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programja 2007-2010" végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az iroda a testületi munkaterv szerint elkészítette az elmúl négy év sportfejlesztési tervéről 
szóló beszámolót. 

A sportfejlesztési terv elképzeléseinek alapgondolata továbbra is - az elmúlt évekhez ha
sonlóan - az volt, hogy figyelemmel az Európai Sport Chartában megfogalmazottakra, a hatá
lyos jogszabályokra és az önkormányzati feladatokra egy olyan cselekvési program készüljön 
az elmúlt három ciklus fejlesztési programjainak tapasztalataira épülve, mely figyelemmel van 
az eddigi értékek megőrzésére és lehetőség szerinti fejlesztésére, valamint újabb célok megva
lósítását is kitűzze. 

Különösen fontosnak tartottuk, hogy az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott 
gyermekek részére megvalósuljon az az elv, mely alapján az óvódások sportjától a minőségi 
élsport valamilyen szintjéig lehet alternatívát kínálni a kerületben élők számára. 

1. Jogszabályok 

Feladat: 

1./ A jogszabályi kötelezettségből adódóan folyamatosan karban kell tartani Kőbánya 21/2003 
(IV. 17.) sz. önkormányzati rendeletét a sportról. 

Határidő: folyamatos 

A rendeletet aktualizáltuk, 45/2008 (X. 17.) számmal új rendeletet alkotott a Képviselő-testület. 

2. Diáksport, utánpótlás-nevelés 

Feladatok: 

1./ Fenn kell tartani az óvódás korúak részére a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány által 
kínált rendszeres versenyzési lehetőséget. 

Határidő: folyamatos 
Az óvodások versenyrendszerét folyamatosan megrendeztük az elmúlt évek alatt a Kőbányai 
Sport Közhasznú Alapítvány támogatásával. 
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2.1 Fenn kell tartani a diáksport versenyrendszer jelenlegi formáját, a diáksport-táborokat, va
lamint a kerületi Diáksport Bizottság működési feltételeit az Ifjúsági és Sportiroda keretei 
között. Törekedni kell a DSE-k sportcsoport létszámának emelésére, minél több diák bevoná
sára a rendszeres sporttevékenységbe. Ellenőrizni kell az önkormányzati támogatás felhaszná
lását a támogatási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően. 

Határidő: folyamatos 

A DSE/ISK sportcsoportok és a DSB működése a főosztály keretei között biztosítva volt. A 
diáksport csoportok létszáma nem növekedett a gyermeklétszám csökkenése és a korábbi in
tézmény-racionalizálás okán. Két éve minőségi emelést kaptak a sportcsoport vezetők díjazá
suk tekintetében. Az ellenőrzések folyamatosan zajlottak, szakmailag év közben, pénzügyileg 
pedig az év végi beszámolások során. 

3.1 Tovább kell fejleszteni az Önkormányzat által finanszírozott, elsősorban a kerületi gyere
keket foglalkoztató sportiskolái rendszerű képzést adó egyesületeket. Ezek a szervezetek to
vábbra is a preferált sportágak tehetséges gyermekeinek gyűjtőhelyei. Az iskolák, DSE-k a 
meghatározott sportágakban irányítsák ezekbe az egyesületekbe a tehetségeket. A finanszíro
zás tekintetében inflációkövető emelés javasolt a további években. Azokban a sportágakban, 
melyekben van kerületi szintű sportági képzés, csak úgy finanszírozható sportcsoport, ha 
megállapodás van a DSE és az adott utánpótlás-nevelő egyesület között 

Határidő: Minden évben a költségvetési időszak, illetve az intézmények bevonásával a tárgyév 
beiratkozási időszaka. 

Kiemelten kezeltük az utánpótlás-neveléssel foglalkozó klubokat. A Kőbánya SC úszói és bir
kózói, a Törekvés SE vívói, a Kőbányai Darazsak kosarasai, a KISE labdarúgói jó kapcsola
tokat építettek ki az iskolákkal, a megállapodásokat megkötötték egymással. Ennek értelmében 
a finanszírozás a tervek szerint alakult. 

4./ Vissza kell állítani az eredményességi támogatást, mely teljesítmény alapján biztosít sport
felszerelés és tornatermi felszerelés vásárlási lehetőséget iskoláink számára. 
Határidő: A 2009-es költségvetés tervezésénél 

Visszaállítottuk az eredményességi támogatást 2009-ben. 

3. Testvérvárosi kapcsolatok 

Feladatok: 

1./ Egy évben legalább két alkalommal találkozókat kell szervezni mindkét városban a 
Vinkovci Kosárlabda Klubbal tornák keretében. Ezen kívül közös edzőtáborozással, szakmai 
továbbképzésekkel kell erősíteni a kapcsolatot. 

Határidő: értelemszerű 

2.1 Megállapodást kell kötni a Wolverhampton Vanderers labdarúgó klubbal cserelátogatások, 
közös edzőtáborozások és edzők szakmai továbbképzéséről. 
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Határidő: folyamatos, illetve konkrét szerződés megkötésére 2008. december 31. 

3.1 Meg kell hívni a streetball fesztiválokra mind az angol, mind pedig a horvát gyerekeket, 
biztosítani kell részükre a testvérvárosi szerződésben foglaltakat. 

Határidő: minden évben a streetball fesztivál alkalmával 

4./ Részt kell venni amatőr tenisz csapatokkal a Vinkó vei nemzetközi tenisztornán. 

Határidő: folyamatos 

1-4 pontokból semmi sem valósult meg az elmúlt években. 
A testvérvárosi kapcsolatok során egyedül Balánbányával sikerült sportkapcsolatot kialakíta
ni. Labdarúgóik részére biztosítottunk átutazásaik alkalmával szállás és edzéslehetőséget, 
valamint sportolókkal részt vettünk sportcsarnokuk ünnepélyes megnyitóján. 

4. Szabadidősport, alapfokú versenyrendszer 

Feladatok: 

1./ Az Ifjúsági és Sportiroda keretei között biztosítani kell a sportági szakbizottságok - mint 
nem önálló jogi személyek - működési feltételeit, finanszírozását. E bizottságok feladata to
vábbra is a kerületi alapfokú versenyrendszer, a szabadidős versenyek és a diáksport verse
nyek szakmai segítése, lebonyolítása. 

Határidő: folyamatos 

Folyamatosan biztosítottuk a sportági szakbizottságok működési feltételeit és finanszírozását, 
fenntartottuk a kerületi alapfokú versenyrendszereket. 

2.1 Folytatni kell az elkezdett kerületi koordinációt a szabadidősport területén a helyi egyesü
letek és létesítmények bekapcsolásával. Továbbra is közre kell adni, hogy Kőbányán hol, mi
lyen lehetőségek és szolgáltatások vannak a rendszeres sporttevékenységre, hogyan lehet 
ezekbe bekapcsolódni. Össze kell állítani a kerületi eseménynaptárt és azt megfelelően propa
gálni a lakosság és az érdeklődők részére a Kőbányai Sportszövetség kiadásában. 

Határidő: tárgyévenként január 31. 

A Kőbányai Sportszövetség kiadásában minden évben elkészültek a kerületi eseménynaptárak, 
valamint a „ Hol sportolhatunk Kőbányán " c. kiadvány. Ezeket az információkat az önkor
mányzat honlapján is folyamatosan közzé tettük. 

3.1 Továbbra is szükség van a sportot népszerűsítő, a közhangulatot pozitívan befolyásoló 
sportnapokra a jövőben is. A már beindított események jól működnek, ezeken kívül mindig fel 
lehet vállalni eseményeket, melyek túlnövik a kerületi kereteket, de propagandaértékük okán 
jelentősek. Támogatók bevonásával az anyagi terhek is megoszthatóak. 
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Határidő: értelemszerű 

Minden évben megrendeztük az adidas-Kőbánya streetball fesztivált és a Diákvirtus vetélke
dőt. Ezen kívül sok kerületi sportegyesület eseményének támogatására is sor került (gyermek
napi és ünnepi sportversenyek, Kőbánya Kupa sakkverseny, tornák, stb.). 

4./ Ki kell dolgozni a fogyatékosok és az idős emberek sportolásának helyi lehetőségeit, finan
szírozását. 

Határidő: 2007. december 31. 

A fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit a Törekvés SE-vel kötött szerződésben biztosítottuk. 
Az idős emberek sportolási lehetőségei nem kerültek kidolgozásra (érdektelenség miatt). 

5.1 Támogatni kell együttműködés keretében a Kőbánya SC-t. Az eddigieknél több szabadidős 
lehetőséget biztosítson különös tekintettel a közalkalmazottak és a köztisztviselők sportolási 
lehetőségei számára. Minden évben rendezze meg a közszolgálati dolgozók sportnapját. 

Határidő: minden év tavaszi időszakában 

Támogattuk a Kőbánya SC szabadidős szakosztályainak működését, a közszolgálati dolgozók 
sportnapjának megrendezésére azonban csak egyszer került sor, érdeklődés hiányában nem 
kezdeményeztük. E helyett a többi fővárosi kerülettel közös sportrendezvényeken vettünk részt, 
valamint a rendőrökkel és tűzoltókkal közösen évente megrendeztük a télbúcsúztató sportna
pot. 

6.1 Igény szerinti sportágakban az óvodák, iskolák, egyéb intézmények dolgozói részére szer
veződjenek bajnokságok. 

Határidő: folyamatos 

Szervezetten nem került sor - érdeklődés hiányában - ilyen bajnokságok megrendezésére, az 
érdeklődők a sportági szakbizottságok rendezvényein vettek részt. 

5. Versenysport, élsport 

Feladatok: 

1./ Továbbra is támogatni kell együttműködés keretében a Kőbánya SC-t. El kell érni, hogy 
szakosztályaiban minél több kőbányai gyereket foglalkoztasson. 

Határidő: értelemszerű 

A támogatás folyamatos volt, az utánpótlás versenyzők létszáma folyamatosan nőtt. 

2.1 Meg kell vizsgálni a pekingi olimpiát követően a Kőbánya SC szakosztályi struktúráját. Az 
eredményességet figyelembe véve új - négy éves időtartamú - szerződéskötésre kell javaslatot 
tenni. 
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Határidő: 2008. december 31. 

A pekingi olimpia után újabb négyéves szerződést kötöttünk a Kőbánya SC-vel 2012. decem
ber 31-éig. 

3./ Ki kell dolgozni a kerületi úszásoktatással kapcsolatban - a Kőbánya SC szakmai vezetésével - egy 
elképzelést, mely tartalmazza az iskolai oktatás rendszerét, az úszóosztályok szervezését, valamint a 
versenysport utánpótlásának biztosítását. Készüljön egy szakmai anyag, mely fentieket egységes rend
szerben kezeli és a 2007/2008-as tanévtől bevezethető. 

Határidő: 2007. május 30. 

Az elképzelés elkészült, bár írásos formában nem jelent meg. Az Üllői úti úszóosztály a jó kezdet után 
elhalt. 

6. Sportegyesületek, Sportszövetség (civil szerveződések) 

Feladatok: 

1./ Fent kell tartani a Kőbányai Sportszövetségen keresztül pályázati rendszerben azon egye
sületek támogatását, melyek helyi igényeket elégítenek ki, támogatásuk azonban elengedhetet
len működésükhöz. Ez különösen a kis létszámú, egy-két szakosztályt fenntartókra vonatko
zik. 

Határidő: folyamatos 

A pályázati rendszer fenntartása megtörtént, miként a Sportszövetség működése is biztosítva 
volt. 

2.1 El kell érni, hogy a kerületi iskolák és sportegyesületek kétoldalú megállapodásokat kösse
nek a sportolási lehetőségekkel kapcsolatban. így az egyesületi szakosztályok ráépülhetnek az 
iskolákra, mely mindkét fél számára előnyös, kitölthető a megfelelő tartalommal. Az Önkor
mányzat a Kőbányai Sportszövetségen keresztül elsősorban ezeket az egyesületeket támogas
sa, akár utánpótlás-nevelésről, akár lakossági igény kielégítéséről van szó. 

Határidő: folyamatos; a megállapodások megkötése a tárgyévi tanévkezdésektől 

Ezek a megállapodások csak az önkormányzat által támogatott egyesületek és az iskolák kö
zött történtek meg. 

7. Sportlétesítmények 

Feladatok: 

1./ Az Ihász utcai létesítményt a Képviselő-testület 1122/2004. (VII.15.) sz. határozatában 
foglaltak szerint tovább kell fejleszteni a Kozma utcai sporttelep értékesítéséből befolyt ösz-
szegből. Ezzel együtt önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság irányítása alá kell 
vonni az Ihász utcai és Gyakorló utcai sportlétesítményeket (esetleg a Sportligeti Uszodát és a 
Sportliget egyes részeit), hozzárendelve a jelenleg is rendelkezésre álló bér-, működési-, kar
bantartási- és fenntartási összegeket. Ez azért is ésszerű, mert itt egész más típusú problémák 
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és tennivalók jelentkeznek, mint az oktatási- vagy egyéb intézményeknél. Ki kell dolgozni egy 
100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság megalapításának lehetőségét, 
mely e sportlétesítmények működtetését végzi. 

Határidő: értelemszerű, de legkésőbb 2008. december 31-ig. 

Az Ihász utcai sporttelep tervezett fejlesztésére nem került sor a sportlétesítmény szomszédsá
gában található ingatlan tulajdonosának ellenállása miatt. A jogi lépések ugyan megtörtén
tek, de sem az építkezést, sem a strukturális átalakítást nem sikerült ebben a ciklusban elvé
gezni. 

2.1 Bővíteni kell a sportlétesítmények fejlesztési lehetőségeit. Ebből finanszírozhatóak a kü
lönböző felmerülő igények mind az önkormányzati sportlétesítményekkel, mind pedig a kerü
leti egyéb tulajdonú létesítményekkel kapcsolatban. 

Határidő: értelemszerű 

A Képviselő-testület az Ihász utcai sporttelepen lévő szabadtéri pálya sportburkolatának elké
szítéséről határozott, jelentősebb sportlétesítmény-fejlesztés nem történt. 

3./ El kell készíteni a Noszlopy-Sibrik-Harmat-Gergely u. szemétlerakó rekultivációja utáni 
sport-területekkel kapcsolatos elképzeléseket a Kőbányai Vagyonkezelő Rt-vel közösen ta
nulmányterv szinten, különös tekintettel az extrém sportokra. A közterületi parkok sportpályá
inak, sportcélú területeinek felújítására ütemtervet kell készíteni. Ezek kidolgozásába be kell 
vonni a diákönkormányzatokat a kerületi Diáktanácson keresztül. 

Határidő: értelemszerű 

Elkezdődött a Gergely-park sportcélú lehetőségeinek tervezése, de konkrétumokra nem került 
sor és a kivitelezésig nem jutott el. Nem készült terv a közterületi sportpályák felújításáról 
sem. 

4./ Javaslatot kell tenni a kerületi óvodák és iskolák sportudvarainak, tornatermeinek felújítá
sára, fejlesztésére. A kidolgozásába be kell vonni a diákönkormányzatokat a kerületi Diákta
nácson keresztül. 

Határidő: 2007. december 31. 

Oktatási intézményeink közül a Szt. László Gimnázium, a Keresztury Dezső Altalános Iskola 
és a Janikovszky Éva Altalános Iskola Üllői úti tagintézménye tornatermeibe, a Fekete István 
Altalános Iskola és a Janikovszky Eva Altalános Iskola Üllői úti tagintézménye udvarára kor
szerű, táblás szerkezetű műanyag sportpadló került. Ezen kívül a Képviselő-testület határoza
tot hozott a Harmat Altalános Iskola és a Kada Mihály Altalános Iskola udvarán létesítendő 
tornacsarnokról, valamint a Mádi utcai óvoda tornatermének építéséről. 

5.1 Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy - akár vállalkozói alapon -jégpálya létesüljön 
Kőbányán. 

Határidő: 2007. szeptember 30. 
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A lehetőséget megvizsgáltuk, egy kisméretű jégpálya kialakítása szóba került az uszoda terüle
tén belül, azonban végül nem nyert támogatást. A tervek szerint a Gergely-bánya területére 
kerülhetne jégpálya. 

6.1 A Rákos-patak menti kerékpárút kőbányai szakaszának kiépítését meg kell valósítani uniós 
forrásból. Javaslatot kell tenni a kőbányai metrómegállók kerékpárral történő megközelítésére. 

Határidő: értelemszerű 

Több kerékpárút is készült a kerület területén pályázati forrásból, konkrétan a Rákos-patak 
menti út elkészítésére nem került sor. 

1.1 Tárgyalásokat kell kezdeményezni a fővárossal a Népliget szabadidősport célú feltételei
nek megteremtésével kapcsolatban. 

Határidő: folyamatos 

A ciklus elején többször kezdeményeztük a Népliget sportcélú hasznosítását a Fővárosi Ön
kormányzatnál, de sajnos csak semmitmondó válaszokat kaptunk a Sport Ügyosztály részéről. 
Jellemző, hogy pl. a Gyakorló utcai sporttelep haszonkölcsön-szerződését sem tudták négy év 
alatt elkészíteni, holott ők kezdeményezték. 

8. Sportfinanszírozás 

Feladatok: 

1./ A sportfinanszírozást a kerületi költségvetési rendelet keretei között kell meghatározni, 
mely garanciákat ad a közép- és hosszú távú tervezéshez és munkához. Ennek tervszámai a 
mellékletben találhatók. 

Határidő: minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor 

A sportfejlesztési program tervszámait a költségvetési rendeletekbe minden évben beterveztük 
és a Képviselő-testület meg is szavazta. A legutóbbi költségvetésnél a megszorítások miatt 
10%-os visszalépés történt, melyet ésszerű keretek között sikerült kezelni. 

2.1 Biztonságos a jelenlegi helyzetben a nem jogi személyiségű szervezetek (sportági szakbi
zottságok, DSB), valamint a DSE-k támogatásának az Ifjúsági és Sportiroda költségvetésében 
való szerepeltetése. Ennek fenntartása mindaddig kívánatos, míg az idevonatkozó jogi szabá
lyozások nem rendezik ezt a kérdést. 

Határidő: minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor 

A sportági szakbizottságok és a DSB működését biztosítottuk a Hivatal szervezeti keretei kö
zött. Jogi szabályozás nem rendezte továbbra sem ezt a kérdést. 

3.1 Javaslatot kell tenni azokra a forrásokra, melyek biztosítják a sportcélú kiadások biztonsá
gos finanszírozhatóságát az önkormányzati költségvetésben. 
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Határidő: minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor 

A javaslat minden évben megtörtént. 

4./ Külső, szponzori forrásokat kell bevonni a sportfinanszírozás rendszerébe elsősorban a 
Kőbánya SC tekintetében. Tárgyalásokat kell folytatni a kerületi cégekkel és fel kell ajánlani a 
szponzoráció lehetőségét. Lehetőleg a 2008-as költségvetésben már jelenjen meg ennek ered
ménye, de a 2009-esben mindenképpen. 

Határidő: értelemszerű 

Sajnos jelentős külső forrás bevonására a kerületi vállalkozások részéről nem sikerült, mivel a 
nagyobb cégek CSR-stratégiája nem Magyarországon készül, így leányvállalataik önállóan 
nem dönthetnek. 

9. Sportirányítás, menedzselés 

Az Ifjúsági és Sportiroda átalakult, a sportigazgatási feladatokat a Sport, Ijjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztálya látta el a ciklus jelentős részében. 

Feladatok: 

1./ Továbbra is meg kell minden évben szervezni a Sportszövetség segítségével azokat a to
vábbképzéseket, melyek megfelelő információkat adnak a kőbányai sportvezetők tevékenysé
gének fejlesztéséhez. Ezen értendő mind a sportszervezetek új típusú vezetése, mind a gazda
sági munka, mind pedig az együttgondolkodás, összetartás fejlesztése is. 

Határidő: minden év harmadik negyedévében 

A továbbképzéseket megszerveztük, a rendezést segítettük. 

2.1 Továbbra is biztosítani kell az Ifjúsági és Sportiroda apparátusa által a Diáksport Bizottság, 
a sportági szakbizottságok és a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesületének gazdasági, ad
minisztrációs és szervezési feladatainak ellátását. 

Határidő: folyamatos 

A DSB és a TTKE működési feladatait elláttuk. 

3.1 Sportfórumot kell szervezni minden évben, melynek keretében a Polgármester Úr és az 
Önkormányzat illetékes vezetői tájékoztatást adnak a helyi sportélettel kapcsolatban. 

Határidő: minden év szeptemberében 

A sportfórumot minden évben megszerveztük, általában a továbbképzésekkel egy időben. 
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A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság augusztus 31 .-ei ülésén tárgyalta az előter
jesztést és elfogadásra javasolja. 

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kőbánya sport
fejlesztési terve és programja 2007-2010" végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

B u d a p e s t , 2010. augusztus 16. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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Melléklet 

Tényszámok a 2007-2010 közötti időszakra 
(eFt-ban) 

2007 2008 2009 2010 
Diáksport csoportok támoga
tása 

23 000 25 000 30 000 30.000 

Diáksport eredményességi 
támogatás 

3 000 3 000 3 300 3.300 

Kőbányai Sportszövetség 
támogatása 

25 000 25 000 25 000 21.000 

Kőbányai Sport Közhasznú 
Alapítvány támogatása 

500 0 14 000 7.000 

Kőbánya SC támogatása 40 000 43 200 51000 46.000 

KDSE támogatása 15 000 15 000 16 000 16.000 

KISE támogatása 12 000 12 000 13 000 13.000 

Törekvés SE támogatása 4 000 10 000 15 000 28.000 

Kőbányai Torna Club - - - 6.000 
(céltartalék) 
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