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TÁJÉKOZTATÓ
I.
A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának 2012. május 2-án benyújtott
sportfejlesztési programját (TAO) a Magyar Labdarúgó Szövetség a 2012.szeptember 2-án kelt
határozata szerint 12.514.487.- Ft, azaz tizenkettőmillió-ötszáztizennégyezer-négyzáznyolcvanhét
Ft támogatási keretösszeggel jóváhagyta.

A Labdarúgó Szakosztály benyújtott sportfejlesztési programja:
A benyújtott pályázat az Egyesület Labdarúgó Szakosztályának a 2012/2013-as idényre tervezett
sportfejlesztési stratégiáját tartalmazza, azonban az Egyesület elsődleges célja, hogy az
utánpótláscsapatok

létszámát

2015-re

50-60%-al

növelje,

azaz

kb.

évi

15%-os

létszámnövekedéssel számol. A célok elérése érdekében 2012-től az Egyesület nagyobb anyagi
forrásokat szán az utánpótlás-nevelésre. Az előrelépéshez szükség van új sporteszközök, ill.
sportfelszerelések beszerzésére, valamint az utánpótlásedzők megfelelő továbbképzésére és
honorálására, ezért évről évre a szükséges eszközöket és sportolói igényeket figyelembe véve
sportfejlesztési programot szeretne benyújtani az Egyesület.
A fentiek alapján a Labdarúgó Szakosztály középtávú, 2015-ig tartó fejlesztési stratégiája négy fő
terület köré csoportosítható:
-

Az első a labdarúgás népszerűsítése, amely egyrészt a tömegsport bázis folyamatos
növelését,különösen a U7-U13 korosztály növekvő bevonását, valamint a minden
korosztály számára megfelelő színvonalú sportolási lehetőség biztosítását célozza. Ennek
érdekében saját és külső pályázati források bevonásával 2010-től családi rendezvények,
népszerűsítő programok, mérkőzés és stadion látogatások zajlanak a Szakosztály
szervezésében.
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-

A stratégia második elemeként nagy hangsúlyt fektetünk az edzői kör folyamatos
képzésére, amellyel a helyi labdarúgás színvonalának emelése az elsődleges célunk. A
2012-es évben tervezzük az utánpótlásedzők továbbképzését UEFA B licenc-re.

-

Harmadik elemként az infrastrukturális feltételek folyamatos javítása, a pálya, az
eszközpark és a kiszolgáló létesítmények színvonalának növekedése jelent központi célt.
Ennek érdekében – elsősorban pályázati források bevonásával és társadalmi munkával –
2010-2011-ben sikerült teljesen felújítani az öltöző, szertár és iroda épületet, valamint új
eszközök (kapu, rúgó palánk, stb.) beszerzését is elvégeztük. Az MLSZ pályaépítési
programjának köszönhetően 2012 nyarától új, kisméretű műfüves futballpálya is segítheti
az utánpótláscsapatok fejlődését.

-

Végül a Szakosztály célja, hogy átlátható és hatékony gazdálkodást folytasson, amelynek
fő elemei a szponzorációs lehetőségek kihasználása és a pályázati források folyamatos
bevonása.

Az Egyesület középtávú sportfejlesztési programja szervesen kapcsolódik a szakszövetségi
stratégiához, hiszen mindkettő elsődleges célja az utánpótlás-nevelés körülményeinek fejlesztése
és az utánpótláskorú labdarúgók létszámának növelése. Emellett az Egyesület osztozik a
szakszövetség azon szándékával is, mely a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport
szintjén foglalkozó gyerekek számának növelését és a tehetségesebb fiatalok korosztályos
csapatokba való beintegrálását célozza. Az Egyesület fontos feladatának érzi azt is, hogy a
környékbeli kisebb települések utánpótláskorú fiataljait összefogja, segítse és megfelelő minőségű
infrastrukturális feltételeket biztosítson számukra. Az Egyesület 2011-ben már sikerrel pályázott a
TAO program keretében, azonban az elnyert 1.830.000.- Ft értékű támogatást nem sikerült
feltölteni, ezért az idei évben a tavalyi célokat átültetve és kiegészítve céltudatosabban kerestük fel
a cégeket, biztosítva ezzel a sikeres pályázat esetén a keret feltöltését.
A labdarúgás évtizedek óta vezető szerepet tölt be Polgárdi sportéletében. Az utóbbi években az
Egyesület egyre nagyobb figyelmet fordított az utánpótlás-nevelésre, így a 2012/2013-mas idényre
beadott sportfejlesztési program is erre koncentrál. Az Egyesület a következő évben szeretne
szintet lépni és a beadott nagyobb összegű támogatás segítségével megalapozni stratégiáját. A
fokozatos fejlesztések, a szakemberek továbbképzése és honorálása várhatóan az eredményesség
javulásával és az utánpótlás korú igazolt labdarúgók számának növekedésével fog járni. A
benyújtott sportfejlesztési program megkönnyíti a közoktatásban tanuló, labdarúgással
tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek korosztályos csapatokba való beintegrálását is.
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Mindemellett az Egyesület a városi lakosság körében is igyekszik népszerűsíteni a labdarúgást és
az egészséges életmódot, ezért különböző sportprogramokat, versenyeket, stadionlátogatásokat
szervez. A sportfejlesztési programban az Egyesület a további fejlődés alapkövét látja. Az
Egyesület egyetlen kockázattal számol, hogy az elvárt létszámnövekedést nem 3-4, hanem csupán
5-6 év alatt sikerül elérni.

A projekt költségvetése
Jogcímek

Támogatás

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Önrész

Sportfejlesztési
program értéke

Személyi jellegű
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás

634.441.- Ft

6.344.- Ft

271.903.- Ft

906.344.- Ft

Utánpótlásnevelési feladatok
támogatása

11.729.670.- Ft

117.297.- Ft

1.303.297.- Ft

13.032.967.- Ft

Képzési feladatok
támogatása

150.376.- Ft

1.504.- Ft

451.128.- Ft

601.504.- Ft

ÖSSZESEN:

12.514.487.- Ft

125.145.- Ft

2.026.328.- Ft

14.540.815.- Ft

A közvetlen támogatás összege: 12.389.342.- Ft

II.
A Polgárdi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának 2012. április 30-án benyújtott
sportfejlesztési programját (TAO) a Magyar Kézilabda Szövetség a 2012.október 2-án kelt
határozata szerint 5.650.495.- Ft, azaz ötmillió-hatszázötvenezer-négyszázkilencvenöt Ft
támogatási keretösszeggel jóváhagyta.

A Kézilabda Szakosztály benyújtott sportfejlesztési programja:

A Polgárdi Városi Sportegyesület alapszabályban megfogalmazott célja: „a rendszeres sportolás,
versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek jegyében elősegíteni a
sportmozgalom fejlődését, eredményességét”. A jogelődeivel együtt 1920-tól, jelenlegi formájában
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1992-től működő egyesület Kézilabda Szakosztálya a kezdetektől fogva a helyi sportélet egyik
legfontosabb színtere.
A Kézilabda Szakosztály tevékenységének legfontosabb elemei, hogy:
Tevékenységével támogatja a szabadidősportot, a tehetséggondozást és az utánpótlás
nevelést,
-

közösségi programokat szervez a sportkedvelő családok részére.

Az Egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói számára
sportolási lehetőséget biztosít,
-

más szerveződések és helyi közösségi programok lebonyolításához segítséget nyújt.

-

Az Egyesület tagjai számára rendszeres sportolási lehetőséget biztosít.

A Kézilabda Szakosztály jelenleg 24 felnőtt korú sportolót foglalkoztat, a csapat a Fejér megyei
női bajnokságban szerepel. Az idei évben indult meg az utánpótlás korú sportolók bevonása,
jelenleg 20 fiatal kezdte meg a munkát. Az utánpótlásbázis sikeres fejlesztéséhez az egyesületnek
nagy szüksége van a látvány csapatsport támogatásból származó bevételre, hiszen az alapvető
eszközök és felszerelések megvásárolása nélkül nem indulhat meg a kellő szakmai munka.
A Szakosztály a Széchényi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziumának
telephelyén található műanyag borítású 40 x 20 m-es pályával rendelkező fedett tornatermet
használja, mely az intézményi testnevelésóráknak, a megyei kézilabda és az NB II-es, NB III-mas
asztalitenisz mérkőzéseknek, valamint szabadidősport tevékenységnek, továbbá a városi
sportegyesület labdarúgócsapatai számára a téli felkészülésnek is helyt ad.
Az iskola adatai alapján intézményi oktatás keretében heti 35 órában 441 fiatal használja a termet,
heti 30 órában pedig a különböző sportszakosztályok (asztalitenisz, karate, futball, kézilabda),
valamint a szabadidősportot űző különböző városi intézmények (rendőrség, tűzoltóság), lakosok
sportolnak a teremben (kb. 250 fő hetente). A tornacsarnok ad helyet a hétvégén rendezett
hivatalos kézilabda és asztalitenisz mérkőzéseknek is a versenynaptárakban meghatározottak
szerint.
A Szakosztály eltökélt célja, hogy 2015-re olyan utánpótlásbázist alakítson ki, amellyel a
különböző

utánpótlás-bajnokságokon

és

tornákon

sikerrel

szerepelhetnek

és

ennek

eredményeként az egészséges életmód és a kézilabda népszerűsítését is elvégezhetik a városban. A
2012-es év első felében indult meg az utánpótláskorú sportolók bevonása, a szakosztály célja,
hogy évről évre 20-30% növelje az utánpótláskorú kézilabdázók számát. A Szakosztály
sportfejlesztési programjának fontos eleme, hogy 2015-re megduplázza a fiatal sportolók
létszámát és biztosítsa a folyamatos versenyeztetésüket.
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A Szakosztály az utánpótlásbázis növelése mellett a kézilabdát tömegsport szintjén művelő városi
lakosok egyre növekvő bevonását is szeretné elvégezni, illetve a közoktatásban tanuló
gyerekeknek az általános iskolai testnevelésórák keretében kézilabda szakórák bevezetését
kezdeményezi. Ennek elérése érdekében az Egyesület keretein belül dolgozók edzők folyamatos
továbbképzése zajlik.
A Szakosztály az utánpótlás-program elindításához jelenleg kis költségvetéssel számol. A létszám
növekedésével kívánja a ráfordított költségeket is egyenes arányban növelni. A jelen pályázatban
vázolt közel 6 millió forintos költségvetés az utánpótlásbázis megteremtéséhez szükséges
alapfeltételek költségeit tartalmazza. A kézilabda népszerűsítésével várhatóan a Szakosztály
jegybevételei is nőni fognak, a cél 2015-re egy olyan nézőbázis, állandó közönség kialakítása is,
amely a különböző versenyekre, bajnoki mérkőzésekre is elkísérik mind a felnőtt, mind az
utánpótláscsapatokat.

A

Szakosztály

kevés

kockázattal

számol,

hiszen

a

jelenlegi

utánpótláslétszám megduplázása, az iskolai tanulók bevonása nem teljesíthetetlen feladat, az
oktatók és edzők visszajelzése alapján az évi 20-30%-os létszámnövekedés reális és vállalható
célkitűzés.

Jogcímek

Támogatás

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Személyi jellegű
ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlásnevelési feladatok
támogatása

5.034.591.- Ft

56.505.- Ft

559.399.- Ft

5.650.495.- Ft

Képzési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÖSSZESEN:

5.034.591.-

56.505.- Ft

559.399.- Ft

5.650.495.- Ft
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Önrész

Sportfejlesztési
program értéke

