A KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA
A 2011/2012-ES ÉVADRA

A Kerekegyházi Sportegyesület alapkoncepcióját a 2010-ben újjá alakult elnökség fogalmazta meg, amely a magyar labdarúgó
bajnokságokon való sikeres szereplésre és az utánpótlás nevelés előtérbe helyezésére irányult. A 2010-ben életbe lépő, majd
2011-től jelentős elemekkel bővülő sporttörvénnyel összhangban a Kerekegyházi Sportegyesület sportfejlesztési stratégiáját úgy
alakította ki, hogy az tartalmazza az egyesület alapkoncepcióját, és összhangban legyen a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszú
távú sportágfejlesztési stratégiájával, az országos hatáskörű MLSZ programokkal és Kerekegyháza Város helyi Sportfejlesztési
Koncepciójával is. Ennek érdekében utánpótlás terén szorosabbra fűzi az eddig is jó alapokon nyugvó kapcsolatát a helyi
nevelési-oktatási intézményekkel, a Napközi Otthonos Óvodával és a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel, valamint a környező településekkel, tovább bővítve utánpótlásbázisát. Legfontosabb célkitűzése a labdarúgás
népszerűsítésén túl, hogy a magyar labdarúgás világviszonylatban is egyre több sikert érjen el.
A Kerekegyházi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának célja a helyi labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése,
az óvodások, iskolások, hátrányos helyzetű gyerekek, fogyatékkal élők, felnőtt férfiak és nők, valamint az öregfiúk (szeniorok)
bevonásával. Távlati célként tűztük ki Kerekegyháza helyi kistérségi labdarúgóközponttá fejlesztését. Célunk egyértelmű és
világos jövőképet adni az aktív sportolás felé orientálódó érdeklődőknek. Törekszünk arra, hogy minél szélesebb társadalmi
bázist alakítsunk ki a szabadidősport és az aktív sportolás terén is. Célkitűzéseink között szerepel, hogy a helyi
sportszakemberek, lakosok bevonásával a labdarúgás már eddig felépített alapjait megerősítsük, versenyképessé tegyük. Mindez
jótékonyan hathat a helyi vállalkozók aktív szerepvállalására is, hisz a csapatokat saját magukénak érezve tudatosan fogják az
egyesületet támogatni. A csapatok folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat
meg, ami jótékonyan hat vissza az utánpótlás nevelés bázisára, a város sportaktivitására és a szponzorok növekedésére is.
A programban szereplő elképzeléseink megvalósíthatóak, hiszen a város egyre dinamikusabban fejlődik, a lakosságszám és a
születésszám évről évre nő, mindez pedig fokozza a szabadidő aktív eltöltésének igényét. A jelen koncepció megvalósulása
esettén jelentősen erősödik egyesületünk helyzete, gazdálkodásunk biztosabbá válik, így hosszú távon elérhetjük, hogy a
fejlődés fenntarthatóvá váljon.
A Kerekegyházi Sportegyesületet 1936-ban hozták létre, és azóta meghatározó szerepet tölt be a település sportéletének
alakításában. Folyamatosan működik a kisebb-nagyobb gazdasági, infrastrukturális és financiális nehézségek ellenére is, de
céljai megvalósítására egyre szűkülő anyagi források állnak rendelkezésre. Az egyesület a kisváros egyetlen sportegyesülete,
amelynek keretein belül jelenleg 7 szakosztály működik, közöttük a labdarúgás. A szakosztályok szorosan együttműködnek a
helyi önkormányzattal, az óvodával, általános iskolával és a város egyéb intézményeivel, valamint a helyi vállalkozókkal. Az
egyesület a helyi önkormányzattól kapott támogatáson felül tagdíjakkal és szponzori támogatásokkal képes csak működni. Az
utánpótlás nevelést valamennyi szakosztály kiemelten fontos feladatának tekinti. Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a fiatalok
egészséges életmódra nevelésére, szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítására. Ehhez szakképzett edzőket, pályákat,
edzéseken és versenyeken való rendszeres részvételi lehetőséget biztosít a legkisebbektől kezdve. A szakosztályok edzéseiket
az általános iskola sportcsarnokában és a Borbás Gáspár Sporttelepen végzik.
A labdarúgók évekig a felnőtt megyei I. osztályban szerepeltek, a 2010/2011-es bajnoki évben az I. osztályban sajnálatosan
eluralkodott pénzügyi szemlélet miatt a megyei III. osztályba kényszerültek. A felnőtt és az ifi csapatok, valamint a serdülő csapat
is bajnoki rendszerben versenyzett. Rendszeresen szerepelnek U-11, U-9 és U-7 csapataik a fiatalok részére szervezett
tornákon. A tornák helyszínére utaztatni kell a csapatokat.
Az egyesület célja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség sportstratégiájával összhangban határozott lépéseket tegyen
Kerekegyházán a labdarúgás egyre nagyobb térhódításában, és határozott fejlődési tendenciát tudjon mutatni. Tovább kell
erősíteni a menedzselést (MLSZ, média, üzleti szféra, versenysport, utánpótlás). Cél, hogy az egyesület határozott és pozitív
jövőképet tudjon mutatni az utánpótlás bázis részére, erősítse az elhivatottságot, valahová tartozás érzését, és ezáltal alternatívát
kínáljon a korosztályukra jellemző devianciák csökkentése és kivédése érdekében. Ehhez minőségi szakember gárdára van
szükség, amely folyamatosan együttműködik a helyi nevelési-oktatási intézményekkel. Ezt az együttműködést még szorosabbra
kell fűzni. Az utánpótlás nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, ezért fontos, hogy már az óvodásokat is bekapcsoljuk a
labdarúgás vérkeringésébe. Folytatni kell a jó kapcsolatot a helyi nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, testnevelőkkel, helyi
sportvezetőkkel, és egyeztetést kell kezdeményezni a kölcsönös érdekek kialakítása érdekében (pl. sportnapok, tornák közös
szervezése). Arra kell törekedni, hogy Kerekegyházán egyre edzettebb, egészségtudatosabb generációk növekedhessenek fel,
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akik tovább öregbíthetik Kerekegyháza jó hírnevét.
A településen nem működik olyan szervezet, amely kifejezetten a fogyatékosok sportolási lehetőségeit karolná fel. Az általános
iskola akadálymentesítése megoldott, a Borbás Gáspár Sporttelep is akadálymentesített, de egyik sincs felszerelve fogyatékosok
számára speciális eszközökkel. A fogyatékos személyek bevonása érdekében fel kell mérni az igényeket, meg kell nézni a
lehetőségeket.
Fel kell mérni a helyi gazdasági potenciált, és a támogatottsági kört ezen keresztül kell megcélozni. Az egyesületnek olyan
jövőképet kell meghatározni, amely vonzó lehet a befektetői oldal számára, és további támogatókat kell megnyerni, amellett, hogy
a pályázati lehetőségeket is folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Széles, mindenre kiterjedő szponzori és sporttámogatási
kapcsolati pontokat kell kialakítani, amely nem csak a támogatók pénzének megszerzésére irányul, hanem azok teljes mértékű
kiszolgálására is.
Az egyesületnek szem előtt kell tartania a nyilvánosság biztosításának fontosságát, a helyi és lehetőség szerint akár országos
média kiszolgálására kell törekedni.
A támogatást az alábbi jogcímekre szeretnénk fordítani:
I. Személyi jellegű ráfordítások: Elképzeléseink megvalósításához feltétlenül növelnünk kell az egyesülethez kapcsolódó
szakemberek számát, legalább további két edző bevonásával.
II. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás: A felnőtt korosztály részére sportruházat, sportszerek beszerzése, az egyesület fejlődését
elősegítő eszközök beszerzése.
III. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: Elsősorban a tömegbázis szélesítésére, a tehetségek felkutatására és
képzésére törekszünk. Fontos, hogy az utánpótlás neveléssel foglalkozó szakemberek nagyobb erkölcsi és anyagi elismerésben
részesülhessenek. Az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátásához szükséges sportfelszerelések, sporteszközök, gyógyszerek,
diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök beszerzése. Finanszírozni kell a versenyekre, mérkőzésekre, edzésekre
való személyszállítás költségeit, a nevezési költségeket, a felkészítéssel összefüggő költségeket, versenyengedélyek
kiállításának díját.
IV. Képzéssel összefüggő feladatok támogatása: Az egyesületnél jelenleg foglalkoztatott edző mellett további két edző
megbízását tervezzük, hiszen az utánpótlás korosztályok bővítésével a jelenlegi kapacitás nem elegendő. A felnőtt csapat tagjai
közül kerülne kiválasztásra az a két személy, akik a megfelelő képzéssel edzői képesítést szereznének, ezzel is segítve az
egyesülethez való kötődés elmélyítését.
A megvalósítás eszközei:
- Óvodai, iskolai csapatok, programok, fesztiválok szervezése tanórán kívüli foglalkozások keretében. (Részvétel a Bozsik
intézményi programban.)
- Egyesületi utánpótlás korosztályos csapatok (U5, U7, U9, U11, U13, U16, U19) szervezése, edzése - minimum heti 2x1 órában,
szakképzett edző vezetésével - és versenyeztetése (Bozsik egyesületi programban)
- Sportfelszerelések és sporteszközök beszerzése (1X2 m-es, 3X2 m-es kapu, háló, mez, futballcipő, melegítő, labda, stb.)
- Edzők toborzása, képzése, továbbképzése a felnőtt csapat tagjai közül
- Távlati cél a létesítményfejlesztés, a Borbás Gáspár Sporttelep átfogó rekonstrukciója, műfüves borítás beszerzése a meglévő
iskolai pályára, homokos strandfocipálya, játszótéri grundok létesítése.
- Egyéb grassroots területek (futsal, kispályás foci, női foci, öregfiúk, szociális- és fogyatékkal élők programjainak) népszerűsítése
és rendezvényeinek szervezése.
- A környező települések bevonása a felsoroltakba.
Megcélzott eredmények:
A kerekegyházi labdarúgás jelenleg új alapokon épül. Jelenleg megyei III. osztályban játszik a felnőtt csapat és folyamatosan
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dolgoznak az utánpótlás korosztályok. Ezt szeretnénk tovább fejleszteni, helyi játékosokkal a felnőtt csapatot újjászervezni és
megerősíteni. Az eddigi 4 egyesületi és 3 iskolai utánpótlás csapat számát fokozatosan, lépésről lépésre 7-re illetve 4-re emelni.
Azaz az eddig egyesületben sportoló 80 főt fokozatosan 100 főre, az iskolában focizó 45 főt 60 főre fejleszteni.
Terveink között szerepel az ősszel három óvodás labdarúgó fesztivál szervezése a helyi és a környező települések óvodásai
számára.
Az utánpótlás nevelésre fordított források megemelésével a nevelés színvonala is tovább emelhető, és a kapcsolódó költségeket
(pl. sportfelszerelés, utaztatás) minél nagyobb mrtékben átvállalva a szülők, oktatási intézmények terhei tovább csökkenthetőek.
Hosszabb távon várt eredmény: a fiatalokban a labdarúgás révén egészséges életmód, mozgás iránti igény kialakítása; a
programok révén közösségek, társadalmi kötődések erősödése; a játék, sport öröme, egymáshoz tartozás élményének
megtapasztalása. A labdarúgás segíthet a fiatalok értelmes, egészséges szabadidős tevékenységének eltöltésében, valamint a
hátrányos helyzetűeknek is felemelkedést biztosíthat. Az erős társadalmi kohézió végső soron a település fejlődéséhez is
hozzájárulhat, idevonzva a gazdasági szereplőket, amelyek az egyesület további fejlődését is generálják.

Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege1
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

1

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás összesen:

1

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása
1
összesen:
Képzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen:

Közreműködői költségek összesen:

1

Önrész
(Ft)

Támogatás
(Ft)

Összesen
(Ft)

850 000

850 000

1 700 000

156 000

364 000

520 000

190 000

1 710 000

1 900 000

225 000

75 000

300 000

1 421 000

2 999 000

4 420 000

1

Összesen:

A program teljes összevont költségvetése:

2011/12-es bajnoki évad

1

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen

1 421 000

2 999 000

4 420 000

A jogcímeket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a tartalmazza.
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