Szakmai beszámoló

Községi Sportegyesület Iváncsa
2454 Iváncsa, Arany J. u. 1.
Az Egyesület elnöke: Baki Imre
Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István
(technikai vezető), Gémesi Zsolt (utánpótlás vezető), Hambalgó Lóránt (elnökségi
tag).
Honlap: www.ivancsaksk.gportal.hu
Az Egyesület tevékenységének bemutatása
Az iváncsai Helytörténeti Gyűjtemény krónikája alapján már az 1900-as évek elején
is jelentős sportélet folyt a településen, számos sportágban, azonban az elmúlt
évtizedekben a legjelentősebb a labdarúgás lett. A Sportegyesület a KözépDunántúli régióban, Fejér megyében, azon belül is Iváncsa településen, 1989. év óta
bejegyzett civil szervezet. A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás és testedzés
biztosítása mellett az egészséges életre nevelés, az ifjúság sportbeli képességeinek
fejlesztése. Működési területe Iváncsa valamennyi korosztályra kiterjed, az oktatási
intézmények tanulóira, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenységére
egyaránt. Fontos célja és feladata az egyesületi versenyszakosztályok működtetése.
A Sportegyesület tagsága rendes tagokból, ifjúsági tagokból, pártoló tagokból és
tiszteletbeli tagokból áll. A Sportegyesület a helyi közélet egyik legaktívabb civil
szervezete, a község valamennyi rendezvényén jelen van közreműködőként,
szervezőként, valamint saját maga is szervez közösségi – kulturális rendezvényeket
is (pl.: nőnapi sportbál). Az iváncsai labdarúgó pálya Iváncsa Község
Önkormányzatának tulajdonában van, azonban a sportpálya kezelését, fenntartását,

működtetését, valamint a helyi sportélet és labdarúgás szervezését a Községi
Sportegyesület végzi.
Az iváncsai sporttelepen az elmúlt három évben több jelentős beruházás zajlott,
amelynek eredményeképpen teljesen új arculatot és kibővült funkciók kapott a
létesítmény. Az Egyesület utánpótlási csapatok korosztálya. U7, U9, U11, U12,
U13, U16, U21. A 2013. évben fontos előrelepés történt az utánpótlás nevelés
területén, mivel a Dunaújvárosi Alközpont Körzet Központja lett az Egyesület és
az alábbi települések tartoznak hozzá: Adony, Perkáta, Pusztaszabolcs, Beloiannisz,
Kulcs és Iváncsa. Ez az úgynevezett Bozsik program. A felnőtt csapat bajnoki
osztálya: felnőtt I. osztály. A felnőtt csapat a 2012/2013 szezonban első helyen
végzett a bajnokságban.
Fejlesztések
Az ÚMVP-LEADER 2. körében a sportöltöző I. ütemű felújítása kezdődött meg.
Az itt elnyert 5.400.000,- Ft támogatásból a sportöltöző tetőtere beépítésre került,
valamint teljesen új tetőt kapott. A II. ütemű felújítás a TAO program keretében
elnyert 11.841.818,- Ft támogatási összegből, valamint a hozzá kapcsolódó
5.075.065,- Ft önrészből valósult meg. A II. ütemű felújítás keretében beépítésre
került és közösségi terem funkciót kapott a kialakított tetőtér, a sportpályán öntőző
rendszer épített ki az Egyesület, valamint az utánpótlás csapatok játékosai és felnőtt
csapat játékosai számára összesen 62 garnitúra sportfelszerelés került beszerzésre.

A pálya karbantartásához az ÚMVP-LEADER 2. körében, a kis értékű
eszközfejlesztés keretében egy fűgyűjtős fűnyíró traktor került megvásárlásra. Az
ÚMVP-LEADER 2. körében, rendezvény jogcím keretében 1.350.000,- Ft
támogatásban részesült az Egyesület. A rendezvényt 2014. júniusában tervezik
megvalósítani, a bajnokság zárásához kapcsolódó sportnap keretében. A helyi
Önkormányzattal együttműködve 2013. decemberében került átadásra az MLSZ
pálya építési programja keretében épített 22x44 méter nagyságú műfüves
sportpálya. Az új műfüves sportpálya az iskola udvarán, a régi pálya helyére épült. A
műfüves sportpályát az oktatási intézmény diákjain kívül edzésekre is használják,
valamint a lakosság számára is biztosított rajta a sportolási lehetőség.

A LEADER 3. számú intézkedéséhez kapcsolódóan, a HVS „Szabadidős
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése” célkitűzés keretében az alábbi
eszközfejlesztés valósult meg: 16 darab öltözőszekrény, 3 darab öltözőszekrény,
11,2 fm öltöző pad a játékosok öltözőjébe, 1 darab konyhabútor a közösség
terembe. Az eszközfejlesztés értéke: bruttó 2.329.861,- Ft.

A 2014. és 2015. évi fejlesztési elképzelések között az alábbi területek szerepelnek: a
jelenlegi sportpálya felületének teljes megújítása; a sportpálya mellé mobil lelátó és
digitális eredménykijelező telepítése; a sporttelep hiányzó kerítés részeinek pótlása,
valamint a rossz állapotban lévő kerítés elemek cseréje; külön edzőpálya létesítése.
Iváncsa, 2014. április 7.
Baki Imre
egyesületi elnök

