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Bevezetés 

 

Európai Sport Charta: „Sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként vagy 

szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi 

kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése.” 

 

Hazánkban a sport jelentősége mind társadalmi, mind gazdasági szempontból meghatározó, 

akár a versenysport gazdasági és lélektani hatásait, akár az utánpótlás-nevelés, az iskolai és 

diáksport, illetve a szabadidősport jótékony hatásait vesszük figyelembe. A sport különösen a 

felnövekvő nemzedékek, a gyermekek, fiatalok életében tölthet be meghatározó szerepet, 

hiszen nevelő hatása olyan emberi értékek kialakulását segítheti elő, mint a küzdeni tudás, a 

kitartás, a győzni akarás mellett az ellenfél tisztelete és megbecsülése, a csapatszellem, 

közösségtudatos gondolkodás erősödése. A nevelő hatás mellett meghatározó jelentőségű a 

napjainkban egyre fontosabbá és indokoltabbá váló egészség-megőrzési funkciója is.  

 

Jogszabályi környezet 

 

Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „Minden gyermeknek 

joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és 

gondoskodáshoz.” Illetve Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) és (2) bekezdése kimondja, 

hogy „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog 

érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, 

az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem 

és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 

támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.” 

 

Ezen Alaptörvényben rögzített jogok érvényesülését szolgálja a helyi önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos feladatainak jogszabályba foglalása, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. 

§-ában található meg az alábbiak szerint:  

„55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 
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b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló 

törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételeket. 

(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési 

feladatai körében. 

a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, 

b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 

c segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 

sportrendezvények lebonyolítását, 

d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

e)204 

f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 

g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 

(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak megfelelően - 

ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat. 

(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal 

kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami 

támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget.” 

 

A Magyarország önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése rögzíti, hogy 

a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen többek között a sport, ifjúsági ügyek, annak érdekében, 
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hogy a sportolás lehetőségének megteremtésével elősegítsék az egészséges életmód kialakítását 

minél fiatalabb korban.  

 

A Sport koncepciónak a fenti feladatok elvégzése terén összhangban kell lennie a Sport XXI. 

Nemzeti Sportstratégia 2007-2020. alapelveivel is. (Az Országgyűlés 65/2007. (VI. 27.) OGy 

határozattal fogadta el.) 

 

Fenti feladatok figyelembevételével Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos tevékenységeit az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

Alapelvek a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia mentén 

 

„A SPORTPOLITIKA STRATÉGIAI CÉLJAI 

1. Az életminőség javítása 

2. A sport kapcsolatrendszereinek fejlesztése 

3. Egészséges társadalom 

4. A sport és a tudástársadalom összekapcsolása 

5. Harmonikus társadalom, a közösségi kohézió fejlesztése 

6. A sport mint innovatív tényező - a versenyképesség és a foglalkoztatottság növelése 

7. A nemzeti és közösségi identitás erősítése 

8. Esélyegyenlőség 

 

 STRATÉGIAI CÉLOK A SPORT EGYES TERÜLETEIN 

1. Iskolai testnevelés és diáksport 

2. A szabadidősport, rekreációs sport célja 

3. A versenysport, utánpótlás-nevelés 

 

A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA, A FEJLESZTÉS IRÁNYAI 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SPORT FŐ TERÜLETEIN 

1. Az iskolai testnevelés és a diáksport fejlesztése 

2. A szabadidősport fejlesztése 

3. A versenysport fejlesztése”  

(kivonat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiából) 
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Általános célkitűzések 

 

A fenti alapelvek alkalmazásával Monorierdő községben olyan koncepciót kell alkotni, amely 

megfelel az Európai Uniós előírásoknak is annak érdekében, hogy az Unió elvárásainak és a 

kötelezettségek teljesítésének meg tudjon felelni az Önkormányzat.  

 

El kell érni, hogy a sport mindenkire vonatkozó hasznos funkciói érvényesülhessenek az 

alábbiak szerint:  

 

egészségmegőrzés 

egészséges életmódra nevelés 

mozgásműveltség 

közösségi együttélés területén a sport fontosságának hangsúlyozása 

szórakoztatás 

vállalkozások körének szélesítése 

sportturizmus fellendítése 

 

Az a társadalom tud jelentős fejlődésen keresztül menni, aki előtérbe helyezi az egészséges 

életmódot. A fizikai és mentális egészség megőrzéséhez szükséges, hogy a közösségek a fenti 

funkciók érvényesülését előmozdítsák.  

 

Az egyik legfontosabb cél a sport széles körű megszerettetése érdekében az óvodai és iskolai 

sport középpontba helyezése. Ez a cél a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

meghatározottak alapján elsődlegesen az oktatási-nevelési intézmények feladatkörébe tartozik, 

viszont az Önkormányzat felelőssége, hogy az oktatási-nevelési intézményekben megkezdett 

egészség- és sporttudatos nevelés az intézményeken kívül is folytatódjanak. Elérhetővé kell 

tenni, hogy minden gyermek saját mentalitásának, egészségi állapotának, mozgásigényének 

megfelelően választhasson sportágat magának.  

 

Elérendő cél, hogy a lakosság részéről ne csak a gyermekek kerüljenek középpontba a sportolás 

tekintetében, hanem ugyanolyan figyelmet kell fordítani a helyi társadalom minden 

korosztályának sporttevékenységére is. Ennek keretében meg kell találni azokat a 

lehetőségeket, amely által az idősebb korosztály is megtalálja magának, és állapotának 

megfelelő sportolási lehetőséget a településen.  
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A sporttal kapcsolatos önkormányzati kiadások többrétűek lehetnek. Egyrészt vannak állandó 

kiadások, amelyek a sportlétesítmények működtetési, üzemeltetési költségeit fedezik. Ezen 

felül szükséges kialakítani egy pénzkeretet, amelyből a helyi diáksport szervezeti és 

versenyrendszere támogatható, illetve az utánpótlás neveléshez is meghatározott támogatás 

nyújtható. Ebből a keretből biztosítható egy esetleges pályázaton való részvétel önrészének 

finanszírozása is, illetve a sporttal kapcsolatos községi rendezvények kiadásainak fedezése.  

 

Monorierdő Község Önkormányzata szorosan együttműködik a sportszervezetekkel és az 

egészséges életmód iránt elkötelezett szervezetekkel.  

 

Oktatási-nevelési intézmények sporttudatos tevékenysége 

 

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha  

 

Nagyon fontos a jövőbeni célok elérése, a felnövekvő nemzedékek sport iránti szeretete és 

egészségre nevelése érdekében, hogy minél kisebb korban megszerettessük a gyermekekkel a 

sportot. 

A Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha programjának lényeges eleme a gyermekek 

egészséges testi fejlődésének biztosítása, ami nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, 

egy egyéni képességeket figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító mindennapi 

mozgásos játék nélkül. A mozgásfejlesztéshez hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a 

nap folyamán a spontán mozgás lehetőségeket, valamint a minél hosszabb ideig történő 

szabadlevegőn való tartózkodást a mozgásöröm változatosabb kiélése érdekében. Az aktív és 

passzív pihenés lehetőségének biztosítása serkentőleg hat a gyermekek testi és szellemi 

fejlődésére. 

A változatos gyakorláshoz megfelelő helyre és eszközre van szükség, ezen túl az óvónő-

gyermek aktív együttműködése is elengedhetetlen. 

Olyan mozgásos játékokat ajánlunk a gyermekeknek, amelyek változatosak, differenciáltak, 

párhuzamosan végezhetők, egyéni szükségleteik és képességeik figyelembe vételével. 

Mindenkor nagy gondot kell fordítani az alkalmazásra kerülő eszközök (kézi- és tornaszerek) 

épségére, tisztaságára, valamint arra, hogy megfelelő számban álljanak rendelkezésre. 

A mozgásos játékok, tevékenységek rendszeres alkalmazásával elősegíthetjük az erő és az 

állóképesség fejlődését, a szervezet teherbíró képességének fejlődését. A mozgásos 
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tevékenységek kedvezően hatnak és erősítik a gondozás, valamint az egészséges életmódra 

nevelés feladatainak megvalósítását. 

A spontán (szabad játék keretében végzett mozgás) mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek, melyben fejlődik a gyermek egész személyisége. A 

komplex testmozgásokat beépítjük az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is. 

 

Célok  

 

Rendszeres egészségfejlesztő testmozgással, gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékokkal és feladatokkal a pszichomotoros készségek és képességek formálása és 

fejlesztése. 

 

Feladatok 

 

• A hét minden napján az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vételével az 

egészségfejlesztő testmozgás lehetőségének biztosítása. 

• Sokszínű, változatos, örömteli gyakorlási formák, játékok alkalmazása. 

• Törekvés a sokoldalú, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására. 

• Szabad levegőn történő testmozgás előtérbe helyezése. 

 

 

Fekete István Általános Iskola 

 

Célok  

 

Iskolánk legfőbb célkitűzése, hogy diákjaiknak a tanulás mellett mindennapos 

sporttevékenységre lehetőséget biztosítsunk. Fontos, hogy a gyermekekben kialakuljon a 

mindennapos mozgás és sportolás iránti igény, a sport megszerettetése, mert a gyermekkorban 

kialakult szokások segíthetnek abban, hogy a felnövő generáció szükségét érezze a 

rendszeresen végzett sportolásnak, testedzésnek. 
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Feladatok 

 

A testnevelés óráink célja, hogy figyelembe véve azokat az élettani és lélektani változásokat, 

amelyek az életszakaszt jellemzik, támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, használja ki 

a koordinációs alapkészségek fejlesztésének lehetőségét, fejlessze cselekvési biztonságukat, 

sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák igénybevételével sajátítsák el 

legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen 

számukra. Mozgáskultúra fejlesztése terén feladata a mozgáskészségek megfelelő szintű 

kialakítása, az úszás elsajátítása, mely iskolánkban biztosított kötelező és fakultatív formában 

is. Ezen túlmenően a tantárgy feladata tanulási, játék- és sportélmények, valamint teljesítmény, 

a kollektív siker örömének nyújtása, s ennek segítésével az értékes személyiségvonások 

fejlesztése. 

 

Iskolánk rendszeresen szervez házi versenyeket, bajnokságokat különféle sportágakban, 

tanulóink részt vesznek a Községi Sportnapon, Egészségnapon és a Fut a Falu rendezvényen is. 

Évente legalább egy alkalommal sportnap, Mikulás kupa megrendezésére is sor kerül.  

Minden tanévben részt veszünk a SPAR Budapest Futófesztiválon, valamint a Telekom 

Vivicittá Városvédő futáson. 

A gyermekek napi-heti kötelező sporttevékenysége keretében minden évfolyamon a 

mindennapos testnevelés keretében heti 5 óra a kötelező. 

 

A kötelező tanórákon felüli sportolási lehetőségeket is biztosít az iskola a gyermekek részére. 

Iskolánk bekapcsolódott a Bozsik intézményi programba (labdarúgás), valamint iskolánkban 

lehet röplabdázni, asztaliteniszezni, floorballozni, kosárlabdázni, játékos sportolást biztosítunk 

az alsó évfolyamon. Egyesület biztosítja a küzdőspotok elsajátítását. 

 

Sajnos a tornaterem befogadóképessége akadályozza a napi munkát, hiszen több osztály 

együttes megléte egy tanóra alatt, nem túl egészséges és szakmailag sem kielégítő. Jó idő esetén 

a tanulók a szabadban töltik a tanórákat. 

Szükséges lenne egy torna szoba kialakítása és egy kültéri tornaudvar kialakítása is. 
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Szabadidő és sporttevékenység 

Sportegyesületek 

 

Monorierdei Szabadidősport Egyesület  

 

Az Egyesület céljai  

 

• A sportolás népszerűsítése településünkön. A futósport, mint szabadidősport és 

versenysportként való űzés feltételeinek megteremtése és elősegítése. 

• A monorierdői futók egyesületbe integrálása, versenyeken való részvétel és a 

versenyekre való eljutás támogatása. 

• Monorierdőn futóverseny, sportrendezvény szervezése. 

 

Az Egyesület tevékenysége 

 

• Tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, egészséges életmód, a lakossági sport 

ismeretterjesztése terén. 

• Szervezi a tanulókkal, oktatási intézményekkel, más sportegyesületekkel, a helyi 

lakossággal való kapcsolattartást. 

• Az egészséges életmódra való nevelés, ezen belül kiemelten a sporttevékenységek, futás 

népszerűsítése, támogatása.  

• A helyi lakosok ösztönzése a rendszeres testmozgásra. 

• Amatőr és versenyfutók segítése, közösségépítés. 

• Amatőr, utcai futóversenyek szervezése. 

• Mozgásszegény életmód elleni küzdelem, példamutatással a fiatalok számára. 

• A sport, az edzés, a futás területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása, 

terjesztése, közös edzések, kirándulások és egyéb programok szervezése, egészséges 

életmód kialakítása és megtartása mindennapi élet során. 

• Pályázatokon való részvétellel, illetve adományok gyűjtésével hozzájárul az egyesület 

működésének biztosításához. 

• Futóversenyekre való eljutás megszervezése. 

• A fiatalok szabadidejének kulturált eltöltése.  
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Az Egyesület éves rendszerességgel tervezett eseményei 

 

• Halloween futás (futás népszerűsítése, tanulók, családok, helyi lakosok ösztönzése a 

testmozgásra) 

• Farsangi futás (futás népszerűsítése, tanulók, családok, helyi lakosok ösztönzése a 

testmozgásra) 

• Kihívás napja (minden korosztály számára szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy 

minél több mozgásformát kipróbálhasson, ezzel ösztönözve 0-99 éves korig a 

lakosságot arra, hogy szabadidejét aktívan töltse és esetlegesen rátaláljon a számára 

megfelelő mozgásformára) 

• Őszi Futóverseny (országos szinten meghirdetett esemény, mely a sportturizmust 

lendítheti fel) 

• Kerékpáros túrák (a szabadidősport aktív eltöltésének népszerűsítése minden korosztály 

számára, a helyi lakosok ösztönzése a testmozgásra) 

• Ping-pong bajnokság minden korosztály számára (a szabadidő aktív eltöltésének 

népszerűsítése minden korosztály számára, a helyi lakosok ösztönzése a testmozgásra) 

 

 

Monorierdői Íjász Egyesület 

 

Az íjászat egy remek sport-szabadidős tevékenység, mai nemcsak a testi, hanem a lelki 

fejlődésre is hatással van. Fejleszti az egyensúlyt, a koncentrációt, a térlátást, a szem-kéz 

koordinációt. Megtanít harmóniában lenni önmagunkkal és környezetünkkel, felelősségteljes 

gondolkodásra és viselkedésre késztet. Kitartásra ösztönöz és egy jó találat nagyon lelkesítő tud 

lenni. 

Fontos megemlíteni, hogy az íjászat elkezdése nem igényel különösebb fizikai felkészültséget 

és szinte nincs korhoz kötve sem. Éppúgy elkezdheti egy elsős kisiskolás, mint egy nyugdíjas 

éveiben járó ember, ezáltal nagyon könnyen közel tudja hozni egymáshoz a generációkat. 

Szinte terápiás hatással van a nehezen nevelhető gyerekekre is, kihat a kisebbek szociális 

kapcsolataira, segíti a beilleszkedést. A sérült gyerekek (köztük az autisták is) nagyon szépen 

elfogadják és betartják a szabályokat, nevelésükben – az íjászat által – óriási fejlődést lehet 

elérni, éppen úgy, mint a mozgássérülteknél. Rehabilitációban nagyon jók a tapasztalatok.  
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Az Egyesület céljai 

 

• Községünkben és környéken élők sportolási és kikapcsolódási lehetőségeinek bővítése. 

Tagdíjak, sporteszközök biztosítása pályázati forrásból.  

• Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, oktatás, nevelés. 

• A tanítási szünetekben való nyugodtabb, élhetőbb közösségi élet megteremtése. 

• Természet-, állat-, és környezetvédelem. 

• Az egészséges életmód propagálása. 

• Hagyományteremtő íjászversenyek rendezése, rendezvények szervezése. 

 

Az Egyesület feladatai 

 

A megfelelő minőségű és mennyiségű sporteszközök beszerzése. 

Gondot fordítunk a közösségi éltre és az egyéni fejlődésre. 

Együttműködünk az önkormányzattal, a helyi iskolával és idősek otthonával, valamint a helyi 

sportegyesületekkel, nevelési tanácsadókkal, illetve a gyermekjóléti szolgálattal, 

gyógypedagógusokkal. 

A szolgáltatásainkhoz minél szélesebb körben való hozzáférhetőség megteremtése. Az 

Egyesület és az általa képviselt eszmék helyi újságban való népszerűsítése, versenyeken elért 

eredmények közzététele, sport- és egyéb rendezvényeink meghirdetése. 

Nyílt sportágbemutatókon, illetve sportágválasztó napokon, kihívás napján, falunapon és egyéb 

községi rendezvényeken való részvétel, ahol eredményesebbé válhatnak a toborzások. 

A különböző sportegyesületek (helyi/térségi) közötti szorosabb kommunikáció, együttműködés 

megteremtése. Amelyben a környékbeli sportolási lehetőségeket fedezhetik fel a helyiek, 

továbbá a környékbeliek ismerkedhetnek meg a monorierdői lehetőségekkel. (Delegálások, 

„csere sportdiákok”, versenyeken való részvétel)  

 

Az Egyesület javaslatai 

 

Időszerű lenne Monorierdő életében egy többrétű sportlétesítmény. Melyben létrejöhetne egy, 

az egyesületeket és sportágakat átölelő Sport Klub. Ami az egészséges életmóddal 

összeegyeztethető szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget biztosít az edzések, versenyek 

alkalmán túli időszakban is a közösség tagjainak a szabadidejük egészséges, értelmes, hasznos 
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eltöltésére. Free Wifi, ingyenes számítógép/laptop használat, sakk, darts, csocsó, billiárd, stb. 

alkoholmentes italok, tea különlegességek, turmixok. 

 

Fontos, hogy egy kisebb településen is minél több lehetőség nyíljon a lakosok és az 

odalátogatók számára ahhoz, hogy mindenki megtalálhassa a neki megfelelő sportot, 

kikapcsolódási formát. Lehetne Monorierdő egy olyan hely, amiről mindenkinek a sport és az 

aktív élet jut eszébe. Ahonnan országszerte különböző sportágakban vihetnék településünk jó 

hírét amatőr vagy akár profivá érett versenyzőink.  

 

 

Ifjúsági Jujutsu Kör 

 

Az Egyesület céljai 

 

• A Japán harcművészetek (Jujutsu) elsajátítása, gyakorlása, népszerűsítése.  

• Közös sportolási és szabadidős tevékenységet biztosítani az egészséges és a sérült 

gyerekek számára. 

• Tagjai részére a rendszeres gyakorláshoz szükséges feltételek megteremtése, 

edzőtáborok, versenyek lehetőségének biztosítása.  

• A tagok szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, biztosítása. 

• A gyermekekkel megismertetni a Japán kultúrát és annak hagyományait. 

• Segíteni a sérült gyerekek beilleszkedéséét, másságuk elfogását.  

• A környezet és a természet védelme. 

• A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. 

• Hazai és nemzetközi harcművészeti kapcsolatok létesítése és fenntartása. 

• Kulturális és szabadidős rendezvényeken való részvétel. 

 

Az Egyesület céljainak megvalósítás érdekében – megállapodás alapján szoros kapcsolatot tart 

mindazokkal az állami, társadalmi, és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok 

megvalósulását, részt vállalnak az Egyesület működési feltétleinek biztosításában és 

fejlesztésében. Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat. 
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Az Egyesület feladatai 

 

Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása. 

• A Jujutsu harcművészet elsajátítása gyakorlása népszerűsítése, amely feladatként 

magába foglalja e művészet megismeréséhez szükséges szakmai háttér biztosítását, a 

gyakorláshoz szükséges feltételek megteremtését.  

• Edzőtáborok, versenyek, bemutatók szervezése és rendezése. 

• Az érdeklődők megismertetése a Jujutsu szellemiségével és technikáival, tanuló 

csoportok szervezése és oktatása. 

• Az egészséges életmód és környezet érdekeinek képviselete és népszerűsítése, ide értve 

a tömegsport és szabadidős tevékenységet is. 

• Az egyesületi élet alapjait képező öntevékenység közösségi élet kibontakozásának 

elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, a sportegyesület hagyományainak 

ápolása. 

 

 

Rebelog Team Kft./Rebelog FC 

 

Vállalkozásunk az alábbiak szerint képzeli el sporttevékenységét:  

Sportvállalkozás lévén az átlagosnál nagyobb anyagi hátteret biztosítunk, így nem a túlélés, 

hanem a folyamatos fejlődés a célunk.  

 Időrendben a teljesség igénye nélkül, az alábbi menetrend szerint szeretnénk haladni:  

2017: 

• A november 1-i hatállyal birtokba vett Monorierdei pálya MLSZ-nél történő hitelesítési 

eljárása, illetve hivatalos hazai pályának minősítése.   

• A pályára saját közmű bekötési eljárás megindítása.  

• A pálya vakond mentesítésének megkezdése.  

• A labdarúgás meghirdetése az Önkormányzat és a saját honlapunkon, illetve minden 

egyéb fórumon.  

• A korábbi és elvándorolt, valamint új monorierdei játékosok felkutatása, visszacsábítása, 

átigazolások, illetve új igazolások lebonyolítása a bő játékoskeret érdekében.  

• A hivatalos 2018-as pálya nyitvatartási, edzés és mérkőzés dátumok nyilvánossá tétele.  
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• A pályavilágítás kijavítása, elektromos hálózat rendbe tétele.  

• A csapat új ADIDAS mezének megtervezése, legyártása Rebelog FC Monorierdő 

felirattal.  

  

2018:  

• Tavasszal a szezonkezdet előtt a pálya és épülete játékra alkalmassá tétele, a vízhálózat 

rendbetétele, onnantól kezdve folyamatos fejlesztése.  

• A pálya melletti területek feltérképezése, kiegészítő sportlehetőségek kiépítése.  

• A Rebelog FC-nek folyamatban lévő 2017/18-as tavaszi meccseinek lejátszása, minden 

meccset hazai pályán játszva, játékosok összeszoktatása, csapatépítés, a foci élet 

népszerűsítése.  

• Nyáron az új csapat benevezése a bajnokságba (már Rebelog FC – Monorierdő néven)  

• Az épület sport jellegű vendéglátásra alkalmassá tétele, a terület folyamatos fejlesztése.  

• A nyári szünetben hazai és nemzetközi felkészülési mérkőzések, folyamatos edzésekkel.  

• A  pálya  körbekerítésének,  biztonsági  rendszerének  megtervezése, 

kiépítésének elkezdése.  

2019-2022:   

A pálya és épületének, biztonsági rendszerének, stb., befejezése, a csapat lehetőség szerint 

felsőbb osztályba/osztályokba léptetése, a játékoskeret és feltételek ehhez szükséges fejlesztése. 

A 2019-2022-es időszak pontosabb, részletesebb tervezete a 2018-as szezonban kerül 

kihirdetésre.  

 

 

Sportlétesítmények 

 

A Monorierdőn található sportlétesítmények az önkormányzat tulajdonban vannak. A 

létesítmények működtetéséről részben a használó sportszervezetekkel közösen, részben pedig 

kizárólag az önkormányzat gondoskodik.  

A koncepció megalkotásakor az alábbi sportlétesítmények találhatóak Monorierdőn: 

• Sportpálya a 4-es főút mellett 

• Focipálya a Kemping területén 
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• Tornaterem 

• Futópálya a Nefelejcs és a Futó utca sarkán 

• Játszótér a Makkos Parkban 

• Játszótér a Nefelejcs utcában 

 

Monorierdő Község Önkormányzatának fejlesztési irányai és feladatai 

 

• Legfőbb cél a rendszeresen sportolók arányának, és az átlagosan sporttal töltött idő 

mennyiségének együttes növelése a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. 

• A meglévő létesítményeket továbbra is nyitottá kell tenni a lakosság számára szervezett 

formában.  

• A sportszervezeteket, egyesületeket ösztönözni kell a rekreációs sporttevékenység 

fejlesztésére. 

• A rendezvénytámogatás keretében kiemelt támogatásban kell részesíteni az óvodások, 

iskolások, családosok, idősek, szociálisan hátrányos helyzetűek részére szervezett 

sportrendezvényeket.  

• Kiemelt feladat az utánpótlásnevelés, és a tehetséggondozás. Cél, hogy a labdarúgóknál 

minden korosztály indíthasson csapatot a bajnokságban.  

• A sportlétesítmények, köztéri játszóterek, parkok folyamatos karbantartása, felújítása, 

fejlesztése, újak létrehozása kiemelt feladat.  

• A település sportolási lehetőségeinek szélesítése és a sportolók számának növelése 

érdekében pályázati támogatás segítségével fedett sportcsarnok építésének 

megvalósítása.  

• Cél az országos sportrendezvényeken való részvétel.  

• A szabadidősport és az iskolai sport további fejlesztése szükségessé teszi új 

sportlétesítmények építését, vagy a meglévő létesítmények bővítését.  

• A fejlesztési célkitűzéseket össze kell hangolni a településen működő egyesületek 

igényeivel.  

• A fejlesztési lehetőségek érdekében Monorierdő Község Önkormányzata 2018. évtől 

kezdődően sportalapot hoz létre, amelynek keretéről a Képviselő-testület a mindenkori 

tárgyévi költségvetési rendeletében rendelkezik. 
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• A fogyatékkal élők sportjának egyrészt egészségmegőrző másrészt társadalmi 

berendezkedést segítő funkciója van. Ennek keretében az önkormányzat kiemelt 

feladata az önkormányzat sportlétesítményeinek akadálymentesítése.  

A már meglévő létesítmény-struktúra és a javasolt fejlesztések beleillenek a település hosszú 

távú stratégiájába is. Hozzájárulnak az intézményrendszer rekonstrukciójához, a turisztikai 

fejlesztésekhez. A sport és a turizmus szoros kapcsolatban van egymással, a sport elsődleges 

funkciója ugyanis, hogy a turistának szórakozási, kikapcsolódási (passzív) és sportolási (aktív) 

lehetőséget nyújtson. Ezért a turizmus és a sport helyi szintes történő összekapcsolása 

gyümölcsöző mind a helyi lakosság, mind az ide érkező vendégek számára.  

Az önkormányzat a sporttevékenységet, mint kapcsolatformáló eszközt nemcsak a községen 

belüli kapcsolatok erősítésére kívánja felhasználni, hanem a testvértelepülési, környékbeli 

településekkel, a kistérséggel történő kapcsolatok elmélyítésére is.  

 

Monorierdő, 2017. december 14. 

 

 

 Szente Béla 

 polgármester 

 


