
A HSE Kosárlabda Szakosztályának 2014/15. évi sportfejlesztési programja 

 

Szakosztályunk egy-egy felnőtt férfi, junior, serdülő, gyermek, mini csapatot versenyeztet 

és előkészítő tanfolyamot működtet. Az öt csapat a Pest Megyei Bajnokságban szerepel. A 

szakosztály csapatai az általános iskola tornacsarnokában edzenek és itt tartják a bajnoki 

fordulókat is. A 2014/2015-ös évadban felnőtt férfi, kadett, serdülő, gyermek és mini 

csapatok indulnak. A felnőtt csapatban junior és kadett játékosok játszanak. Folytatjuk az 

MKOSZ " dobd a kosárba" programot, az 1-2 osztályosok mellé csatlakoztunk a 3-4 

osztályos gyerekekkel is. Decemberben megrendeztük a Hernádi Mikulás kupát, amit 

ebben az évben is megtartunk a körzet általános iskoláinak a részvételével. Augusztusban 

edzőtábort tartottunk, ill. idén is tartunk a csapatoknak. 2013-ban másodszor rendeztük 

meg a kosárlabda dzsemborit a játék népszerűsítése érdekében, ahová a kosaras gyerekek 

testvéreket,szülőket, rokonokat, ismerősöket hoztak magukkal. A rendezvény egyre 

nagyobb sikert arat, ezért idén is megrendezzük a dzsemborit. Az idén a "dobd a kosárba" 

program egyik megyei fordulóját is megrendeztük. A szakosztály csapataiban az általános-

,és a középiskolások mellett a hernádi felnőttek, a környező községekből és Dabasról 

átjárók játszanak. Az iskola testnevelési tantervében a kosárlabda kiemelt szerepet kap. 

Hernádon versenyszerűen a kosárlabda és a labdarúgás csapatjátékok művelhetők. A TAO 

pályázaton nyert támogatás látványos fejlődést hozott a szakosztály életében. 

A hernádi sporttelep kosárlabda pályája az 1970-es évek elején épült meg. Azóta 

rendszeresen és sokan használják a tavaszi, nyári és őszi időszakban. Anyaga aszfalt, 

amelyet az önkormányzat már felújíttatott egyszer, azonban az idők során jelentősen 

megrongálódott. A pályához tartozik 2 db palánk rugós gyűrűvel, mindkettő nagyon jó 

állapotban van. A kosárlabda iránt az elmúlt húsz esztendőben folyamatosan nő az 

érdeklődés. Igény van streetball bajnokságok megrendezésére is. Jelenleg csak a rossz 

minőségű aszfaltos pályán és a tornateremben van lehetőség kosárlabdázni. A település 

lakóinak száma 4234 fő, a tornaterem egymagában nem tudja kielégíteni az igényeket, a 

kültéri pálya viszont a baleset-veszélyessége miatt csak korlátozottan használható. A 

versenyszerűen kosárlabdázók mellett sok hobbi-kosárlabdás is használja (használná) a 

létesítményt. A nyári kosaras edzőtábor résztvevői is szívesen használnák a kinti pályát, 

mert a teremben augusztusban gyakran nagy a hőség és kevés hely. 

 

A kért támogatást a 2014/2015-ös idényben folyamatosan szeretnénk felhasználni. 

A program legfőképpen a kosárlabda népszerűsítését, rendszeres mozgást, a csapatjáték 

megszerettetését, a kosárlabda alapjainak a megismerését-elsajátítását, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően jártasságok és képességek kialakítását szolgálja. A Pest 

Megyei Bajnokságba nevezzük a csapatainkat és a mini csapatunkat az Országos 



Bajnokságban is elindítjuk. Előkészítő csoportok indulnak az 1-2 és a 3-4 osztályosoknak 

az MKOSZ " dobd a kosárba" program keretében. Hernád Község Önkormányzata 

rendelkezik sportkoncepcióval, amelyben a kosárlabda kiemelkedő helyen szerepel. 

A program megvalósulása mindenkinek fontos a községben, hiszen a gyerekek mellett 

egyre több felnőtt ismerkedik meg a játékkal. A családi játék délutánok mellett a 2012-ben 

indult "kosár dzsembori"megrendezésével - nagy sikere miatt, már hagyománnyá vált -, 

nagyon sok embert tudunk bevonni a játékba. A kosárlabda egyre nagyobb 

népszerűségének a bizonyítéka a mérkőzések emelkedő néző száma! A gyerekek 

rendszeres sportolása nemcsak a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja, hanem egészségük 

megőrzésében is fontos szerepet játszik. Fejlődik közösségi szellemük, megtanulnak 

felelősséget vállalni magukért, a társaikért, tolerálni tudják a másik hibáit. Mindezeket 

követendő példaként állítják testvéreik, rokonaik, barátaik elé. A tornaterem az 

önkormányzat tulajdonában maradt, így használatáért továbbra sem kell fizetnünk. A 

sportfejlesztési program megvalósítását nem fenyegeti veszély. A tevékenység a helyi 

önkormányzat és a lakosság támogatását bírja, a tornaterem használatát az önkormányzat 

továbbra is biztosítja 

 

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra 

 

 

Jogcímek Támogatás Támogatásból 

közreműködői díj 

+ NSI 1% 

Önrész Sportfejlesztési 

program értéke 

Személyi jellegű 

ráfordítások 
0 Ft

 
0 Ft

 
0 Ft

 
0 Ft

 

Tárgyi eszköz 

beruházás, felújítás 
6 052 049 F

 
60 520 Ft

 
2 593 735 F

 
8 645 784 F

 

Utánpótlás-nevelési 

feladatok támogatása 
4 285 762 F

 
42 858 Ft

 
476 196 Ft

 
4 761 958 F

 

Képzési feladatok 

támogatása 
0 Ft

 
0 Ft

 
0 Ft

 
0 Ft

 

Versenyeztetés 

költségei 
499 541 Ft

 
4 995 Ft

 
55 505 Ft

 
555 046 Ft

 

Összegzés: 

 
10 837 352

 
108 373 Ft

 
3 125 436 F

 
13 962 788

 
 

 



Projekt költségvetése összesen 

 

 

Jogcímek Támogatás Támogatásból 

közreműködői díj 

+ NSI 1% 

Önrész Sportfejlesztési 

program értéke 

Személyi jellegű 
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feladatok támogatása 
4 285 762 F

 
42 858 Ft
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4 761 958 F

 

Képzési feladatok 

támogatása 
0 Ft

 
0 Ft

 
0 Ft

 
0 Ft
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10 837 352

 
108 373 Ft

 
3 125 436 F

  
 

 


