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I. A sportfejlesztési koncepció szükségessége, célja 

Bánk község sportfejlesztési koncepciójának célja, hogy az abban rögzített irányelvekkel a           
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a          
sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az Önkormányzat, a köznevelési            
intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő tevékenységeit         
meghatározza. A helyzetelemzés a jelenlegi állapotok felmérését, a fejlesztendő területek          
meghatározását célozza. 

A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon           
feladatokat, amelyeket az Önkormányzat döntéseiben iránymutatónak tekinthet, anyagi        
keretein és lehetőségein belül. Az Önkormányzat feladata a sportlétesítmények kapcsán          
gondoskodni a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, karbantartásáról,       
fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról. A sportfejlesztési koncepció igazodik a         
település adottságaihoz és tervezett jövőképéhez, összhangban a község egyéb fejlesztési          
elképzeléseivel. 

Az önkormányzat sportkoncepciójának kidolgozása során elsősorban a polgárok igényeit         
szükséges figyelembe venni. A lakosság igénye többnyire két csoportba sorolható, egyrészt a            
saját sportolási lehetőségeinek a megoldása, másrészt a sportesemények, sportversenyek         
nézése. Napjainkban a legtöbb sportoló és néző is a „labdás” sportágak kedvelőinek népes             
családjához tartozik. Az úgynevezett látványsportok kategóriába a labdarúgás, kézilabda,         
vízilabda, jégkorong és kosárlabda sportágak tartoznak, melyek támogatására sajátos         
sporttámogatási formát vezettek be hazánkban. A cégeknek, vállalkozásoknak lehetőségük         
van arra, hogy adójuk egy részét sportszervezetek számára felajánlják. Az          
önkormányzatoknak figyelembe kell venni azt is, hogy a településen melyek azok a            
sportágak, melyek nagy népszerűségnek örvendenek, és igény mutatkozik azok fenntartására,          
működtetésére. 

Bánk sportélete, mint a legtöbb településé az országban, elsősorban a futball köré épül, de a               
településen más mozgásformák, sporttevékenységek is teret kapnak, és ellérhetők a lakosság           
számára, ugyanakkor Bánkon a hagyományok, tradíciók, az eredményesség és a látogatottság           
miatt a labdarúgás élvez elsőbbséget. 

Mindezek figyelembevételével szükséges Bánk község sportkoncepciójának kidolgozása,       
melynek céljai a következők:  

1.) A település sportéletében a versenysport pozíciójának megerősítése, a sporttevékenységgel          
kapcsolatos, meglévő infrastruktúra állagának megóvása, karbantartása, fejlesztése, továbbá        
új létesítmények építése. 

2.) A szabadidő sport lehetőségeinek bővítése, amelynek révén biztosítható a stabil és            
kiszámítható szabadidő eltöltés, és elérhető egy kiegyensúlyozott társadalmi felelősség         
megosztás kialakulása. 
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3.) A lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a bánkiak számára biztosítható            
az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs lehetőségek fenntartható            
fejlődését, egyúttal mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő         
ütemét. 

4.) A társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése, a           
közösségi szellem, az összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség javítása. 

5.) A természeti értékek megőrzése és az erőforrások, valamint a környezeti értékek            
fennmaradása és fenntartható fejlődés elvének megfelelő hasznosulása révén elérhető, hogy          
elődeinktől kapott természeti táj és épített környezeti értékeink ápolásával és hasznosításával           
fejlődésünk a jövő nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges, biztonságos, tiszta           
környezet. 

II. Jogszabályi háttér 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény: 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a           
sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja            
számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő              
értékeit. 

Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik           
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e         
törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország         
sportoló nemzetté is váljék. 

A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az              
egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 

A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén              
testi és lelki egészségét. 

A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés              
szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét,             
az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a          
sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő             
eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az           
egészség megőrzéséről van szó.  

Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló törvényét           
azzal összhangban alkotta meg. 
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A törvény meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. 

A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –: 

● meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak        
megvalósításáról, 

● sportfejlesztési koncepcióban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a       
helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

● fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
● támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek        

megteremtését. 
● támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó          

diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek      
megteremtését. 
 

III. A sport működési területei 

1. Óvodai testnevelés 

Óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a          
rendszeres testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az intézményes testnevelés         
színvonala határozza meg. Egyes kutatások szerint az óvodás gyermekeknek ugyanannyi ideig           
kell mozgásos tevékenységet folytatni, mint amennyit az értelmi fejlesztésre fordítanak. Tény,           
hogyha a finom mozgást és a finom motorikát is ideértjük, az óvodai fejlesztésben kiemelt              
helyen van a mozgásra nevelés, testnevelés, mindennapos sport. Az óvodás kor a sokrétű             
mozgásformák tökéletesedésének és az első mozgáskombinációk megvalósításának az        
időszaka.  

A szív és a keringési rendszer edzését jól szolgálják a ciklikus mozgások, a helyes testtartás               
kialakításához, illetve fenntartásához pedig erő-állóképességet és hajlékonyságot fejlesztő        
testgyakorlatok rendszeres végzése szükséges. A motoros képességek érzékeny fázisai már az           
óvodáskorban kimutathatóak. A jó adottságok kibontakoztatása megalapozza az életen át tartó           
sikeres sportolást. A fizikailag aktív életvitel szokásrendszerének kialakításában fokozott         
felelősség hárul az óvodákra és a többi oktatási, nevelési intézményre. A Bánki Törpe Óvoda              
rendelkezik szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, ahol tavasztól őszig megoldhatók a          
szabadtéri foglalkozások. A mozgásfejlesztő eszközök biztosítják a játék, a rendszeres          
testedzés lehetőségét. Az óvodai testnevelés az egyik kulcsfontosságú kérdése az egészséges           
életmódra nevelésnek. Az Önkormányzat megkülönböztetett figyelmet fordít erre a területre.          
A szakszerűen és vidám, derűs hangulatban vezetett foglalkozások segítik az alapvető           
mozgásformát, alapkészségek begyakorlását, a motoros képességek fejlődését, a térbeli         
tájékozódást, a szociális képességek alakulását, a tanulási nehézségek megelőzését és a           
rendszeres testedzés igényének kialakítását. Az óvodáskorú gyermekek szívesen mozognak, a          
játékos mozgás a gyermek napi tevékenységében szinte állandóan jelen van. A testi nevelésen             
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belül cél a gyermek személyiségének fejlesztése a fizikai aktivitáson keresztül. Feladat a            
gyermekek testi képességeinek (ügyesség, gyorsaság, erő, állóképesség, társra figyelés)         
kibontakoztatása, a gyermek tájékozódó, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség         
akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermek szabad mozgáskedve. A           
mozgáson keresztül lehetőség nyílik a gyermekek feladat-, és szabálytudatának,         
feladatértésének, értelmi és szociális képességeinek fejlesztésére.  

A sporteszközök mennyisége és minősége megfelelőnek mondható az intézményben. Az          
Önkormányzat igény és a rendelkezésre álló keret szerint biztosítja az eszközök beszerzését,            
pótlását.  

Az óvodai férőhelyek száma 25 fő, az intézmény jelenleg 70% feletti kihasználtsággal            
működik.  

 

2. Szabadidő sport 

A felmérések szerint a magyarok a szabadidejüket elsősorban nem sportolásra fordítják, de            
ugyanakkor a felmérésekből az is kiderül, hogy ennél jóval többen szeretnének valamilyen            
formában rendszeresen mozogni. A feladatunk tehát az, hogy e sportolni vágyó réteget            
megmozdítsuk. 

A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség megőrzéséért,         
illetve helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység.        
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres,           
könnyen elérhető sportolás lehetőségét, és ehhez megteremtse a megfelelő színvonalú          
sportlétesítményeket. A megfelelő feltételek kialakulását követően a szabadidősportnak        
alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie. 

A szabadidősport formái lehetnek: települési szervezésű szabadidősport események, egyéni         
vagy önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított       
szabadidősport tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. 

A szabadidős sportolás, zömében fizikai tevékenység, amelyet szórakozás, egészségmegőrzés,         
erőnlét visszaállítás érdekében végeznek. A testgyakorlásnak ezt a módját, különböző korú           
személyek, valamint csoportok választják. A gyakorlást különböző napszakokban, változó         
intenzitással, saját elképzelések, vagy szakemberek segítségével végzik. 

Bánkon a szabadidős sportolásnak viszonylag széles skálája fellelhető, a labdarúgástól          
kezdve, a teniszen, az asztaliteniszen, a futáson, az úszáson, a kerékpározáson át a             
természetjárásig, túrázásig bezárólag. 

A község magánkezdeményezés alapján minden nyáron (július-augusztus hónapban) egy több          
hetes, gyermekek részére szervezett úszótábor helyszínéül szolgál. Az úszásoktatás a          
településen működő szállodában történik, amely rendelkezik az úszásoktatás lebonyolításához         
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megfelelő fedett medencével, ugyanakkor a tábornak helyt adó épületet – ahol az egyéb             
programok, foglalkozások, valamint az órák közötti szabadidős tevékenységek,        
szabadprogramok zajlanak – az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a szervező számára. 

 

3. Versenysport, utánpótlás nevelés 

Bánkon, mint az ország legtöbb településén a labdarúgás a legkedveltebb sportág. A            
településen sportegyesület működik, amely nagyrészt önkormányzati támogatásból végzi        
tevékenységét. A labdarúgó csapat a megye II. osztályban szerepel, kitűnő eredménnyel, évek            
óta az élmenyőzhöz tartoznak, rendszeresen a bajnokság első helyén végeznek. 

A település – elsősorban a Bánki-tó és közvetlen környéke – mindemellett számos országos             
jelentőségű versenynek, sporteseménynek ad otthont (Pl.: Running Warriors, Double Cross          
Challenge, Indoor Cycling, stb.). A Running Warriors sportverseny szervezésében a helyi           
sportegyesület társszervezőként is közreműködik. 

Bánk Sportegyesület működése az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény területén         
zajlik. A létesítmény fő része egy szabványos méretű füves szabadtéri pálya és egy, a              
játékvezetők, a vendég és a hazai játékosok öltözésére alkalmas épület. A sportpálya a             
környék egyik legjobb állapotú és legjobban karbantartott füves pályája, az öltözőépület           
állapota megfelelő. A létesítmény hiányossága, hogy nem tartozik hozzá edzőpálya, továbbá           
az, hogy a pálya nyitott (nincs bekerítve), ami veszélyezteti a létesítmény biztonságát. 

 

IV. Sportlétesítmények, infrastruktúra helyzete 

Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok          
alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének       
szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, EU-s előírások          
szerinti fejlesztése. 

Cél, a település sportlétesítményeinek maximális kihasználásával a bánkiak életminőségének         
javítása, az egészséges életmód kialakítása, a lakosság fizikai aktivitását döntő módon           
befolyásoló szabadidősport bővítése, szervezett keretek között történő lebonyolítása. 

A sportlétesítmények fejlesztése szükséges olyan szempontból is, hogy azok a szabadidősport           
számára is nyitottak lehessenek. 

Sportlétesítmények csoportosítása: 

I. Oktatási, nevelési intézmények 

1. Óvoda 
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II. Versenysport céljait szolgáló létesítmények/területek 

1. Futballpálya és öltöző 

III. Szabadidősport céljait szolgáló létesítmények: 

1. Teniszpálya 

2. Edzőterem 

3. Műfüves pálya 

3. Többfunkciós terem (az Önkormányzat Rendezvényterme) 

4. Szabadidős, rekreációs területek 

 

V. Célkitűzések 

1. Óvodai testnevelés 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. februári ülésén döntött arról,         
hogy részt vesz az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi-Sport           
Program”-ban. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elsődleges célja, hogy működésével         
támogatást nyújtson az óvodás korú gyermekek mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez,         
sportolásához, utánpótlás-neveléshez. Támogatják, hogy a gyermekek a szabadban, aktívan         
mozogjanak. Ennek jelentős szerepe van az egészségmegőrzésben, valamint az egyértelműen          
a mozgáshiányból fakadó betegségek megelőzésében. Ebben a korban a         
mozgáskultúra-fejlesztés elősegíti a gyermekek fizikai és szellemi képességének fejlődését,         
serkenti a tanulási folyamatokat, nagyobb lesz a koncentrációs képesség. 

A Program megvalósításának elengedhetetlen feltétele a mini multifunkcionális pályák         
(Ovi-Sport Pályák) kiépítése, mely a szakszerű oktatáshoz alkalmas környezetet biztosít. Az           
Ovi-Sport Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek. Mérete: 6 x 12 méter,            
amely a nagyobb sportpályák arányainak felel meg. A Program megvalósulásához a Pálya egy             
olyan alapot teremt, amely képes megreformálni a jelenlegi, kényszer-szülte óvodai          
gyakorlatot, mely szerint a gyerekek mozgásigényét a legtöbb intézményben zárt térben és            
szűkre szabott kis termekben kénytelenek levezetni. A szakszerűen kivitelezett Pálya          
lehetőséget ad a gyermekeknek akár az egész napos szabadtéri sportolásra, mozgásra. A Pálya             
speciális szerkezete (pl. esésvédő gumiréteg) úgy került kifejlesztésre és kialakításra, hogy           
azon számos mozgásfejlesztő és koordináció-javító, rehabilitációs gyakorlat is biztonságosan         
és akadálymentesen végezhető. Komplex jellege alkalmassá teszik a következő sportágak          
művelésére, illetve alapjainak elsajátítására: röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda,        
tenisz, tollas. Ezeken kívül alkalmas eséstan oktatásra, ügyességi játékok,         
mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt.  
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Az Ovi-Sport Program keretében az óvónők Ovi-Sport Tanfolyamot végeznek el, mely során            
elsajátítják a gyermekek sportágspecifikus oktatásához szükséges legfontosabb       
alapkövetelményeket. A továbbképzésnek köszönhetően az óvodapedagógusok a       
legmegfelelőbb módon tudják a gyerekek napi szintű testnevelését levezényelni. Mivel a napi            
szintű mozgás, a foglalkozások a gyerekek által már jól ismert és kedvelt óvodapedagógusok             
által zajlik, a gyerekek a már jól megszokott közegben fedezhetik fel a mozgás és a               
csapatmunka örömeit.  

 
 
 

2. Szabadidő sport 

A szabadidősport tevékenységek támogatásának fő elve az, hogy azok minél szélesebb kör            
számára rendszeres és aktív szabadidő eltöltést biztosítson. Ezt célozza az önkormányzat           
szabadtéri létesítmények és jelzett turista útvonalak fejlesztésére vonatkozó elképzelése,         
melynek keretében az aktív turizmushoz kapcsolódóan új turista útvonalak, valamint          
tanösvény és tornapálya kerülne kialakításra. A település földrajzi, idegenforgalmi         
adottságainak ily módon történő kihasználásával bővülne az ide látogatók köre, úgy, hogy            
közben sportolási é szórakozási igényeiket is kielégíthetik.  

Mindemellett természetesen továbbra is fontos a lakossági szabadidősport lehetőségek         
szempontjából a már meglévő sportlétesítmények folyamatos karbantartása, szükség esetén         
felújítása, a felszerelések további fejlesztése és ehhez kapcsolódóan a lakossági sport           
támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítése,        
akciók szervezése, a rendszeres országos és nemzetközi jelentőségű sportesemények-,         
rendezvények részére helyszín biztosítása. 

 
3. Versenysport, utánpótlás nevelés 

A versenysport területén a sportegyesület eredményességi törekvéseit támogatja az         
önkormányzat. Az egyik legfontosabb cél az utánpótlás nevelés támogatása, amely biztosítja           
az versenysport kívánt színvonalának megtartását, és a magasabb osztályban történő          
versenyzést. 

A labdarúgás a sportok sportja, a legnépszerűbb játék, melynek Magyarországon különös           
jelentősége van. Az önkormányzat a felnőtt futball támogatása mellett kiemelten fontosnak           
tekinti a sportegyesület utánpótlás-neveléssel kapcsolatos törekvéseit. Ennek érdekében        
elengedhetetlen egy olyan új sportlétesítmény létrehozása, amely alkalmas gyermek- és          
ifjúsági futball edzések, versenyek lebonyolítására is.  

Bánk Község Önkormányzata a tulajdonában lévő, Bánk 938 helyrajzi számú sportcélú, a            
meglévő teniszpálya melletti területen egy 60 x 40 méter nagyságú műves pálya, valamint egy              
klubhelyiséget és külső vizesblokkot is magába foglaló öltözőépület építését tűzte ki célul. Az             
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új sportlétesítmény létrehozásával bővülnek a helyi sportolási lehetőségek, valamint         
növekszik azok színvonala. Emellett az önkormányzat a tervezett beruházással a          
versenysporton keresztül, a szabadidősportokat, valamint az óvodai testnevelést és utánpótlás          
nevelést is támogatni, segíteni kívánja. 

 

Bánk, 2020. június …. 

 

Torma Andrea 
polgármester 
 
 

Záradék 
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