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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Tárgy: Javaslat a Magyar Parasport 
Szövetség részére ingyenes uszoda 
használat biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gódor László a Magyar Parasport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-
3.) elnöke kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz az évadzáró országos úszó sprint 
verseny megrendezésére tanulásban akadályozott, értelmileg sérült sportolók, 
mozgássérültek, valamint nagyothallók részére. A verseny megrendezésére a tervek 
szerint 2010. november 13-án kerül sor az Újhegyi Uszodában. A Szövetség a magas 
költségek fedezéséhez kért támogatást. 

A kérelmet a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2010. november 4-én 
megtartott ülésén megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 2010. 
november 13-án 13.00 órától - 19.00 óráig megrendezésre kerülő évadzáró országos 
sprint versenyen biztosítsa az Újhegyi Uszoda térítésmentes használatát 120 fő 
tanulásban akadályozott, értelmileg sérült, mozgássérült, nagyothalló sportoló, 
valamint 20 fő rendező részére azzal, hogy az esetleges károk megtérítését a 
kérelmező vállalja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el: 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyar Parasport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) részére a 
hagyományos évadzáró országos úszó sprint bajnoksága céljára 2010. november 13-án 
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13.00-19.00 óráig az Újhegyi Uszoda térítésmentes használatát biztosítja a 120 fő 
tanulásban akadályozott, értelmileg sérült, mozgássérült, nagyothalló sportoló, 
valamint 20 fő rendező részére azzal, hogy az esetleges károk megtérítését a 
kérelmező vállalja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Budapest, 2010. november 10. 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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MAGYAR PARASPORT SZÖVETSÉG 
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. - Magyar Sport Háza 

460-69-75 Fax:460-69-76 e-mail: parasport@fonesz.hu Tel. 
Bankszámlaszám: 10908001 00000016 00400009 Adószám: 18042175-1-42 

Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest 
Szent László tér 29. 

Verbai Lajos 
Polgármester Úr részére! 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

;VA Magyar Parasport Szövetség azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy lehetőségeihez 
képest nyújtson segítséget, hogy ismét megrendezhessük a hagyományos évadzáró országos 
úszó sprint bajnokságunkat a tanulásban akadályozott, értelmileg sérült sportolók, 
mozgássérültek., valamint nagyothallók részére az önök által üzemeltetett (Újhegyi) 
uszodában 2010. november 13.-án 13 órától 19 óráig. 

Az uszoda előzetes egyeztetés alapján erre az időre rendelkezésünkre áll. 

Szövetségünk nem tudja a magas költséget állni, ezért is kérjük segítségét! 

Rendezőgárdáról természetesen mi gondoskodunk, a sportolók fegyelmezett 
viselkedéséért minden felelősséget a Szövetség vállal. 
Jelen esetben körülbelül rendezőkkel együtt 110-120 fő megjelenésére számítunk. Ebből 
sportoló körülbelül 90-100 fő lesz. 

A verseny ugyanolyan feltételekkel, szabályokkal kerül megrendezésre, mint ép 
társaiké - ezzel is bizonyítva, hogy a fogyatékos sportolók is ugyanolyan fegyelmezetten 
képesek a verseny szabályait elsajátítani, és a versenyszámokban részt venni, mint egészséges 
sporttársaik. 

Szíves egyetértését és támogatását előre is köszönve, várjuk mielőbbi válaszát! 

Tisztelettel: 

tseg 

Budapest, 2010-09-28 
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