PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SPORTKONCEPCIÓJA

Bevezetés:
A mindenkori önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag
hasznos funkciójának érvényesülését segítse:

-

egészség megőrzés, betegségmegelőzés

-

Ifjúság erkölcsi nevelése, személyiségformálás

-

mozgásműveltség cselekvésbiztonság fejlesztése

-

közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése

-

szórakozás, szórakoztatás

-

gazdasági vállalkozás

-

sportturizmus elősegítése

-

rekreáció, felnőttek és fiatalok feltöltődése, megújulása kikapcsolódása

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a említi a helyi önkormányzatok feladatait.
-

meghatározza a helyi fejlesztési koncepciót, és gondoskodik a megvalósításról

-

együttműködik a helyi sportszervezetekkel, és szövetségekkel.

-

fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket

-

megteremti az önkormányzati iskola testnevelés és sport gyakorlásának
feltételeit.

Alapelvek:
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1. A testnevelés és a sport az egyetemes
állampolgári alapjog.

kultúra szerves része, gyakorlása

2. A sport a szabadidő eltöltésének egyik fontos területe, ezért nem közömbös,
hogy a helyi polgárok és az itt tanuló diákok miként és milyen feltételek mellett
töltik szabadidejük sportra fordított részét.
3. Nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában:
a) Lehetősei függvényében biztosítja a testnevelés és mozgásos tevékenység
sport- és játékeszköz igényeinek kielégítését,valamint sportprogramok
megvalósítását.
b) Szülői igények függvényében erőfeszítéseket tesz az óvodai úszásoktatás
megszervezésére.
c) Gondoskodik a sportlétesítmények karbantartásáról, felújításáról, ezek
lehetséges fejlesztéséről.
d) Szorgalmazza az önkormányzat, az iskola és az óvoda, valamint
sportegyesületek együttműködését, tehetségek kiválasztását, illetve további
gondozását.
e) Lehetőségeihez mérten segíti a sportegyesületek és sportkörök működését.
f) Pilisszentlászló testnevelési és sportmozgalmának fejlesztésében tartósan
kiemelkedő szerepet játszó személyek és szervezetek valamint civil
kezdeményezések munkáját erkölcsileg elismeri
g) A Képviselő-testület által meghatározott sport feladatok végrehajtásához
szükséges tárgyi, személyi, és anyagi eszközöket biztosítja.
h) Sporttal kapcsolatos helyi rendezvények megszervezését és lebonyolítását
lehetőségei szerint támogatja.

A fentiek alapján községünk hagyományait valamint az elmúlt húsz év gyakorlatának
és a helyi adottságának ismeretében sporttevékenység végzése és fejlesztése reálisan
felmérve a gazdasági lehetőségeket, az alábbi területeken képzelhető el.
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1. meglévő labdarúgó pálya (Nagypálya) hozzá tartozó öltöző felépítmény
(Sportöltöző), és megmaradt még kiépítetlen terület.
2. az önkormányzat által szívességi használat keretében használt (jelenleg egyházi
tulajdonú) terület, és a közvetlen határos önkormányzati tulajdonú pihenő
terület) közismert nevén „kispálya” többfunkciós sport és szabadidő eltöltését
célzó szabadtéri terület
3. az elmúlt húsz évben lovas pályaként működtetett és használt terület (Közös
szérű).
4. A környező erdőterületeken erdei tanösvény, útvonal kijelölése, szakirányú
csoportvezetéssel, és működtetéssel (a terület jelentős részét üzemeltető Pilisi
Parkerdő Zrt. közreműködésével.)
5. Kerékpárútvonalak fejlesztése a meglévő erdészeti utak illetve mezei utak
felhasználásával (a terület jelentős részét üzemeltető Pilisi Parkerdő Zrt.
közreműködésével.)
6. Közterületi játszótér terület

Lakóterületünkön sajnos fedett létesítmény, megfelelő méretű tornaterem építése, a
következő középtávú időszakban gazdasági okok miatt nem kivitelezhető.
Körvonalazzuk a fenti lehetőségek fejlesztésük, karbantartsuk irányait, és
szükségszerűségeit.
Az ún. Nagypálya és sportöltöző területén
1. Labdarúgópálya további bekerítése, üzemeltető szervezeti egységének
biztosítása, elsősorban sportszakmai önszerveződő egységre, szervezeten
(Sportegyesület) keresztül, mely akár magába foglalhatja az összes többi
terület működtetését üzemeltethetőségét és annak kihasználtságának
növelését jó gazda szemlélettel.

2. Az öltöző épület kialakítása, átalakítása több funkciójú használat céljára. Első
sorban a tetőtér és egyéb szociális célú helységek kialakítására gondolhatunk.
3. A meglévő szabad területek mindennapos sportolásra és rekreációs időtöltésre
történő kialakítása, itt az iskolai alapvető testnevelési feladatok ellátására is
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gondolhatunk. Atlétikai távolugró gödör, rekortán nekifutóval, magasugró
gödör, egy-két mobil kispálya, felnőtteknek gyerekeknek kialakított szabadtéri
kondicionáló gépek telepítése (csakis tájba illően) képzelhető el.

4. A „kispálya” mely 40 éven keresztül biztosította községünk lakosainak és
fiataljainak iskolai és szabadidős sporttevékenység lehetőségét.

A belterületi füves ingatlan alapvető funkcióját korrekt rendszeres
karbantartással szükséges megtartani, a hátsó ún. szalonnasütő terület
korszerű hangulatos kiépítése, és a folyamatos karbantartása már biztosítja az
alapvető funkciónak a megtartását.

5. Lovaspálya, mely az egykori funkcióját illetően elveszítve (közös szérű) került
kb. 20 éve ilyen célú használatra az önkormányzat határozata alapján.

A helyi lakosok szabadidősportja és lovasoktatása mellett nemzeti lovas
programhoz illeszkedően akár a kötelező mindennapos testnevelés
részelemeként működhetne, egyúttal a dunakanyari lovas turizmus egyik
állomása lehetne.
A terület tájba illő körülkerítése (karámoszlop, ideiglenes kikötőhely
kialakítása) használati működéshez történő felújító talajjavítás.

6. Erdei tanösvény kialakítására számos példa van, ezeket zömében az erdőt
üzemeltető társaságok (Pilisi Parkerdő) építették ki és kezelik. Ehhez
környezetünkben minden feltétel adott, vizes élőhely, erdei környezet stb.

7. A környező kerékpározásra alkalmas útvonalakat mutató kerékpáros
tájékoztató táblák elhelyezése a községben, információs adatbázis létrehozása
e tárgyban.

4

8. Programot
kell
indítani
az
oktatási-nevelési-,egészségügyi-,sport-,
közigazgatási-, valamint bevásárló intézmények környékén kerékpártárolók
kialakítására. Ennek megléte fokozza a biztonságos tárolás lehetőségét,
jobban rászoktatja a kerékpár használatára az itt élőket, ezáltal nő a
testmozgásra fordított idő. A kerékpár tulajdonosok számára könnyebbséget
jelent, ha tárolási kapacitásokat hozunk létre.
9. Meg kell oldani sportlétesítményeink felújításával együtt azok
akadálymentesítését, különös tekintettel a sportöltözőnél. Egyrészt uniós
előírások, másrészt a fogyatékosok életének megkönnyítése is indokolja ezt.

10. Szabadidősport: a civil kezdeményezések mellé állás, minimálisan anyagi
támogatás (Akiért a harang szól kerékpártúra, Pilisi Pegazus és Futapest
futóversenyek, testvér-települési sportprogram négyévente).

11. Jó együttműködés kialakítása a helyi sportegyesületekkel (focicsapat, Hunor
Karate Egyesület stb.)

12. Az óvodai sport elősegítésére óvodai tornaszoba kialakításának lehetőségét
meg kell vizsgálni és lehetőség szerint a tervezést meg kell kezdeni.

13. Az iskolai sport kiterjesztésére lehetőség szerint segíteni kell az iskolát
tornaterem építési elképzeléseinek megvalósításában.
Nyilvánvaló, hogy ennyi önkormányzati sportfeladatot nem lehet egyszerre és
azonnal teljesíteni. A felsoroltak ütemezett megvalósítása, sorrendisége politikai
döntéseket igényel és az anyagi lehetőségek függvényében ütemezhető.
Az emberek egészsége nem mérhető pénzben, azonban az itt élők közérzetére
jótékony hatással van a sportolási lehetőségek magasabb színvonala, a mozgásformák
választékának bővülése. Ezt pedig csak szervező munkával és a lehetőségek jobb
kihasználásával tudjuk elérni.
„Mozgás nélkül nincs élet.”
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Pilisszentlászló, 2015-06-01

Hicsák János
Önkormányzati képviselő
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