Az Adászteveli SE Sportfejlesztési Programja
2013.
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének
bemutatása
Az Adászteveli Sportegyesület 1997-ben alakult. Az egyesület labdarúgó, sportlövész és
teke szakosztályt működtet. Jelen pályázattal a Megye III. Északi osztályban felnőtt és
tartalékcsapattal szereplő labdarúgó szakosztály által használt nagyméretű, füves pálya
karbantartásához fűnyírótraktor vásárlását, valamint a nézők számára egy illemhelye
kialakítását tervezzük. A labdarúgópálya és környéke a sporteseményeken kívül a
község közösségi programjainak színtere is. Itt rendezik minden évben a Falunapot, az
Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat labdarúgó tornáját. Ezen kívül az
óvodások, iskolások testnevelés foglalkozásokon vesznek részt, a község lakói pedig a
szabadidő hasznos eltöltésére használják (különféle sportolási lehetőség (pl.: zumba),
valamint szalonnasütés a pálya mellett kialakított téren). A labdarúgó pálya és a
kiszolgáló helyiségek (öltöző, 1 db illemhely) az önkormányzat tulajdonában vannak. A
pálya és a kiszolgáló helyiségek használatát az önkormányzat térítésmentesen a
sportegyesület részére bocsátja, amiről megállapodás is készül minden évben a felek
között. A labdarúgópálya labdafogó hálója 2006-ban pályázati pénzből lett újjáépítve,
de ismételten felújításra szorul. Az öltözőt 4 éve a Veszprém Megyei Önkormányzat
Ifjúsági és Sportbizottsága által kiírt pályázatból külsőleg felújítottuk, a belső,
állagmegóvó festési munkálatokat az egyesület tagjai társadalmi munkában évente
elvégzik. Az öltöző épülete mellett található egy illemhely, ami állapotát nézve
korszerűtlen lebontásra szorul. Helyette tervezzük jelen sportfejlesztési programmal 1
db féri és női illemhely kialakítását. A pálya karbantartását az egyesület végzi. A munka
megkönnyítése és a minőségi eredmény elérése céljából 1 db fűnyírótraktor
beszerzését tervezzük. A jövőbeni tervek között szerepel a pálya alácsövezése a jobb
vízelvezetés miatt, valamint öntözőberendezés beszerzése a pálya gyepszőnyegének
ápolása érdekében. A pálya körüli korlátot minden évben állagmegóvó festésnek vetjük
alá, a nézők kiszolgálására lévő padokat pedig minden szezon előtt átnézzük és ha kell
felújítjuk. A kispadok megfelelő állapotban vannak, festésük indokolt csak.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és
megvalósulásának ütemezése
Illemhelyek kialakítását tervezzük megvalósítani a labdarúgó pálya öltözője mellé. A
építést a sikeres előminősítéses pályázat után még az idei évben, azaz 2013-ban
elvégezzük. A kivitelezésre helyi vállalkozót vonunk be, valamint az egyesület tagjai az
élő munkát biztosítják a beruházáshoz. Az illemhelyek kialakítását szükségessé teszi,
hogy kulturált körülményeket tudjunk biztosítani mind a csapatot bíztató szurkolók,
mind a távoli helyekről Adásztevelre érkező vendégcsapat szurkolói, mind az évente

megrendezésre kerülő Falunap illetve Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat
labdarúgó tornájának résztvevői és nézői számára. Férfi és női illemhely kialakítását
tervezzük 12,2 m2 hasznos alapterület méretben. A kivitelezés során két ajtó, ablak, két
wc illetve mosdó elhelyezését tervezzük az újonnan épített illemhelyekre. A beruházás
ára bruttó 1.734 eFt, melynek 30 %-os önerejét társadalmi munkával, az egyesületi
tagok élő munkájával finanszírozzuk. Az építés a sikeres előminősítéses pályázat
elbírálása után, a szezon végeztével elkezdjük és az augusztus eleji Falunap és az
Adászteveli Német Nemzetiségi Kupa megrendezéséig befejezzük.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Sikeres előminősítéses pályázat elbírálása után a pénz beérkezése után azonnal
megvásároljuk a McCulloch M200-107TC Fűnyíró traktort (bruttó ára: 760 eFt), az
illemhelyek kialakítását pedig a 2012/13-as szezon végeztével, az augusztus eleji
Falunap és Adászteveli Német Nemzetiségi Kupa megrendezéséig befejezzük.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése,
valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk illeszkedik a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség által
prioritásként kezelt pályaberendezések és kiszolgáló létesítmények fejlesztése ponthoz
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel
azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése
Sikeres sportfejlesztési program révén az Adászteveli Sportegyesület labdarúgó
szakosztálya továbbra is vonzó alternatívát mutat a sportolni vágyó, sportot szerető
mind fiatal, mind idősebb lakosság körében. A labdarúgó pálya megfelelő
karbantartása nemcsak a sportolás szempontjából fontos, de a játéktér minőségét és
"élethosszát" is növeli, valamint esztétikai előnye is van. A szépen karbantartott pálya
pedig az Adászteveli SE jó hírét is kelti a környéken. A kulturált szórakozáshoz a sikeres
és eredményes csapaton túl - a nézők kényelmét, és minden igényét kielégítő kiszolgáló
helyiségek megléte is szükséges. Szeretnénk elérni, hogy ez a beruházás is
hozzájáruljon ahhoz, hogy a meccsre járás ismét ünnep legyen a településen. A sok
gyerek, fiatal a számítógépek elől ismét visszataláljon az egészséges életmód egyik
alapvető részéhez a sporthoz, azon belül is a labdarúgáshoz.

