Kismaros Község Önkormányzata
2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,
E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 15-ei ülésére
Előterjesztés sorszáma:

E-2015/11/02.

Tárgy:

HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Előterjesztő:

Neubauer Rudolf, polgármester

Készítette:

dr. Horváth Péter, jegyző

Döntés:

Egyszerű

Minősített döntés indoklása:
Ülés:

Nyílt ülés

Zárt ülés indoklása:

-

Költségvetés módosítás:

Költségvetés módosítást nem igényel

Szükséges előirányzat
(e Ft):

-

Bizottságok tárgyalják:

-

Törvényességi észrevétel

-

Kismaros, 2015. június 15.
………………………………..
előterjesztő

-1-

E-2015/11/02. sorszámú előterjesztés

2015. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Helyi Sportfejlesztési Koncepció célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a helyi sport fejlesztési irányainak meghatározása, az intézményi, a szabadidő és a versenysport támogatása, a gyakorlásukhoz szükséges feltételek javítása. Ennek érdekében készítettük elő
az előterjesztésem 1. sz. mellékletét képező Koncepció-tervezetet.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Kismaros Község Önkormányzatának
…/2015. (VI.15.) sz. határozata
a helyi sportfejlesztési koncepcióra vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Sportfejlesztési Koncepciót az
1. sz. mellékletnek megfelelően elfogadja.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
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1. sz. melléklet

KISMAROS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HELYI SPORTFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA

Elfogadva:
A Képviselő-testület
…/2015. (VI.15.) sz. határozatával.
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I.
A sportfejlesztési koncepció célja
A Helyi Sportfejlesztési Koncepció célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a helyi sport fejlesztési irányainak meghatározása, az intézményi, a szabadidő és a versenysport támogatása, a gyakorlásukhoz szükséges feltételek javítása.
Az Önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területein határozza meg elérendő céljait:
a) óvodai testnevelés,
b) iskolai testnevelés,
c) szabadidősport,
d) utánpótlás-nevelés,
e) a versenysport feltételeinek támogatása.
II.
Helyzetelemzés
1.)

Óvodai testnevelés.

Az óvodai testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónők a testnevelés két formáját használják
fel: a mindennapi úgynevezett frissítő 5-10 perces testmozgást, illetve a csoportonként szervezett
testnevelés foglalkozást. Az óvodában szervezett testnevelési foglalkozásokon elsősorban a gyermekek testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az óvónők. Ezeken a foglalkozásokon túl az óvodában az óvodai nevelés egész területén nagy gondot fordítanak
a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő mozgáslehetőségek biztosítására, kihasználására.
Az óvodai mozgásfejlesztés az óvoda udvarán elhelyezett mozgásfejlesztő eszközök igénybevételével és a KLIK által fenntartott tornacsarnok lehetőségeinek kihasználásával valósul meg
Az óvodások mozgáskultúrájának fejlesztését szolgálja a Kismarosi Torony SE Wado-kai karate
szakága keretében folyó „ovi karate”
2.)

Iskolai testnevelés.

A Vilcsek Gyula Általános Iskola életében kiemelten fontos szerepet kap az egészséges életre
nevelés, melynek egyik legfontosabb eleme a sport. Ennek biztosítása érdekében az 1-3. és a 5-7..
évfolyamokon folyik mindennapos testnevelés a tanórán kívüli szabadidős sportfoglalkozások
keretében a 4-8. osztályosok kézilabda sportköri foglalkozáson vehetnek részt.
A hely- és eszközlehetőségek adottak, a testnevelésórákat a több sportág gyakorlására alkalmas
sportcsarnokban tartják.
A civilizáció fejlődésével egyre több gyereknél jelenik meg valamilyen testi deformitás, az elhízás
veszélye, ami visszavezethető a mozgásszegény életmódra, ezért is különösen fontos, hogy már
gyerekkorban megszeressék a mozgást. Az iskola a már kialakult deformitások javítására, csökkentésére lehetőséget biztosít gyógytestnevelés óra keretén belül heti 3 alkalommal.
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Szabadidősport.

Szabadidősportra a községben a sportcsarnok, a szabadtéri futball, kézilabda és kosárlabda pálya
használata nyújt lehetőséget a lakosságnak.
Az elmúlt évek során megnőtt az igény a mozgásra, a kihasználtság 100 %-os, a felmerülő igényeket a sportcsarnok sem hétköznap, sem hétvégén nem tudja kielégíteni.
Rendszeresen helyet ad a teremlabdarúgásnak (versenysport, szabadidős-sport és öregfiúk), a női
tornának, családi tornának, harcművészeti foglalkozásoknak.
Alkalomszerűen meghirdetett versenyek (tollaslabda, asztalitenisz, futball, kosárlabda, stb.), családi sportnapok és egyéb települési rendezvények sportprogramjainak ad otthont.
A helyi művelődési házban az érdeklődők jógaoktatáson, speciális gerinctornán, női alakformáló
tornán, nyugdíjas tornán, bu-ju-jutsu foglalkozáson vehetnek részt
4.)

Versenysport, utánpótlás nevelés.

Kismaroson mint az ország legtöbb településén a labdarúgás az a sport, amely meghatározó szereppel bír. A községben is nevelkedtek más sportágakban tehetségek, de a sportlétesítmények és a
szakmai háttér hiánya miatt a versenyszerű sportolást máshol folytatták. A község versenysportját
a Fortuna SC és a Kismarosi Torony SE képviseli.
A Fortuna SC labdarúgói több korosztályban vesznek részt a nemzeti bajnokságokban, az egyesület jelentős utánpótlásbázis, hozzávetőlegesen 70 fiatal sportol a különböző korosztályú csapatokban.
A Kismarosi Torony SE a Wado-kai karate művelésével teremt sportolási és versenyzési lehetőséget a fiataloknak, a harcművészetek sajátosságainak megfelelően mentális és fizikai képzést is
kapnak.
Mindkét egyesület sportolói sikeresen szerepelnek a korosztályos bajnokságokban, illetve versenyeken
III.
A sportolás feltételeinek alakulása
1.)

Létesítményi feltételek.

A Fortuna SC működése az önkormányzat tulajdonában lévő sporttelepen 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 létesítményhez nem tartozik edzőpálya, amely jelentősen megnehezíti a lehetőségeket. A pálya
februártól novemberig folyamatos használat alatt van. Az edzések és a mérkőzések összehangolása, időbeosztása komoly szervezést igényel. Ezen felül a község szabadidősport rendezvényeit
(Falunap, majális. kispályás labdarúgó tornák, ) is a versenysportra használt pályán bonyolítják le.
A túlzott kihasználtság pedig a pálya talajának (füvének) minőségét veszélyezteti, amely csak
többletmunkával (öntözés, fűnyírás) ellensúlyozható.
A KLIK fenntartásában működő sportcsarnok az óvodai, iskolai testnevelés és a szabadidősport
színtere, a szabadtéri kispályás labdarúgásra, kézilabdára, street-ball-ra alkalmas pályák szabadidős
célokat szolgálnak.
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A Művelődési Házban folyik a jóga, a speciális gerinctorna, női alakformáló torna, a nyugdíjas
torna az ovi karate és a bu-ju-jutsu.
2.)

Pénzügyi feltételek.

A Fortuna SC-t a sportlétesítmény használatán felül az Önkormányzat lehetőségei szerint éves
költségvetésében keretet biztos az egyesület részére. További bevételek az elmúlt években kisebb
pályázatokból és a helyi vállalkozók támogatásából származnak, a rendelkezésre álló pénzeszközök a létesítmény működését biztosítják, fejlesztésre nem elégségesek.
A sportlétesítmény felújítását, korszerűsítését célzó törekvések megvalósítása külső források
igénybevétele nélkül nem lehetséges.
IV.
Célkitűzések
1.)

Óvodai testnevelés.
a) Minden évszakban, lehetőség szerint mindennap az óvoda udvarán történő mozgáslehetőség biztosítása a mozgásigény kielégítésére.
b) A gyermektorna differenciálását kell elérni állapotfelmérés után, (lúdtalp, gerinc).
c) A gyereknapon sportrendezvény szervezése: sorversenyek, kötélhúzó-, akadály- és futóversenyek.
d) „Mesevár Nap” megrendezése: mozgásos program szülőkkel együtt.
e) A Környezetvédelmi Világnap ünneplése mozgásos versenyekkel.
f) Ingyenes úszásoktatás lehetőségének biztosítása az érdeklődő gyermekek számára.

2.)

Iskolai testnevelés.

A mindennapos testnevelés NAT-nak megfelelő felmenő rendszerű megvalósítása, az általános
iskolások úszásoktatásának lehetővé tétele, az iskolai szabadidősport keretében a kézilabda mellett
más sportágak bevezetése
3.)

Szabadidősport.

A szabadidősport keretében a szabadtéri sportolási lehetőségek elsősorban a vízisportok fejlesztése, szervezett szabadidősport programok szervezése
Az önkormányzat támogatja a gyalogos és kerékpáros turizmust, ezért közigazgatási területén
minden ilyen irányú kezdeményezést támogat.
4.)

Versenysport, utánpótlás nevelés.

Kismaros Község Önkormányzata a fenntartásában lévő, a Fortuna SC által használt sportpálya
felújítását célul tűzi ki.
A sportpálya legsürgősebben fejlesztésre szoruló része a labdafogó háló cseréje.
Emellett szükséges ülőhelyek kiépítése, hogy biztosíthatók legyenek minél több néző számára a
minél biztonságosabb, kényelmesebb férőhelyek.
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A pályavilágítást is ki kell építeni, hogy a sötétedés ne legyen gátja a pálya használatának.
A tervezhető esti edzések a pálya telítettségének elosztásában segítenének, így több sportrendezvényt lehetne szervezni a sportpályán.
A futball mellett meg kell teremteni más sportágak, elsősorban az atlétikai sportágak és a vívás
űzéséhez szükséges feltételeket.
V.
Az Önkormányzat sportlétesítmény-felújítási programja
Kismaros Község Önkormányzatának 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó Középtávú Sportlétesítmény Fejlesztési Programját az 1. számú melléklet tartalmazza.
VI.
Záradék
Jelen dokumentumot Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2015.
(VI.15.) sz. határozatával fogadta el.

Neubauer Rudolf
polgármester
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HELYI FEJLESZTÉSI SPORTKONCEPCIÓ
1. számú melléklete
Kismaros Község Önkormányzata a 2015-2019. évekre vonatkozó középtávú sportfejlesztési
koncepciójában megfogalmazott elvek és célok elérése érdekében az alábbiakban határozza meg
sportlétesítményeinek és és a sportolásra alkalmas helyszínek fejlesztési elképzeléseit:
SPORTLÉTESÍTMÉNY
FEJLESZTÉSI PROGRAM
Fsz.
Fejlesztési elképzelés
Kismorgó Óvoda
Udvari eszközök jó karban tartása, eszközfej1.
lesztés
3.

Módszertani fejlesztés

Dátum
Folyamatos
Folyamatos

Megjegyzés
Intézmény éves költségvetésében tervezi
Intézmény dolgozói a
kötelező továbbtanulás alkalmával.

Vilcsek Gyula Általános Iskola
1.

A sportcsarnok felújítása ,parketta cxeréje

2.
Óvodai, iskolai úszásoktatáshoz tanuszoda
Sportpálya és sportöltöző

2017
2018-ig
Folyamatos

önkormányzat
éves
költségvetésében
tervezi
Pályázat függvényében
Az önkormányzat éves
költségvetésében
tervezi

1.

A pálya és az öltöző jó karban tartása

2.

Labdafogó háló cseréje

2016.09.30-ig.

3.

Pályavilágítás kiépítése

2016.06.30-ig

Pályázati
lehetőség
függvényében

4.

Aszfaltos kézilabda pálya (többfunkciós: kispályás futball, kosárlabda, kézilabda pálya
karbantartásafelújítása

2017. 06.30-ig.

Pályázati
lehetőség
függvényében.

5.

Padsorok építése mindkét pálya mellé

2017.06.30-ig.

6.

Atlétikai pálya kiépítése

2019.

Pályázati
lehetőség
függvényében.
Pályázati
lehetőség
függvényében.

Kismaros Község Önkormányzata csatlakozik minden olyan kistérségi, vagy települési összefogáson alapuló tervhez, kiépítéshez,mely a gyalogos kerékpáros és vízi turizmust, szabadidős sportot
támogatja.
Neubauer Rudolf
polgármester
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