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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve alapján elkészítettük a tevékenységünkről 
szóló beszámolót. 

Az Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. április 27-ei ülésén megtárgyal
ta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

110/2010. (IV. 27.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tudomásul vételre javasolja a képviselő
testületnek a Kőbányai Diáksport Bizottság tájékoztatóját. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diák
sport Bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Budapest, 2010. április 15. /j&kfr** 

Széles Iátiaán 
elnök-' ■*« 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



Diáksport 

A Kőbányai Diáksport Bizottság a kerületi diáksport szervezetek választott irányító 
szervezete. Elnöke: Széles István, tagok: Zvara Emil, Nagy István és Boronyai Zoltán. Műkö
déséhez a Kőbányai Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya nyújt szakmai segítséget. 

Az intézményekben megalapított és működő diáksport egyesületek, vagy iskolai sport
körök nem csak az oktatási törvény és annak 52.§. (8) szerint, valamint a Kulturális Oktatási 
és Sportbizottság 28/1998. (11. 25.) határozata alapján élnek, hanem azért mert az alapítók és 
a képviselők is rendkívül fontosnak tartják őket. Működésüket mind szakmailag, mind anyagi
lag támogatják. 
A diáksport szervezetek fontos szerepet játszanak az iskolák pedagógiai munkájában és társa
dalmi életében (rendezvények, táborok, pályázatok, tehetségápolás, felzárkóztatás, hátrányos 
helyzetű gyerekek foglalkoztatása, stb.). Kiemelkedő szerepet játszanak a pedagógiai progra
mok megvalósulásában. Jogi személyiségük pedig lehetővé teszi pályázatokon való részvétel
re, amivel segítik iskolájukat is. Ezeken a pályázatokon a DSE-ek az elnyert több millió fo
rinttal segítik iskoláikat szervásárlásban, javításban, programok szervezésében. A kerület 11 
általános iskolájából 10-ben DSE, l-ben ISK működik. A középiskolákból 3-ban DSE, 3-ban 
ISK működik. A Bercsényi Miklós Szakközépiskolában nem működik diáksport szervezet, de 
kerületi sportrendezvényeken ő is részt vesz. Ennek megfelelően a szakmai lefedettség az álta
lános iskoláknál 100% a középiskoláknál 86%-os, míg ez budapesti 77%, az országos 68%. 

Működési feltételeit a Kőbányai Önkormányzat biztosítja, országos szinten is kiemel
kedően. Ennek a támogatásnak köszönhetően a kerületi diáksport budapesti és országos szin
ten is kiemelkedő szervezettséggel, eredményességgel működik. Nagy örömmel vettük tudo
másul, hogy a képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében megerősítette a diáksport mű
ködésére szánt támogatást. 

Sikeres munkánk igazolása, hogy a Szent László Gimnázium DSE a budapesti közép
iskolák számára kiírt versenyen első lett. 

Az eredményességhez hozzájárul, hogy a testnevelő tanárok lelkiismeretes, színvona
las, munkát végeznek, akik nélkül a diáksportesemények megrendezése, a diákolimpiai ver
senyrendszer működtetése nem lenne lehetséges. A szakirányú bizottság és a főosztály illeté
keseitől pedig rendszeres szakmai segítséget és támogatást kapunk. 

A diáksport egyesületek 

Az iskolahálózat racionalizálása miatt a Diáksport Bizottság felhívta az egyesületek fi
gyelmét, hogy egy iskolában csak egy egyesület támogatása lehetséges. így az összevont isko
lákban a diáksport egyesületeknek is fuzionálniuk kellett az idevonatkozó jogi előírások betar
tásával. 

Nyilvántartásunk és véleményünk szerint a jogszabályokban előírt feladatokat szük
ségszerűen ennyi DSE el tudja látni. 

Ebben az évben is nagy figyelmet fordítottunk az egyesületekben folyó szakmai munka 
ellenőrzésére, amit a Diáksport Bizottság tagjai végeznek. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a diáksport egyesületek jogszerű működésének ellenőrzésé
re is Minden egyesületnek bekértük az alapító okiratát, bírósági végzését, éves munkatervét, 
együttműködési szerződéseit és edzéseinek beosztását az elnökök és az igazgatók aláírásával. 
Megállapíthatjuk, hogy a kerület minden diáksport egyesülete jogszerűen, szakmailag jól dol
gozik. 



Sportcsoportok 

Az általános iskolákban 11 DSE, és egy ISK a középiskolákban 3 DSE és 3 ISK mű
ködött, melyekben 136 sportcsoport, 80 sportcsoportvezető folytatta tevékenységét. Több mint 
2500 tagjuk van. A DSE a legnagyobb kerületi egységes szervezet. Egy testnevelő maximum 
3 sportcsoportot vállalhat, heti két alkalommal tart 60 perces tanórán kívüli foglalkozást, és 
versenyekre kíséri a sportolókat. A támogatott sportcsoportok számára kötelező a részvétel a 
kerületi vagy a budapesti diákolimpián vagy más kerületi rendezvényen /kerékpáros nap/. 

Együttműködési megállapodások 

A 2005-ben bevezetésre került az önkormányzati fenntartású egyesületekkel való 
együttműködés. A tárgyévben a következő együttműködési szerződések vannak éltben. 

Kőbányai Darazsak Kosárlabda 6 együttműködési megállapodás: 
Kada DSE, Start DSE, 
Szent László DSE, Túri DSE, 
Főnix DSE, Újhegy-Sibrik DSE 

Kőbányai Ifjúsági SE Labdarúgás 8 együttműködési megállapodás: 
Főnix DSE, Szent László DSE, Kada DSE, Túri 
DSE, Újhegy-Sibrik DSE, Start DSE, Kápolna 
DSE, Bem DSE 

Kőbánya SC Birkózás 1 együttműködési megállapodás: 
Bem DSE 

Az együttműködési megállapodások célja szakmai és sportpedagógiai segítségnyújtás a diák
sport egyesületek részére, tehetségek áramoltatása az egyesületekbe. 
Az érintett sportágakban az együttműködési szerződések alapján javasoltuk támogatásra a 
diáksport egyesületek sportcsoportjait. 

Természetesen minden DSE-nek együttműködési szerződése van iskolájával, ami 
minden évben csak a tanévre szóló munkatervvel érvényes. Ennek lényege, hogy az egyesüle
tek a legfontosabb közös célért a gyerekekért létezzenek, és segítsék egymás szakmai, peda
gógiai és tehetségápoló munkáját. Ezek a tervek és megállapodások részei az iskola szakmai 
iratainak, mindenki beletekinthet, sőt a munkaterveket ki kell függeszteni a tanári szoba hírfa
lára. A munkaterv tartalmazza, hogy abban a tanévben a DSE milyen kerületi, budapesti ver
senyt rendez, milyen rendezvényeket támogat, milyen táborokat szervez és anyagilag milyen 
segítséget tud nyújtani az iskola rendezvényeihez. Továbbá az iskola is kötelezettséget vállal a 
DSE-vel való együttműködésre. Szerepel a közgyűlések időpontja, amiket tudunk ellenőrizni. 

Diákolimpia versenyrendszere 

A kőbányai diákolimpia eseményei előre elfogadott versenynaptár szerint zajlottak, a 
budapesti és az országos versenyek időpontjainak, valamint a feljutásos és nem feljutásos 
rendszer előírásainak figyelembe vételével. Az általános iskoláknál 23 sportágban, nemenként 
az L, II., III., IV. korcsoportban, középiskoláknál 13 sportágban nemenként az V. VI.-VII. 
korcsoportban zajlottak a versenyek, melyek egyben felkészülést és kiválasztódást jelentettek 



a magasabb szintű versenyeken való részvételhez. Új színfoltként jelentkezett idén a kispályás 
floorball és a szivacskézilabda. Folyamatosan történt a versenyek előkészítése: versenykiírá
sok megküldése iskolánként, nevezések összegyűjtése, egyeztetés a rendezőkkel, versenydíjak 
összeállítása, valamint a versenybírók felkérése. 

Többnyire általános- és középiskolák biztosítottak helyet, létesítményt, eszközöket, 
szakembereket a versenyekhez. 

A diákolimpia lebonyolításában rajtuk kívül részt vett a Kőbányai Ifjúsági SE, a Kő
bányai Darazsak, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, a Kőbányai Tájfutó SE, a Barcza Gedeon 
Sakk Club, és a Budapesti Torna Szövetség, a KSC úszó szakosztálya. 

A rendezők a lebonyolított versenyekről, bajnokságokról jegyzőkönyvet, ezek alapján 
pedig összesítést készítettek, melyet a versenyek után eljuttattunk az érintetteknek. 

A 2008-2009. tanévben a kerületi általános iskolák diákolimpiáján 3503 fő és a közép
iskoláson 925 fő vett részt. Egy tanuló korlátozás nélkül indulhatott ebben az évben is vala
mennyi diákolimpiai sportágban, de az összesítésnél csak egy egyéni és egy csapat sportágat 
jelöltünk meg. 

Mindenféleképpen jó döntés volt, hogy a középiskolák számára is külön összetett ver
senyt hirdettünk. 
Említésre érdemes a testület azon határozata, miszerint anyagilag támogatta a SICK Főosztály 
rendezésében a Keresztury Dezső Általános iskolában lebonyolított autómentes napi rendez
vényt. Ez'ín több mint 300 kerékpáros részvételével 11 iskola több mint 600 tanulója vett részt 
és nyerhetett sportszervásárláshoz pénzt. 

Eredményességi pontverseny 

A tanév végén az eredményességi pontversenyben 3.3000.000 forint került elosztásra a 
Kőbányai Diáksport Bizottság javaslatára, eredményesség, létszám, a rendezés szempontjai 
alapján. 
Eredményesség: a keretösszeg 50%-a - 1.650.000 forint - az alapsportágakban (atlétika, torna, 
úszás, kétféle labdajáték) elért eredmények alapján került elosztásra, melynek során a kőbá
nyai diákolimpián I-VI. helyezést elért egyéni, valamint a csapateredményeket vettük figye
lembe. 
A keretösszeg 30%-a - 990.000 forint - a diákolimpián részt vett iskolák tanulóinak létszáma 
alapján került elosztásra. 
Rendezés; a keretösszeg 20%-a - 660.000 forint -, melyet a versenyeket szervező, bajnoksá
gokat lebonyolító ISK/DSE-k kapták függően a szervezett versenyek időtartamától, számától, 
illetve a sportágak közé való besorolásától. 

A pontversenyben 11 kerületi általános iskola és tagintézmény részt vett. Az elnyert 
összeget sportszerekre, sporteszközökre, szakmai továbbképzésre használhatták fel. A leg
eredményesebb DSE 518.000.- Ft-ot kapott, a legkisebb összeg 99.000.-Ft volt. 
Ettől az évtől kezdve hirdettük meg a középiskolák számára a módosított összetett versenyt. 
Ettől a versenyeken való részvétel növekedését várjuk. 

Örömmel vettük tudomásul, hogy a megszorítások ellenére a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület továbbra is lehetőséget biztosított 
elkülönítetten az intézményi költségvetésekben az iskolai sportra tanulónként 1000.-Ft/ fő 
fejkvóta tervezésére. Ezzel a döntéssel példaértékű határozatot fogadtak el, és így kőbánya 
iskolai és diáksportja az országban elsőként rendelkezik ilyen összegekkel. 



A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola avatása alkalmából 2009. szeptemberében tartot
tuk meg Kőbányai Diákolimpia ünnepélyes megnyitóját. Itt adtuk át az előző tanév versenyein 
elért helyezéseknek megfelelően szerzett serlegeket. A díjak átadásánál képviseltették magu
kat képviselők, az önkormányzat vezetői és Kőbánya olimpikonjai. Hihetetlen jó érzés volt 
látni a jelen kiemelkedő sportolóit a jövő reménységeivel. 
A rendezvény végen az olimpikonok képeket és aláírásokat osztogattak. 

Diáksport tábor 

A Kőbányai Szabadidő Központ táborában, Balatonlellén 10 napos diáksport tábor 
szervezésére nyílt lehetőség. 5 kőbányai általános iskola 165 tanulója részére. Délelőtt edzé
sek, teniszoktatás, lovaglás, bemutatók, délután tábori olimpiai versenyek és vízi sportágak 
(vitorlázás, kajak-kenu, szörf) oktatása zajlott. A programokhoz igénybe vettük a boglárleilei 
tornacsarnokot, a teniszcentrumot, bowling pályákat stb. Kiemelt szerepet kapott az egészsé
ges életmód szemléletének kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése és a környezetvédelem. 

Megnehezíti a táborok rendezését és szervezését az a gyakorlat, mely szerint csak 
200.000.-Ft felvétele lehetséges egyszeri elszámolásra. így lehetséges, hogy napokra pénz és 
felelős vezető nélkül maradhat a tábor, amíg sikerül új pénz felvételéhez jutni. Sajnálatos mó
don az egyre nehezebb megélhetőségi feltételek, a magas árak és a pénzügyi rendeletek miatt 
egyre nehezebb a tábor megszervezése. Örömmel vettük tudomásul, hogy a tábor felújítása 
megkezdődött és folytatódik a következő esztendőben is. Sajnos tudomásul kell vennünk, 
hogy a gyerekek egyre nagyobb százalékának ma már ez a nyaralás, amely a támogatás ellené
re is egyre inkább megfizethetetlen. 

Itt a táborban van lehetőségünk arra is, hogy a sportolókat a fair-play szellemére nevel
jük, és olyan kapcsolatok alakuljanak ki közöttük, hogy az évközi versenyeken egymást ne 
ellenségeknek, hanem ellenfeleknek tekintsék. 

Ezúton is köszönetet mondunk a SICK Bizottságnak és a Kőbányai Sport Közhasznú 
Alapítványnak a tábor programjainak támogatásáért. 

Értekezletek-továbbképzések 

Az éves program elfogadására szeptember 5-én a Széchenyi István Általános Iskolában 
61 fő részvételével megtartott diáksport értekezleten került sor. 
Az egész évet átfogó 7 foglalkozásból álló továbbképzést szerveztünk meg a kerületi TTKE-
vel együttműködve, ahol kiemelkedő sportszakemberek, pedagógusok, sportolók voltak az 
előadók és bemutatók 
A X. DSB és a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete 2008-ban „Az év testnevelője cí
met" Széles Istvánnak, a Keresztury Dezső Általános Iskola testnevelőjének adományozta. A 
díj átadásánál jelen volt Verbai Lajos polgármester úr, Nagy László a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottság elnöke, Hajdú Péter SICK főosztályvezető és a kerület sok más vezető 
személyisége. 
Ez az elismerés erkölcsi értéke mellett óriási szakmai megbecsülést is jelent. Méltán mondjuk, 
hogy a kiemelkedően folyó diáksport munka az önkormányzat hathatós támogatása mellett a 
nagyszerűen felkészült és lelkes testnevelő tanári gárdán is múlik. 
Bizonyíték erre az is, hogy számos kollégánk kapott ebben az évben is országos és budapesti 
szakmai elismerést. 



Jövőkép 

Nagy sikernek tekintjük, hogy azokat az iskolákat is bevontuk a kerület diáksport éle
tébe, amelyek nem önkormányzati működtetésűek (Wesley János Általános Iskola, Bornemi
sza Péter Általános Iskola és Gimnázium, Orchidea Iskola). 

A kerület Diáksportja szervezettségében, versenyrendszerében és támogatottságában 
messze megelőzi Budapestet, sőt az ország diáksportját, köszönve a képviselő-testületnek 
hathatós anyagi és erkölcsi támogatásának. 

A minőségi előrelépés és a fenntarthatóság feltétele egy diáksport centrum létrehozása 
lenne, ahol a versenyek zömét meg tudnánk rendezni és igazi feltételeket, otthont tudnánk 
teremteni a diáksport számára, függetlenül az évszakoktól és az időjárástól (Építők sportte-
lep). 
Ennek a kerületnek, amely előkelő helyen áll az ország diáksportjában, világhírű sportolói 
vannak, és kiemelkedő sporttámogatást biztosít egyesületei és lakosai számára megérdemelne 
a sportsikereihez méltó nívós sportlétesítményt. 

Budapest, 2010. április 14. 


