulják a siker és a kudarc elviselését, a tehervállalás örömét, az 

ítéletalkotás felelősségét, a konfliktustűrést és –kezelést, a közösségi élet 

szabályait. Az iskolai testnevelés megfelelő szintű fenntartása, fejlesztése az 

iskolai alapellátás része. 

 

6.3 Versenysport, élsport 

 

Versenysporton a sportági szakszövetségek versenyrendszerébe foglalt 

versenynaptár és szakmai program alapján végzett tevékenységet értünk. Szank 

sportolóin keresztül is ismert az országban. Nem könnyű feladat, de törekedni 

kell rá, hogy a tehetséges fiatalok megfelelő körülmények között fejlődjenek, s 

minél többen községünkben maradjanak. 
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A szanki Olajbányász Sportegyesületről megállapíthatjuk, hogy általában nem 

rendelkezik erős anyagi háttérrel. Vagyis a minőségi előrelépéshez 

mindenféleképpen nagyobb támogatásra lenne szüksége. Ugyanakkor nincs 

olyan cég, amely biztos szponzori hátteret jelenthetne a helyi sportélet számára. 

Ezért is különösen fontos a sportszervezet számára annak ismerete, hogy az 

önkormányzat mindenkori költségvetésében mennyi és milyen módon elérhető 

támogatás áll rendelkezésére. 

 

Jelenleg a társadalmi szervezetek támogatásán keresztül, pályázat útján 

támogatja a sportegyesületet – a többi civil szervezettel együtt – az 

önkormányzat. 

Évente kerül sor a kiemelkedő sportteljesítmény elérő versenyzők és edzők 

köszöntésére és jutalmazására. 

 

6.4 Szabadidősport - rekreáció 

 

A sportról szóló törvény megfogalmazása szerint szabadidős sportoló az a 

természetes személy, aki szabadideje eltöltéseként nem szervezett formában 

végez sporttevékenységet, illetve aki a szervezett formában folytatott 

sporttevékenysége során nem vesz részt szakszövetség vagy sportszövetség által 

kiírt szervezett versenyeken.  

A szabadidősport tehát nem eredményorientált, hanem főként kedvtelésből, az 

egészség megőrzéséért végzett testedzés. 

A sporttörvény fentiekhez a feltételek megteremtését, fejlesztését az önként 

vállalható feladatok közé sorolja, és ide sorolja továbbá a nők és a családok 

sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, illetve a 

tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának támogatását, 

segítését. 

 

A szabadidősport megjelenési formái: 

 

1. Szervezett formában megrendezésre kerülő esemény: 

 

a) A szervező-rendező szervezet szempontjából: 

önkormányzat által szervezett esemény 

civil szervezetek, sportegyesületek által szervezett esemény 

b) Részvételi lehetőség szempontjából: 

nyílt rendezvény 

zárt rendszerű rendezvény 

 

c) Rendszeresség szempontjából: 

hagyományosnak tekinthető esemény 

alkalmi szervezésű esemény 
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2. Spontán, egyéni formában vagy önszerveződő közösségek kezdemé-

nyezésére végzett szabadidős sporttevékenység. 

 

3. Vállalkozások által biztosított szabadidősport foglalkozás. 

 

(A tömegsport nem egyenlő a szabadidősporttal: hiszen míg az előbbi valójában 

egy rendezvényre – pl. futóverseny – értendő, a szabadidősport a folyamatos 

testedzést feltételezi.) 

 

A nem szervezett formában történő szabadidősport-tevékenységnek mind több 

megjelenési formája van Szankon is: labdarúgás, kerékpározás, futás, túra, 

tenisz, stb.  

 

6.5 Fogyatékosok sportja 

 

A 2004. évi I. törvény („sporttörvény”) meghatározást ad arra vonatkozóan, ki 

tekinthető fogyatékosnak. E szerint: „a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, 

siket, illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy gyengénlátó 

természetes személy.” 

A fogyatékosokat érintő problémák komplex kezelést, ágazatközi egyeztetést, 

széles társadalmi odafigyelést igényelnek. Ennek megoldása túlnő a 

sportkoncepció keretein. Mivel azonban a sportot, mint az egészségmegőrzés, az 

életminőség-javítás, a testi-lelki harmónia megteremtésének, valamint a 

rehabilitáció egyik legfontosabb eszközének tekintjük, így a sportkoncepciónak 

a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeire is ki kell terjednie. A sportról szóló 

törvény a település önkormányzat önként vállalt feladatai között a 55.§ (3) c) 

pontjában fogalmazza meg a fogyatékosok sportjának segítését. 

 

Településünkön a fogyatékosok és egészségkárosodottak rendszeres sportjának 

jelenleg nincsenek meg a feltételei. 

 

6.6 Nemzetközi sportkapcsolatok 

 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a község sportegyesületei rendelkeznek 

nemzetközi kapcsolatokkal, bár többnyire ezek egy-egy eseményhez kötődnek.  

Célszerű kihasználni a nemzetközi sportkapcsolatokban rejlő lehetőséget, mert a 

külföldi kapcsolatépítésnek egyik leghatékonyabb formája éppen a sport, s ez 

nem véletlen, hiszen a sport az a nemzetközi „nyelv”, amit a világ minden táján 

értenek, művelnek és szeretnek. 
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6.7 Sportrendezvények 

 

Szankon a sportrendezvények szervezését a szanki Olajbányász Sportegyesület 

vállalja magára, a megszervezendő eseményeket az egyesület éves közgyűlésén 

hagyja jóvá.  

 

Hagyományos sportrendezvények: 

Csepregi Imre Emlékverseny (duatlon) 

Kihívás Napja 

Focikarnevál 

Réz György Emlékverseny (teke) 

 

7. Az önkormányzati sportfinanszírozás  

 

A testkultúra támogatása területén az önkormányzat nem fenntartóként, hanem 

támogatókként járul hozzá a sportszervezetek működéséhez. 

 

7.1. Az önkormányzati sporttámogatás formái:   

A Sportpálya és Tekecsarnok használatának biztosítása edzésekre, 

sportrendezvényekre, sportcélú feladatokra 

a közterületen lévő „sportpályák” lehetőség szerinti karbantartása 

szervezési, irányítási feladatok elvégzése, azokban közvetlen együttműködés a 

sportszervezetekkel 

a civil alapon keresztül, pályázat útján nyújtott támogatás 

eredményesen szereplő sportolók, edzők jutalmazása, köszöntése 

 

7.2. A sporttámogatás általános szabályai:  

civil alapon keresztül kizárólag a pályázati felhívásban foglaltak szerint adható 

támogatás 

a sportszervezetek a támogatás összegének felhasználásáról a támogatást követő 

év február 28. napjáig kötelesek elszámolni 

nem kaphat támogatást az a sportszervezet, amelyik nem tett eleget korábbi 

elszámolási kötelezettségének. 
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8. Feladatok a koncepció időszakára vonatkozóan 

 

a sporttevékenység alapfeltételeinek biztosítása a község tornacsarnokának 

kedvezményes, ingyenes használatával 

nevelési-oktatási intézmények a nevelési és pedagógiai programjukban az 

egészségmegőrzést, mint prioritást fogalmazzák meg 

a fenntartó önkormányzat törekszik arra, hogy pályázati lehetőségek 

kihasználásával a sportpálya és tekecsarnok felújításával a sportolás 

infrastrukturális feltételeit fejlessze: 

a sportlétesítmények, tornatermek akadálymentesítése 

paneles tekepálya kialakítása NB I-es és Szuper Ligás mérkőzések 

megtartásához; 

szabadtéri fitnesz-park kialakítása; 

fitneszterem és edzőterem kialakítása, fenntartása; 

erőnléti kalandpálya kialakítása; 

kerékpárút kiépítése a biztonságos kerékpározás érdekében; 

törekszik további korszerű játszótér építésére; 

az önkormányzat – lehetőség szerint – támogatja a sporttal, testneveléssel 

kapcsolatos intézményi kezdeményezéseket 

a település sportértékeinek megőrzése a sportszervezetek támogatásával; 

a település rendezvény naptárába igény szerint be kell építeni fogyatékosok 

sportrendezvényeit is 

sportegyesület, nevelési-oktatási intézmények nemzetközi sportkapcsolatainak 

támogatása 

törekedni kell arra, hogy a község minél több egyedi, jelentős média és szurkolói 

érdeklődésre számot tartó sporteseménynek legyen a gazdája. 

 

Szank, 2015. május 26. 

 

 

 Patkós Zsolt 

 polgármester 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank község sportfejlesztési 

koncepcióját a 37/2015.(V.26.) ÖH. számú önkormányzati határozatával 

jóváhagyta. 

 

Szank, 2015. május 26. 

 Patkós Zsolt 

 polgármester 


