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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

,/1) _új • számú előterjesztés 

a Sportkoncepció időarányos megvalósulásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a 37112011. (V. 19.) KÖKT határozatával elfogadta a "Kőbánya 
Sportfejlesztési terve és programja 2011-2014 évekre" (a továbbiakban: Sportkoncepció) 
című dokumentumot. 2012-ben a Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat sporttal 
kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet és a 243/2012. (V. 
17.) KÖKT határozattal elfogadta a Sportkoncepció 2012. évben történt időarányos 
megvalósulásáról szóló beszámolót. Az általános helyzetelemzés mellett a Sportkoncepció 
átfogó képet ad a kőbányai sportélet lehetőségeiről és fejlesztési igényeiről. Fontos a 
koncepció időről-időre való felülvizsgálata, mert ebből látható, mely javaslatok valósultak 
meg, melyek nem és melyek vannak még megvalósítás alatt. 

A Kőbányai Sportközpont igazgatója elküldte tájékoztatását a Sportkoncepció időarányos 
megvalósulásáról, amit az előterjesztés 2. melléklete tartalmaz. Az igazgató által megküldött 
anyag nem alkalmas arra, hogy részletes, pontos képet adjon a kerület sportéletében történt 
változásokról, eredményekről. 

A következőkben a Kulturális, Oktatási és Civil Csoport munkatársainak segítségével a 
Sportkoncepció tavaly elfogadott módosításának időarányos megvalósulását mutatjuk be, 
követve annak tematikáját az idei és a következő évekre, kiemelve a határidőket és azok 
esetleges módosításának lehetőségét. 

A Sportkoncepció l. pontja általános helyzetelemzést tartalmaz. 

2. Létesítményellátottság 

A legfontosabb feladatként a létesítményellátottság javítását jelöli meg a Sportkoncepció. A 
2013. évi költségvetés és a pályázati lehetőségek figyelembevételével az Önkormányzat 
igyekszik minél több lehetőséget biztosítani a kerületi gyermekeknek, hogy jobb körülmények 
között sportolhassanak 

2.1 Tornacsarnokok építése határidővel- megtett intézkedések: 

a) Kada Mihály Általános Iskola 2011-2012. - módosul2013-2014. 
A 1112013. (I. 24.) KÖKT határozat értelmében a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 
(Budapest X., Kada u. 27-29.) területén épülő tornacsarnok Zsíros Tibor után "Zsíros Tibor 
Kosárlabda Csarnok" nevet viseli majd. 
A 113/2013. (III. 21.) KÖKT határozat értelmében az Önkormányzat és a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete (a továbbiakban: KDSE) között 2012. március 22-én megkötött megállapodás 
értelmében a KDSE tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a kivitelezést nem 
kezdi meg 2013. június 30-áig, az önrész összegét vissza kell utalnia az Önkormányzat 
számára teljes egészében. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkaterület átadásra került 
2013. március 31-én. A tornacsarnok átadására előreláthatólag 2014 tavaszán kerül sor. 
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b) Harmat Általános Iskola 2012-2013. - módosul - határidő: folyamatos, költségvetés 
fúggvénye. 

A volt Sibrik Miklós úti Általános Iskola tornaterme felújításának lehetőségét a Harmat 
Általános Iskola igazgatója örömmel fogadta, így ha tolódik a saját tornaterem átalakítása, 
akkor a közeli felújított tornaterem a gyermekek mindennapos testnevelését segítheti. Jelenleg 
pályáztatás alatt van a fűtési rendszer korszerűsítése és az öltözők, zuhanyzák átalakítása. 

c) Fekete István Általános Iskola 2014-2015. 

Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye. 

2.2 Intézmények tornaterem-felújítási programjának folytatása határidővel - megtett 
intézkedések 

a) Széchenyi István Általános Iskola tornaterme - megvalósult 
b) Kápolna téri Iskola tornaterme -Az intézmény felújítása megtörtént, a tornaterem felújítása 
nem. 
Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 
c) Kertvárosi Általános Iskola tornaterme- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 
d) Bem József Általános Iskola tornaterme- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

A többi tornaterem felújításának időpontja a mindenkori költségvetés ismeretében valósulhat 
meg. 

2.3 Intézmények sportudvarainak felújítása folyamatosan határidővel - megtett 
intézkedések 

a) Szervátiusz J en ő és Bem József Általános Iskola udvara- 20 ll. - módosul 
A Szervátiusz Jenő Általános Iskolában nem történt meg a felújítás, mivel a 2012. évben sem 
állt rendelkezésre költségvetési forrás erre a célra. Az iskola területén található külső cég által 
finanszírozott műfüves pálya folyamatos lehetőséget biztosít délelőtt és kora délután a 
gyermekek sportolására. 
A Bem József Általános Iskolában nem történt meg a felújítás. Az intézmény 2011-ben és 
2012-ben is részt vett az "iskolai és utánpótlássport infrastruktúrafejlesztés, felújítás" című 
pályázaton, de támogatást sajnos nem nyert. 
Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

b) Kápolna téri Iskola udvara- 2012.- módosul 
Az iskolát 2012-ben felújították, de a sportudvar átépítése későbbi időpontra tolódik. 
Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

2.4 A még hiányzó óvodai tornaszobák pótlása az óvodákban határidővel - megtett 
intézkedések. Az önkormányzat évente legalább egy óvodában kialakítja a hiányzó 
tornaszobát. 

a) Kincskereső Óvoda- 2011-2012- megvalósult és ovi-foci pálya is átadásra került 
b) Csodafa Óvoda- 2011-2012- ovi-foci pálya átadásra került. 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye. 
c) Mászóka Óvoda- 2012-2013 -jelen pillanatban zsibongó és udvar szolgál a gyermekek 
tornáztatás ára. 
módosult - Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye. 
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d) Csodapók Óvoda-2012-2013-ovi-foci pálya van 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye. 
e) Aprók Háza Óvoda-2013-2014-ovi-foci pálya van 
volt tomaszoba, de a túljelentkezés miatt óvodai szobává lettátalakítva 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye. 

A többi óvodában a tervezés fázisában áll a tomaszobák megvalósítása. Költségvetési fedezet 
nem áll rendelkezésre. 

A Sportkoncepció nem tartalmazta, így plusz elemként jelenik meg az Ovi-foci program. 
2012. június 20-ig 12 óvodában átadásra került a pálya, amit minden óvodában örömmel 
használnak a gyerekek, a legtöbbjükben a Kőbányáért Egyesület, valamint a Kőbányai 
Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: KISE) szakmai irányításával. 

2.5 Noszlopy-Sibrik-Harmat-Gergely u. szemétlerakó rekultivációja, különös tekintettel 
a 1 O év feletti diákok sportolási lehetőségeire. (Szánkódomb, műsípálya, kerékpáros
krosszpálya, gördeszka és BMX-pálya, gumis futópálya, strandröplabdapálya stb.) 
Határidő: 2013. december- az éves költségvetéstől fiiggően 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

A szánkódombot elbontották, a benne lévő inert hulladék kiválasztásra került, a korábbi 
sportberuházási tervek egyenlőre fel lettek függesztve gázszivárgás miatt, ezért a terület 
jelenleg nem alkalmas sportolási célra. 

2.6 A Rákos-patak menti kerékpárút kőbányai szakaszának kiépítését meg kell valósítani. 
Javaslatot kell tenni a kőbányai metrómegállók kerékpárral történő megközelítésére. 
Határidő: 2014. december- az éves költségvetéstől fiiggően 

A Rákos patak mentén készült egy geodéziai vizsgálat, amely megállapította, hogy a jogi 
telekhatár és a valós állapot nem fedi egymást, valószínűsíthető, hogy korábban átépítésre 
került a patak medre, és ennek jogi rendezése nem történt meg. Megoldást egy fővárosi és 
kormányzati összefogással megvalósuló kerékpárút kiépítése jelentené. 

2.7 Az Építők Sport Club népligeti sporttelep átvétele határidővel- megtett intézkedések: 

Határidő: 2011 -nem valósult meg- törölve 
Az ingatlan átvételéről folytatott tárgyalások az idei költségvetésre tekintettel jelenleg 
szünetelnek. Az ingatlan közel l ,5 milliárd forintba kerülne az Önkormányzatnak A 
tárgyalások a terület átvételéről megszűntek. A Ferencváros Torna Club (a továbbiakban: 
FTC) egy "Fradi város" kialakítását tervezi a területre, amelynek része lehet ez a sporttelep is. 

2.8 Törekvés Sport Egyesület sporttelep önkormányzati tulajdonba kerülése. 
Határidő: Folyamatosan- módosul- 2013. 

Az Önkormányzat benyújtotta igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, ahonnan azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy 2013. második félévére a sporttelep önkormányzati tulajdonba 
kerülhet. 

2.9 A kerületi három tanuszoda fenntartása vagy egy nagy uszoda kialakítása. 
Határidő: 2012. október l. - Amindenkori költségvetés tükrében valósulhat meg, a határidő 
folyamatos 
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A három uszoda fenntartása valóban költséges, de jelen helyzetben amindennapos testnevelés 
órák biztosítása érdekében az uszodák fenntartása elengedhetetlen. Hosszú távon azonban a 
költségvetés függvényében fontolóra kell venni egy nagyobb uszoda építését. 

2.10 Jégpálya kialakítása, ami sokkal hosszabb korcsolyázási idényt biztosítana a jeges 
sportok kedvelőinek, és megteremtené a feltételeit a valódi edzésmunkának is. 

Határidő: 2011. október 30.- ideiglenes jégpálya - megvalósult 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2012. (III. 22.) KÖKT határozatával támogatta a 
White Sharks Hockey Club pályázatának benyújtását, ami alapján a Kőbányai Sportközpont 
területén lévő teniszsátor helyett egy jégpálya 2012 novemberében megnyílt. A pályát a 
tavaszi átállás utáni floorball és görkorcsolyázás célra lehet igénybe venni. 

Továbbá a 18/2013. (1. 24.) KÖKT határozattal a Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a 
Ferencváros Jégkorongszakosztálya a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. §-a alapján pályázatot nyújtson be a Budapest 
X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlanonjégpálya építésére a Magyar Jégkorong Szövetséghez. 
A beadott pályázat pozitív elbírálását követően a Sportliget területén 2014-re felépülhet egy 
2000 néző befogadására alkalmas fedett jégcsarnok és egy külső, szabványos (30*60m) 
nyitott pálya vizesblokkokkal, kiszolgálóhelységekkel együtt, ami tovább színesíti a kerület 
sportolási és szórakozási lehetőségeit. 

2.11 Kőbánya egyik büszkesége lehetne a Népliget, ami jelenleg kihasználatlan, 
alulhasznosított, és sokan félnek is sétálni benne egyedül. A Fővárosi Önkormányzattal 
együttműködve fontos lenne a Népligetnek funkcióit kitalálni, egyértelműen adódik a 
sportcélú hasznosítás megerősítése sportprogramokkal, tömegsportrendezvényekkeL 

Határidő: értelemszerűen- módosul: törölve 

A Tao.-pályázati és kormányzati támogatás segítségével kialakítandó "Fradi város" 
létrehozása a kerület érdekeit is fogja szolgálni, hiszen ez a terület Kőbányán található és az 
FTC kimutatása alapján sok kerületi lakos sportol náluk. 

2.12 Létre kell hozni egy önkormányzati sportintézményt, amelybe beletartozna az Ihász 
utcai és a Gyakorló utcai sportlétesítmény, a Sibrik teniszpályák, a jégpálya, a Sportliget 
egyes részei. Az intézmény megalakulása után átgondolásra érdemes a sportligeti uszoda 
helyzete is. 

Határidő: legkésőbb 2011. június 31-ig. - megvalósult 

Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a 385/2011. (V. 19.) 
KÖKT határozata alapján megkezdte működését a Kőbányai Sportközpont A 11/2012. (1. 
19.) KÖKT határozat alapján a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő 
beolvadással a Kőbányai Sportközponthoz került. 
A Gyakorló utcai sportlétesítmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll. Jelenleg a 
tulajdonos hozzájárulását várjuk, hogy a KISE részére további használatba tudjuk adni a 
létesítményt. A KISE a területen Tao.-pályázati pénzből egy új pályát, öltözőket és 
vizesblokkokat alakított ki. 
A volt Sibrik Miklós úti Általános Iskola tornatermének felújítási munkálatai pályáztatás alatt 
vannak. A cél, hogy a Kőbánya Sport Club (a továbbiakban: KSC) birkózóinak és a 
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küzdősportokat űzők számára bázist teremtsünk, valamint a közeli Harmat Általános Iskola 
testnevelés óráit a tomateremben lehessen megtartani. 

3. Óvodai testnevelés 

3.1 A hatékonyabb úszásoktatás érdekében a Kőbánya Sport Club úszó szakosztályának és a 
Stílus Sport Egyesületnek a bevonása az óvodai úszásoktatásba 

Határidő: 2011. szeptember l. - megvalósult 

3.2 Az óvodás versenyrendszer továbbfejlesztése, kísérleti jelleggel szülőkkel közös 
versenyek kiírása. 

Határidő: 2011. szeptember l.- módosítás: 2012. december 31.- módosítás: folyamatos 

A versenyek folyamatosan zajlanak, a szülők a bemelegítésben vesznek részt, további 
aktivizálásuk szükséges. Az eseménysorozat pénzügyi támogatása a Kőbányai Sportközpont 
költségvetésébe tartozott, de évek óta a Szövetség szervezésében és lebonyolításában történik. 
A felesleges körbeutalás elkerülése okán 2013-ban a Szövetséghez közvetlenül kerülő összeg 
lehetövé teszi, hogy azt saját költségvetési keretből szervezhesse meg. Az óvodás 
sportversenyek lebonyolítására kapott támogatás lehetövé teszi azt, hogy a Szövetség magas 
színvonalon, az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervezze meg 
a versenyeket, ezzel is segítve az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai sportversenyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvodáskorú gyermekek még jobban megszeressék a sportot, 
hisz a versenyek ösztönzőleg hatnak a teljesítményre, és az itt elért siker pozitív 
megerősítésként további mozgásra, sportoJásra ösztönöz. 

3.3 A sakkoktatás bevezetése az óvodákban, érdeklődő óvónők továbbképzésének 
megszervezése 

A 20 ll. évben az Önkormányzat több döntésével is igyekezett a kerületi sakkoktatást 
népszerűsíteni. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2011. (I. 20.) 
KÖKT határozata alapján kísérleti jelleggel a Gyöngyike Óvodában (Budapest X. kerület, 
Salgótmjáni út 47.) önkormányzati támogatással sakktanfolyamot indított, ötéves kortól. 

Határidő: 2011. október l. - megvalósult 

3.4 Egyesületek szakembereinek bevonása az óvodások testnevelésébe 

Határidő: folyamatos - a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Diáksport Bizottság 
folyamatosan segíti és felügyeli az óvodákban és iskolákban a sportszakemberek bevonását. 

3.5 Pályázatok segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek bevonása az óvodai sportba. 

Határidő: 2011. szeptember- megvalósult 
Az óvodai úszásoktatást az Önkormányzat 2011-ben és 2012-ben három millió forinttal 
támogatta. 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 
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4. Iskolai testnevelés és diáksport 

4.1 Versenyrendszer finomítása. Új sportágak bevezetése és egész évet felölelő versenyek 
bevezetése, pl. sakkbajnokság, generációk sportvetélkedője 
Módosul- Diákolimpia megrendezése és támogatása. 

Határidő: 2012. szeptember l.- megvalósult 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

A kerület diáksportja rendkívül színes a sportágak tekintetében. Az Önkormányzat igyekszik 
segíteni a Diáksport Egyesületek (a továbbiakban: DSE) munkáját, de a sok különböző 
sportág mindegyikének támogatása komoly költségvetési forrást igényel. Az Önkormányzat 
2012-ben csökkentette a DSE sportcsoportok támogatását, a nem kerületi fenntartású 
középiskolákban működő DSE-ket már nem támogatta 2012. II. félévtőL A Kőbányai 
Sportközpont egyszerüsítette a diákolimpia versenyrendszerét. 

4.2 Finanszírozási rendszer átalakítása. A rendelkezésre álló forrás 1 0%-a a 
legeredményesebb sportcsoportvezetők között jutalomként kerüljön kiosztásra. 

Határidő: 2012. szeptember l.- költségvetés függvénye. 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletében nem biztosított forrást a legeredményesebb 
sportcsoportvezetők jutalmazására. A DSE-k sportcsoportjainak támogatása 2013. I. félévére 
kiosztásra került. A II. félév támogatására az Önkormányzat 25 millió forintot a Klebersberg 
X. kerületi Tankerületnek adott, ez képezi a forrását többek között a diáksport kerületi 
színvonala megőrzésének. 

4.3 Az együttműködés rendszerének kidolgozása a diáksport szervezetek és a támogatott 
egyesületek között úgy, hogy 500 OOO Ft keretösszegben azokat a diákszervezeteket 
támogatjuk kvótaszerüen, akik igazoltan sportolókat küldenek a sportegyesületek számára. 
Módosul: Éves pályázati kiírás a kőbányai sportegyesületeknek. 

Határidő: 2012. szeptember l. - költségvetés függvénye. 
módosult - Határidő: évente, költségvetés függvénye 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletében nem biztosított forrást azon diákszervezetek 
támogatására, amelyek igazoltan sportolókat küldenek a sportegyesületek számára. A 2013. 
évben sportpályázat kiírásával igyekszik segíteni a kerületi egyesületeken az Önkormányzat. 
A pályázati kiírásban szerepel, hogy olyan egyesületek pályázhatnak, ahol minimum 15 fő 
kőbányai lakcímmel, vagy kerületi iskolában tanulói viszonnyal rendelkező leigazolt gyermek 
sportol minimum heti két alkalommal és legalább heti 120 percben. 

4.4 A tártkapus program bevezetése, így a hétvégeken mind a diáksport, mind a 
szabadidősport használhatja a sportlétesítményeket. 

Határidő: 2012. szeptember l.- Módosul: folyamatos 
A fenntartóval történő megállapodást követően az intézmények hétvégén nem használt, 
sportra alkalmas területeit meg lehetne nyitni a nagyközönségnek is. Az idei évben az 
Önkormányzat, a Szent László Általános Iskola és a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület közös 
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pályázatot adott be a Magyar Labdarúgó Szövctséghez és pozitív elbírálás esetén egy műfüves 
pálya kerül kiépítésre az iskola területén, amit az iskola gyermekei, az egyesület csapatai és a 
nagyközönség is használhat majd. 

4.5 Az eredményesebb úszásutánpótlás-nevelés érdekében az Újbegyen az uszoda 
vonzáskörzetében úszóosztály indítása. 

Határidő: 2012. szeptember l.- megvalósult a Fekete Általános Iskolában a Kőbánya Sport 
Club és a Stílus Sport Egyesület együttműködési keretein belül. Az úszásoktatás folyamatos. 

4.6 Testvérvárosi kapcsolatok- Módosul: törölve 

A testvérvárosi kapcsolatoknak szalgálnia kell a diáksport és az utánpótlás-versenysport 
kapcsolatrendszerét is. 
Határidő: Minden év december 15.- a Sportegyesületek éves beszámolójukban térjenek ki a 
testvérvárosi kapcsolatokra is. Nem valósult meg. 

5. Felnőtt és szabadidősport 

5.1 A Kőbányai Sportközpont keretei között biztosítani kell a sportági szakbizottságok -
mint nem önálló jogi személyek - működési feltételeit, finanszírozását. E bizottságok feladata 
továbbra is a kerületi alapfokú versenyrendszer, a szabadidős versenyek és a diáksport 
versenyek szakmai segítése, lebonyolítása. 

Határidő: folyamatos 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

Évek óta nincs rá költségvetési keret. 

5.2 Közre kell adni, hogy Kőbányán hol, milyen lehetőségek és szolgáltatások vannak a 
rendszeres sporttevékenységre, hogyan lehet ezekbe bekapcsolódni. Össze kell állítani a 
kerületi szabadidős eseménynaptárt, és azt a médiában megfelelően propagálni kell a 
lakosság és az érdeklődök részére. 

Határidő: tárgyévenként január 31.- megvalósult 

A Kőbányai Sportközpont honlapja folyamatosan tájékoztat a lehetőségekről 

(www.kosportko.hu, www.sportkozpont.kobanya.hu), ezentúl a Kőbányai Hírekben is 
olvashatnak a helyi sportolási lehetőségekről. A Rádió 17 rninden pénteken délelőtt biztosít 
adásidőt ennek a területnek. A naptár a kerületi eseményekkel összefüggésben nyújt 
tájékoztatást annak érdekében, hogy a lakosság el tudjon jutni akár az összes eseményre. 

5.3 Különböző sportágakban a köztisztviselők és közalkalmazottak számára szervezett 
sportfoglalkozások és versenynapok biztosítása, rninden hónap utolsó péntek délutánján az 
Ihász utcai sporttelepen. Ezzel egy időben kerületi válogatottak szervezése. 

Határidő: Folyamatos -nem valósult meg 
módosult- Határidő: évente minimum egy alkalom, költségvetés függvénye 

A közszolgálati sportnap 2012-ben megvalósult a Kőbányai Sportközpont és a Körösi Csorna 
Sándor Kulturális Központ szervezésében. 
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5.4 A kismamák számára heti egy délelőtti alkalommal kedvezményes sportolási lehetőséget 
kell szervezni gyermekfelügyeletteL 

Határidő: 20 ll. október l. -javaslat: 2012. október l. Még nem valósult meg. 

módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

6. Nyugdíjasok sportja 

6.1 A kerületi nyugdíjas szervezetekkel együttműködve, az igényeknek megfelelő nyugdíjas 
sportprogramokat kell kidolgozni. Meg kell határozni, hogy a kerületben mely 
sportlétesítményeket lehet bevonni a programba, és milyen az eszközigénye ezeknek. 

Határidő: 2011. december 30.- javaslat: 2012. december 30.- módosul: folyamatos 

2012 áprilisától minden kedden és csütörtökön délelőtt 10 órától a Sportligetben és az Óhegy 
parkban közel 150 nyugdíjas részvételével nordic walking programot szerveznek a Kőbányai 
Sportközpont munkatársai, akik az eszközöket is biztosítják A jövőben túrák megszervezését 
is tervezik havi, kéthavi rendszerességgel. A Janikovszky Éva Általános Iskolában (Kápolna 
tér) hetente kétszer aqua fitnesz órákra járhatnak a nyugdíjasok. 

7. Fogyatékkal élők sportja 

7.1 Ki kell dolgozni a fogyatékos emberek sportolásának helyi lehetőségeit, 

versenyrendszerét, finanszírozását. (Segítségként igénybe kell venni a Törekvés Sport 
Egyesület és a Para-fitt Sportegyesület tapasztalatait, szakembergárdáját és létesítményeit.). A 
Kőbányai Sportközpontban hetente kétszer sportolási lehetőséget biztosítanak sérült 
gyermekeknek. 

Határidő: 201 O. szeptember l. 
módosul- Határidő: folyamatos 

7.2 A komplex iskolások számára integrált sportolási és versenyeztetési lehetőség biztosítása. 

Határidő: 2011. szeptember l. 
Minden évben a Kőbányai Sportközpont és az Újhegy-Sibrik DSE közös szervezésében ép és 
sérült gyermekek versenyére kerül sor, amely igyekszik a gyermekek közötti toleranciát egy 
közös, vidám időtöltéssel fejleszteni. 
módosul- Határidő: folyamatos 

7.3 Még az idei évben meg kell szervezni a "X. kerületi Parasportok Napja" rendezvényét. 

Határidő: 2011. szeptember l. 
Nem valósult meg. 
módosult- Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

8. Élsport-versenysport 

Az utóbbi évtizedben jelentős kihívások jelentek meg az élsport, valamint az utánpótlás
nevelés területén. A különböző egyéni és csapatsportágakban jelentősen megerősödött a 
nemzetközi konkurencia, ugyanakkor a magyar élsport és utánpótlássport mind létszámában, 
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mind a felkészülés minőségében visszaesett Sportszakmai és szervezeti struktúraváltásra van 
szükség állami szinten, ezekhez a változásokhoz kell kapcsolódni önkormányzati szinten is. 

8.1 Az Önkormányzat minden olimpiai ciklusban az olimpiára esélyes egyesületekkel kössön 
együttműködési szerződést a tervezhető szakmai munka érdekében. 

Határidő: 2011. március l.~ folyamatos 
módosult ~Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése rögzíti, hogy az Önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó 
szervezetekkel, és a költségvetési lehetőségeihez képest támogatja a tevékenységüket. A 
koncepcióban foglalt elképzelés folyamatosan megvalósuL 

8.2 A fent említett kiemeit rendezvények kerüljenek be a kerület sportéletprogramj ába. 

Határidő: 2011. május 22. ~folyamatos, költségvetésfiiggő 

8.3 Mérjük fel pontosan a kerület sportegyesületeit, a benne dolgozó sportszakembereket, 
valamint a sportolókat (adatlap). Folyamatosan értékeljük az egyesületekben folyó szakmai 
munkát. 

Határidő: 2011. december~ folyamatos 

A Sportközpont, a Kőbányai Diáksport Bizottság, a Kőbányai Sportszervezetek és 
Sportegyesületek Szövetsége, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport sport referensének szoros 
kapcsolattartása fontos segítséget nyújt a kerületi sportélet felmérésében, értékelésében. 

9. A kiemeit szinten támogatott sportágak 

A kerületben müködő több mint 60 egyesület több mint 40 sportággal foglalkozik. Ezért 
rögzíteni kell, hogy a kerület vezetése milyen sportágakat kíván a jövőben kiemelten 
támogatni, amelyektől országos, sőt nemzetközi szinten is eredményes versenyzők nevelését 
várja. A kiemeit sportágak kiválasztásának fontos szempontjai a kerületi hagyományok, 
eredmények, valamint a humán és infrastrukturális adottságok. 

9.1 A kiemelten és az emelt szinten támogatott sportágak kijelölése 

Határidő: 2011. március~ megvalósult 

A Sportkoncepcióban kiemeit szinten támogatott sportágak: labdarúgás, kosárlabda, úszás, 
vívás. Emelt szinten támogatott sportágak: birkózás, sakk, ökölvívás, asztalitenisz, öttusa. Az 
idei évben a kézilabda sportág is kiemeit figyelmet kap. A Kőbányai Sport Club elindítja 
kézilabda szakosztályát, hogy a Tao. által nyújtott pályázatokon el tudjon indulni. 
A kőbányai székhelyű Mikropakk Kft. 15 millió forint összegű szponzori szerződést köt a 
KSC úszószakosztályával, ami nagyban hozzájárul az utánpótlás működésének biztosításához. 

9.2 Az emelt szinten és kiemelten támogatott sportágak következő évre vonatkozó 
célkitűzéseinek meghatározása 
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Határidő: minden év novembere- megvalósult 

Minden évben szakmai és pénzügyi beszámolók teszik lehetövé, hogy a sportegyesületek, a 
Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége, valamint a Kőbányai 

Sportközpont éves munkáját az Önkormányzat Képviselő-testülete értékelje. 

9.3 Minden évben meg kell vizsgálni, hogy a koncepciónak megfelelően időarányosan 
hogyan teljesítenek a sportágak, és egyeztetni kell a szakágvezetőkkeL 

Határidő: minden év decembere-megvalósult 

Minden évben az Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli a szakmai és a pénzügyi 
beszámolókat. 

10. Kommunikáció 

Be kell mutatni azokat a sportikonokat, ifjú, eredményes versenyzőket, akik a gyermekek, 
fiatalok számára motivációt nyújtanak a sport elkezdéséhez, irányt mutathatnak a 
sportágválasztás előtt állóknak. Sikeres sportolóink lakossággal való élő kapcsolatát 
élménybeszámolók, előadások, bemutatók szervezésével kell erősíteni. 

l 0.1 A TV l O regionális adó és az A TV kőbányai műsorában a kerületi sportró l, sportolókról 
szóló tudósításoknak átlagban el kell érni a műsoridő l O százalékát. 

10.2 Az önkormányzati és más kerületi portálokon a sport megjelenítése több szempontból is 
lényeges. Ezen a felületen be lehet mutatni a kerület dinamikusan fejlődő sportéletét, az 
élsporttól a tömegsportig, ráadásul a kerületi portálon megjelenő sportrovat növeli a 
látogatottságot is. Technikailag megoldható lenne, hogy a webes sportfelületen a fontos 
sporteseményekről online közvetítés legyen. Az iskolai sportversenyek eredményei is szinte 
azonnal fölkerülhetnének a honlapra, a helyezett gyerekek fényképeivel együtt. Ehhez 
azonban a Sportközpontnak meg kell szervezni a gyors és pontos tudósítások rendszerét. 

10.3 A Kőbányai Hírekben is külön sportrovatot kell indítani két oldal terjedelemben. Ez elég 
a hírek, tudósítások, interjúk és az eseménynaptár közlésére. A lakosság körében is népszerű 
lehet a sportrovat, sokan még ma is azzal kezdik egy újság olvasását. 

10.4 Önkormányzat 2011-ben megállapodást köt a Rádió17-tel, akik kőbányai hírekkel, 
eseményekről szóló beszámolókkal, riportokkal kívánják regionális rádiójuk műsorát 

bővíteni, színesíteni. Az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzíteni kell, hogy a 
jelentősebb sporteseményekről riportok, beszámolók készüljenek. 

Határidő: folyamatos- A kitűzött célok megvalósultak 

II. Hatásvizsgálat 

A Sportkoncepció felülvizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy évenként a Képviselő-testület 
információt kapjon arról, hogy, amit a kerületben elterveztünk, milyen mértékben valósult 
meg, vagy ha nem valósult meg, annak mi volt az oka. A későbbi döntések során is 
figyelembe kell venni a Sportkoncepcióban foglaltakat. 

Az idei évben is 20 millió forintot szántunk a White Sharks Hockey Club által működtetett 
jégpályára, a Törekvés Sport Egyesületnek 9,8 millió forintot, a KSC-nek 25 millió forintot, a 
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KISE-nek 8 millió forintot, Kőbányai Torna Clubnak 2 millió forintot, az FTC-nek 2 millió 
forintot, a DSE-knek 7 740 OOO forintot biztosított az Önkormányzat a költségvetési 
rendeletében. Emellett 2 millió forint összegben pályázatot írt ki a sportegyesületek számára. 
150 millió forint van betervezve a Kada tornacsarnok, 13 millió forint a volt Sibrik Miklós 
úti Általános Iskola tornatermének építésére. Ez összesen közel 240 millió forint. A 
költségvetésben évről évre nő a sportra szánt összeg, hiszen a sporttámogatás nem csak 
anyagi támogatásban, hanem beruházásokban is mérhető. 

III. A végrehajtás feltételei 

Javasolom a Sportkoncepcióban szereplő határidők szükség szerinti módosítását és a 
dokumentum évenkénti felülvizsgálatát. A Sportkoncepció módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete tartalmazza, ami az Önkormányzat 
honlapján közzétételre kerül. 
Több, a Sportkoncepcióban megfogalmazott feladat végrehajtása az Önkormányzat 
mindenkori költségvetésétől függ, a feladatok egy része forráshiány miatt nem valósulhatott 
meg. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. május "G:' 

ffik ól 
Radványi Gábor t.. 

' . 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ...... ) határozata 

a Sportkoncepció időarányos megvalósulásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sportkoncepció időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

2. A Képviselő-testület módosítja a Sportkoncepciót, és elfogadja annak egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. május 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil csoport vezetője 
a Kőbányai Sportközpont igazgatója 



l. melléklet a . ..12013. (V 16.) KÖKT határozathoz 

KŐBÁNYA 

SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 

2011-2014 

(Sportkoncepció) 

A módosításokkal egységes szerkezetben 2013 



TARTALOMJEGYZÉK: 

Általános helyzetelemzés 

l. Rövid helyzetelemzés 

2. Létesítmény ellátottság 
Javaslatok 

3. Óvodai testnevelés 
Javaslatok 

4. Iskolai testnevelés diáksport 
Javaslatok 

5. Felnőtt és szabadidősport 
Javaslatok 

6. Nyugdíjasok sportja 
Javaslat 

7.Fogyatékkal élők sportja 
Javaslatok 

8. Élsport 
Javaslatok 

9. Kiemeit sportágak 
Javaslatok 

10. Kommunikáció 
Javaslatok 

2 
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Általános helyzetelemzés 

Magyarországon a rendszerváltás óta a sport helyzete rendkívül sokat romlott. A nagy 
cégek által fenntartott sportpályák megszűntek, vagy állapotuk leromlott, a régebben általuk 
támogatott sportegyesületek jó esetben vegetálnak. Az állam és az önkormányzatok képtele
nek voltak átvenni és finanszírozni ezeket a feladatokat. Emellett nemzetközi összehasonlítá
sokból is kitűnik, hogy kevesen és keveset költenek a rendszeres sportmozgásra. Összességé
ben a sport intézményrendszere folyamatosan gyengült, drasztikusan csökkent a rendszeresen 
sportolók aránya, pedagógiai munkában egyre inkább leértékelődött és egyre inkább eszközök 
nélkül maradt a sport területe. Eközben riasztó módon a fiatalabb korcsoportokban évről évre 
egyre nagyobb arányban jelentek meg a krónikus fizikai és mentális egészségi problémák. A 
magyar emberek fizikális, mentális és egészségi állapotát megdöbbentően jellemzi, hogy 
számos vezető halálokként szereplő betegségcsoportban az l OOO főre jutó betegségek arányát 
tekintve a világ élmezőnyébe tartozunk, a várható élettartamunk az európai országok közül az 
egyik legalacsonyabb. Ennek a szomorú adatnak egyik legfőbb oka az egészségtelen, mozgás
szegény életmód. 

Nemzetközi szinten is egyre szembetűnőbb a magyar sport drámai hanyatlása, lásd olimpiai 
érmek, helyezések száma. (Ennek nem kellene feltétlenül így lennie, elég csak Horvátországra 
gondolni, akik szinte minden csapatsportágban - foci, kosárlabda, kézilabda, vízilabda - ott 
vannak a világ élvonalában, miközben olyan népszerű sportágakban, mint tenisz és sí is van
nak nemzetközi szinten magasan jegyzett versenyzőik.) Az egyesületek finanszírozása meg
oldatlan. A hazai cégek nagy része tönkrement, a külföldi tulajdonú cégek pedig meglehető
sen visszafogottan támogatják a magyar sportot Vidéken még akad egy-egy nagyobb vállal
kozás, ami odaáll egy egyesület vagy szakosztály mögé, Budapesten azonban ebből a szem
pontból még az országos átlagnál is rosszabb a helyzet. Ezért van, hogy mára a sportágak 
többségében a vidéki egyesületek sokkal eredményesebbek. 

Az országos politika feladata a nehéz költségvetési körülmények között is rendbe tenni a sport 
finanszírozását, és elsősorban a fiatal korosztályokban elmélyíteni a testedzés és az egészsé
ges életmód iránti igényt. Nagyon lényeges kezdeményezés amindennapos testnevelés fel
menő rendszerű bevezetése, aminek azonban csak akkor van értelme, ha ezt az időkeretet 
normális körülmények között tudják sportolásra használni a gyerekek. Ez jelentős feladatot 
fog róni az elkövetkező években az államra és az önkormányzatokra is. A sport kitörési lehe
tőséget biztosíthatna a hátrányos helyzetű, az esélytelen rétegek és tagjaik számára, de jelen
leg szinte csak azok tudnak sportolni, akiknek a szüleik ezt finanszírozni tudják. A sport fon
tossága nem csupán a versenyeredményekben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy értékei 
egész életúton elkísérik művelőjét. Egy-egy jó sportoló példaértékű az ifjúság számára, s lát
hatjuk, hogy egy magasabb nemzetközi sportsiker után hogyan ugrik meg egy-egy sportágban 
a jelentkező gyerekek száma. 

Kőbányai helyzetelemzés 

Kőbányán hasonló folyamatok játszódtak le, mint országos szinten, de itt ez még szembetű
nőbb volt. Annak idején még viszonylag jól működő vállalati sportegyesületek biztosították a 
kőbányaiaknak a szabadidős sportlehetőséget, éppúgy, mint a különböző szintű versenyzési 
lehetőséget. A sporttelepek egy része átalakult (pl.: Taurus-pálya bevásárlóközponttá, a Ganz
pálya lakóparkká), másoknak az állaga romlott le jelentősen, miközben drasztikusan vissza
esett a használók száma. A nagy egyesületek árnyékai régi önmaguknak, és nagyon kevés 
egyesületről és kerületi sportágról mondható el, hogy átgondoltan, magas színvonalúan, meg-
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felelően finanszírozva folyik benne a munka. Több nagy kerületi egyesület, sporttelep napi 
finanszírozási gondokkal küzd, és napirenden van a területük értékesítése. Több sportág az 
elmúlt két évtizedben gyakorlatilag megszűnt a kerületben, illetve teljesen kivonultak az 
utánpótlásképzésbőL 

A Kőbányai Önkormányzat kerületi összehasonlításban kiemelkedően sokat tett a sportért. Az 
önkormányzat a 90-es évek elején segített megalakítani a kőbányai sportegyesületek szövet
ségét, és évről évre pályázati formában támogatta a kerületi sportegyesületeket Sok esetben 
ez az önkormányzati támogatás biztosította az egyesület számára a megmaradás lehetőségét. 

Mintaszerű a kerületben a diáksport-egyesületek önkormányzati támogatása. A diáksport 
szervezetek működése és a kerületi a diáksport-versenyrendszer is példaértékű .. A szervezett 
iskolai és diáksport korosztályaiban a gyerekek több mint 50 %-a sportol rendszeresen, míg ez 
a felnőtt lakosságnál nem éri el a 10%-ot. Ugyanakkor aDSE-kből nagyon csekély az átjárás 
a minőségi versenysport irányába, az egyesületeknek általában nincs szoros kapcsolatuk. 

A felnőtt lakosságnak túlnyomó többsége nem sportol rendszeresen. Sajnos sokuknak az igé
nye sincs meg erre, míg mások nem tudják a rendszeres sportolásukat finanszírozni, és a kerü
let nem áll túl jól hasznosítható sportfelületekkel sem. Ezek ismeretében nem túl meglepő, 
hogy a budapesti kerületek lakosságának várható élettartamát tekintve Kőbánya a legutolsók 
közé tartozik. Ezért az egészséges életmódra nevelés kiemelkedően fontos kell legyen az ön
kormányzat számára. 

A legfontosabb cél a fiatalabb korosztályokat a sport szeretetére és az egészséges életmódra 
szoktatni, de nagyon lényeges, hogy korszeru létesítményekkel és programokkal nyerjük meg 
a felnőtt és nyugdíjas lakosság nagyobb részét a sport javára. 

A koncepció fő célja, hogy megpróbálja összefoglalni milyen lépésekre van szükség az elkö
vetkező években ahhoz, hogy a kőbányai lakosok, ifjak és idősebbek többet mozogjanak, 
egészségesebben éljenek. 

A sport a kerület egyik kitörési pontja lehet ebben a négy évben. Olyan példaképeket ál
líthatunk a kerület lakói elé, akik utat mutatnak mindenkinek, és akiknek szurkolhatunk a 
nagy világversenyeken, és akik arra ösztönzik a szülőket, hogy vigyék sportolni gyermeküket. 
Az úszó Cseh László és Bernek Péter vívó, Mohamed Aida és Szekeres Pál példáját követve 
sok-sok X. kerületi gyermek indulhat el a sportolóvá válás útján. Tűzzük ki célul, hogy legyen 
a X. kerület "Sportkerület". 

2. Létesítményellátottság 

A kerület 18 óvodája közül még 6 nem rendelkezik tomaszobával, de az elmúlt évek bemhá
zásai alapj án az óvodák játszóudvarainak színvonala jelentősen emelkedett. 

Az általános iskolák külső sportpályáinak állaga a folyamatosan történő felújítások ellenére is 
közepesnek mondható. Minden iskolában van tornaterem, ezek közül több elég kis méretű, és 
már ma sem tud elégséges helyet és időt biztosítani az iskolai testnevelés óráknak, nem is 
beszélve a tervek szerint bevezetésre kerülő mindennapos testnevelésrőL Az iskoláknál az l 
főre jutó tomaterem-ellátottság optimális aránya 1,5-2 fő/m2 . Az iskoláink nagy részében ez 
nem éri el a 0,5 fől m2-t sem, ami miatt az alsó tagozatos osztályok egy része nem is jut torna-
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terembe a testnevelés órákon. Az l. sz. melléklet táblázata pontosan mutatja a feladatokat az 
elkövetkezendő ciklusban. 
A szabadtéri sportpályák és játszóterek állaga is kifogásolható. A közparkokban a közösségi 
futballpályák, kosárlabdapályák rossz állapotúak, gyakran balesetveszélyesek A felső tagoza
tos korosztálynak ezeken kívül gyakorlatilag nincs is más lehetősége. 

A kerület uszodaellátottsága jónak mondható. Van több sportuszoda: KSC, FTC, vannak vál
lalati uszodák, mint pl. Richter, vagy a honvédségi uszoda. Az önkormányzat 4 uszodát tart 
fenn, ebből 3 egy-egy tanmedencét takar, és a Sportligeti uszodában a tanmedencén kívül van 
még egy 25 méteres mélyvizes medence. Ez az egyetlen nagyközönség által is látogatható 
uszoda a kerületben. 

A szomszéd kerületekkel ellentétben az önkormányzat nem rendelkezik olyan nagyméretű 
sportcsarnokkal, sem amely lehetőséget biztosítana a téli időszakban diákolimpiai versenyek 
és egyéb rendezvények megtartására. Ugyanígy nincs az önkormányzatnak egyetlen egy olyan 
nagyméretű szabadtéri sportlétesítménye sem, ahol atlétikaversenyt lehetne rendezni. Az ön
kormányzat Ihász utcai sporttelepén a télen egy 34x16 m-es teniszsátor került kialakításra, 
amely kosárlabda, óvodás foci, floorball és tenisz sportágakban biztosíthat edzési helyszínt. 

A kerületi vállalati sportlétesítmények közül mára már kevés a jó állapotú. Az EGIS szabad
időközpontj a, a Richter Gedeon RT sporttelepe. A Törekvés SE sporttelepén az elmúlt évek
ben kiépült korszerű paralimpiai sportközpont és két fedett teniszpálya állapota kielégítő, de a 
telepet fenntartóGanz-MÁVAG-ot idén felszámolják. 

Javaslatok: 

Ha a sport területén érdemben előre kívánunk lépni, akkor a legfontosabb feladat a létesít
ményellátottság javítása. Ha szűkösek a források, akkor a legcélszerűbb iskolai tornacsarno
kokat építeni, mert ezekben garantált a reggeltől estig tartó folyamatos kihasználtság. Ez az 
iskolai és diáksport mellett a sportegyesületek feltételrendszerének javulását is elősegíti. Az 
önkormányzat megcélozza, hogy a következő 5 évben 3 iskolai sportcsarnokot kíván felépíte
ni, amit a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése is indokol. 

1./ Tornacsarnok építése: 
A Kada Mihály Általános Iskolában 2013-2014 
A Harmat Általános Iskolában határidő: folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
A Fekete István Általános Iskolában 2014-2015 

2.1 Intézmények tomaterem-felújítási programjának folytatása 

Határidő: 2011. Széchenyi István Általános Iskola tornaterme 
Kápolna Téri Iskola tornaterme- folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
Kertvárosi Általános Iskola tornaterme -folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
Bem József Általános Iskola tornaterme- folyamatos, költségvetés fiiggvénye 

3.1 Intézmények sportudvarainak felújítása folyamatosan a terveknek megfelelőerr 

Határidő: Szervátiusz Jenő és Bem József Általános Iskola udvara -folyamatos, költség
vetés fiiggvénye 
Kápolna Téri Iskola udvara- folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
2013. Keresztury Dezső és Kada Mihály Általános Iskola udvara 
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2014. Harmat Utcai Általános Iskola udvara 
4.1 A sportolásra szoktatást a lehető legfiatalabb korosztályban kell elkezdeni. Épp ezért fon
tos, hogy az elkövetkező 5 évben a még hiányzó óvodai tomaszobákat pótoljuk az óvodák
ban. Az önkormányzat évente legalább egy óvodában kialakítj a a hiányzó tomaszobát. 

Határidő: Kincskereső Óvodában 
Csodafa Óvodában 
Mászóka Óvodában 
Csodapók Óvodában 
Aprók Háza Óvodában 

2011-12. 
folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
folyamatos, költségvetés fiiggvénye 

5.1 Még az idén el kell készíteni a Noszlopy-Sibrik-Harmat-Gergely u. szemétlerakó rekulti
vációja utáni sportterületekkel kapcsolatos elképzeléseket tanulmányterv szinten, amit legké
sőbb 2014-ig meg kell valósítani, különös tekintettel a 10 év feletti diákok sportolási lehető
ségeire. (Szánkódomb, műsípálya, kerékpáros-krosszpálya, gördeszka és BMX-pálya, gumis 
futópálya, strandröplabdapálya stb.) 

Határidő: folyamatos, költségvetés fiiggvénye 

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

Határidő: 2014. december 

7./ törölve 

8./ A Törekvés SE sporttelepet fenntartó Északi Járműjavító megszűnt, a MÁV pedig nem 
kíván ilyen sportlétesítmények finanszírozásában szerepet vállalni. Kerületi érdek, hogy ne 
engedjük, hogy rövid távú haszonszerzés érdekében ezen a sporttelepen is bevásárlóközpont 
vagy lakópark épüljön. A kőbányai városközpont szomszédságában ezt a területet meg kell 
őrizni a sport számára. Erre gyakorlatilag az egyetlen lehetőség az, ha az önkormányzat átve
szi ezt a területet is. 

Határidő: 2013 

9.1 Vannak olyan sportágak, amelyek létesítményeinek kiépítésében esetleg a magánbefekte
tőkis látnak lehetőséget. (tollaslabdacsamok, jégpálya, aquapark stb.) Jó lenne a kerületnek, 
ha magántökéből is sikerülne sportlétesítményeket fejleszteni, ezért ezt az önkormányzatnak 
megfelelő garanciák mellett ezt ösztönöznie is érdemes (kedvezményes telek vagy kihaszná
latlan csarnok). 

Határidő: folyamatos 

l O./ A kerületi 3 tanuszoda fenntartása valószínűleg mára gazdaságtalanná vált. A Kápolna 
téri és az Üllői úti iskolában kevés a gyerek, és nehezen megközelíthető, és a felső tagozato
sok pedig már nem is szeretik használni. A hétvégén zárva vannak. A fajlagos költségeik na
gyok. Érdemes lenne megfontolni, hogy a városközpont környékén egy nagyobb uszodát le
hetne építeni helyettük, amit a nagyközönség számára is meg lehetne nyitni. 

Határidő: folyamatos, költségvetés fiiggvénye 
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ll./ Az idei évben nagy sikere volt a jégpályának Felvetődött, hogy a szomszédos IX. kerü
lethez hasonlóan egy elhagyott csarnokból nálunk is alakítsunk ki fedett jégpályát, ami sokkal 
hosszabb korcsolyázási idényt biztosítana a jeges sportok kedvelőinek, és megteremtené a 
feltételeit a valódi edzésmunkának is. A döntést célszerű lenne még a tavasz folyamán meg
hozni, hogy a jégpálya nyugodtabb körülmények között épülhessen, mint tavaly. 

Határidő: 20 ll. október 30. -ideiglenes jégpálya 

12./ törölve 

13./ Más kerületekkel ellentétben a Kőbányai Önkormányzatnak nincs önálló sportszolgáltató 
és üzemeltető intézménye, ennek következménye például, hogy az Ihász utcai sporttelep bevé
telei és kiadásai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében találhatók. Sürgősen létre kell hozni 
egy önkormányzati sportintézményt, amelybe beletartozna az Ihász utcai és a Gyakorló utcai 
sportlétesítmény, a Sibrik teniszpályák, a jégpálya, a Sportliget egyes részei:/ modellező és 
gokart pálya, kosár-, kézilabda- és teniszpályákl. Ha sikerülne az Építők SE és a Törekvés SE 
sportlétesítményeinek átvétele, akkor ezek is ennek az intézménynek a keretei között működ
hetnének tovább. Az intézmény megalakulása után átgondolásra érdemes a sportligeti uszoda 
helyzete is. Az uszoda kihasználatlan, betonozott udvarrészén strandröplabda pályát lehetne 
kialakítani. 

Határidő: legkésőbb 2011. június 31-ig. 

3.Óvodai testnevelés 

A sport és mozgás megszerettetése már az óvodás kornak is az egyik legfontosabb feladata. 
Bizonyított tény, hogy a jobb mozgáskoordinációval rendelkező gyerekek általában sikere
sebben tudják elkezdeni az általános iskolát. Fontos célja az önkormányzatnak, hogy az óvo
dákban az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mozgásfejlesztésre. Ennek érdeké
ben 5 éven belülminden óvodában ki kell építeni a tornaszobát. 

A Kőbányai Önkormányzat évek óta biztosítja az óvodás úszásoktatás feltételeit önköltséges 
formában. Így minden nagycsoportos eljut hetente egyszer uszodába, a szegényebb gyerekek 
számára az önkormányzat 3 millió Ft-os pénzügyi támogatást biztosít, hogy anyagi helyzete 
miatt senki ne maradjon ki az óvodás úszásoktatásbóL Ennek ellenére van feszültség amiatt, 
hogy az iskolai úszást 4 éven keresztül ingyenesen biztosítja az önkormányzat, miközben az 
óvodás úszást alapvetőerr önköltséges formában lehet igénybe venni. 
Az óvodás úszásoktatás és az egyesületi úszás között jelenleg nincs kapcsolat. A jövőben szé
lesebb körű együttműködést kell kidolgozni az óvodai úszásoktatók és az egyesületek szak
embergárdája között. Meg kell találni annak a módját, hogy a tehetséges gyerekek egyesületi 
szinten is kibontakoztathassák képességeiket. Ennek érdekében együttműködési szerződést 
kell kötni a Kőbánya SC-vel és a Stílus SE-vel. A KSC-vel meg kell állapodni, hogy segítsen 
minden évben megrendezni a kerületi diákolimpia versenyei mellett az óvodások úszóver
senyét, így a tehetséges gyerekek közvetlenül szakosztályba irányíthatók. Ezen felül az óvodai 
úszásoktatás egy részét is az egyesületek edzőinek segítségével lehetne megvalósítani, és így 
az ország legjobb szakemberei foglakoznának óvodásainkkaL 

A kerületi óvodás olimpia támogatása kiemelten fontos feladat. Az óvodások számára lehető
ség van arra, hogy az alapsportágak (atlétika, úszás, labdarúgás, ügyességi versenyek) széles 
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körű megismerése mellett megmutassák tehetségüket. Az óvodás versenyeken 18 óvoda 226 
gyermeke vett részt 4 versenyszámban. Az óvodás versenyeknek mindig hatalmas sikere van, 
ezért érdemes a továbbfejlesztés lehetőségeit végiggondolni. A felnőttek megmozgatását is 
elősegítené, ha különböző sportágakban közös óvodás-szülős versenyeket is szervezne az ön
kormányzat. 

A KDSE 2, a KISE 6 kerületi óvodával van kapcsolatban, ami a kiválasztás lehetőségeit szol
gálja kosárlabda és labdarúgás sportágakban. 

Támogatandó cél, hogy minél több óvodában tanfolyami keretek között kerüljön bevezetésre 
a sakkoktatás, ami a személyiségfejlesztésen túl számos iskolában is fontos készségre, képes
ségre (memória, logika, kreativitás) is rendkívül pozitívan hat. Érdemes kerületi szinten az 
óvónők, tanítónők számára sakkoktatással, logikai táblajátékokkal kapcsolatosan továbbkép
zést szervezni. 

Fontos cél, hogy anyagi helyzetemiatt egyetlen óvodás gyerek se maradjon sportolási lehető
ség nélkül, ezért az önkormányzat tartsa fenn a rászoruló gyerekek tanfolyami és sporttagdíj
támogatási pályázatát, amit az óvodások számára is nyitva kell tartani. 

Javaslatok: 

1./ A hatékonyabb úszásoktatás érdekében a KSC úszó szakosztályának és a Stílus SE-nek a 
bevonása az óvodai úszásoktatásba 

Határidő: 2011. szeptember l. 

2.1 Az óvodás versenyrendszer továbbfejlesztése, kísérleti jelleggel szülőkkel közös verse
nyek kiírása 

Határidő: folyamatos 

3.1 A sakkoktatás bevezetése az óvodákban, érdeklődő óvónők továbbképzésének megszerve
zése 

Határidő: 2011. október l. 

4.1 Egyesületek szakembereinek bevonása az óvodások testnevelésébe 

Határidő: folyamatos 

5.1 Pályázatok segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek bevonása az óvodai sportba. 

Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

4. Iskolai testnevelés és diáksport 

Iskolai testnevelés 

Jórészt az iskolai nevelés időszakában dől el, hogy egy ember életében az iskolás évei után 
mekkora szerepe lesz a sportnak, a rendszeres testmozgásnak. Felmérések alapján a 6-18 éves 
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korosztály az, amely a legjobban megfertőzhető a sport szeretetével, és arányaiban messze
menően ezekben a korosztályokban sportolnak a legtöbben. Ennek legfontosabb feltétele a 
korszerű, jól szervezett iskolai testnevelés és diáksport. Új és korszerű eszközökkel biztosítani 
kell a testnevelés órák tananyagának és oktatási módszereinek megreformálását. Tapasztala
tok szerint a sportoló gyerekek általában jobban teljesítenek az iskolában is. Fontos, hogy a 
gyerekek döntő többsége legalább az iskolarendszerhez kötődő, illetve a civil szervezetek 
által rendezett szabadidős sportesemények aktív résztvevőjévé váljon, és minél többen közü
lük aktív, versenyengedéllyel rendelkező sportolók legyenek. Fontos e színterek között a 
megfelelő átjárhatóság. 

Az egyik legfontosabb feladatunk a közeljövőben, hogy felkészüljön az önkormányzat amin
dennapos testnevelés óra bevezetésével kapcsolatos kihívásokra. Ha a testnevelés órát rossz 
körülmények között, lépcsőkön ugrálva fogják megtartani, sok gyereknek egy életre el fog 
menni a kedve a sportolástóL Az iskolai tornacsarnokok építése ezért kulcskérdés lesz az el
következő években. 

Fontos vívmánya a kerületnek, hogy minden alsós gyerek testnevelés óra keretében heti egy 
hatvanperces órában úszásoktatáson vesz részt. Ezt a kerületek között egyedülálló lehetőséget 
a jövőben is fenn kell tartani. Ugyanakkor érdemes elgondolkodni a továbblépés lehetőségein 
is. Nem tekinthető normális helyzetnek, hogy önkormányzati finanszírozással egyedülálló 
úszásoktatás folyik az iskolákban, másrészt a kerületben található az ország legeredménye
sebb úszóegyesülete, és ezen szereplők között gyakorlatilag semmilyen kapcsolat nincs. Az 
úszóegyesületeket be kell vonni az iskolai úszásoktatásba, vagy közvetlenül, de legalább az 
iskolai úszótanárok rendszeres továbbképzésének megszervezésével. 

A Kőér utcai uszoda Kőbányáról tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető, ezért megfon
tolandó, hogy a Sportligeti uszodában a KSC-vel együttműködve nem lenne-e célszerű az 
egyik újhegyi iskola keretében úszóosztályokat indítani felmenő rendszerben. 

Diáksport 

A kerületünkben a diáksport területén érezhető, hogy az önkormányzat nagy jelentőséget tu
lajdonít a sportnak. A 25 éve jól működő diákversenyrendszernek és a DSE sportcsoportok 
finanszírozásának köszönhetően Kőbányán olyan jelentős diáksportélet folyik, amiről több 
kerületben álmodni sem mernek. 

A kerületben található összes közoktatási intézményben (l O általános- és 7 középiskola) a 
közoktatási törvény előírásainak megfelelően működik sportszervezet (DSE, ISK). Ebből 12 
DSE (önálló jogi személy) és 5 ISK. A diáksport-szervezetekben 136 sportcsoport működik. 
Az általános iskolákban működő diáksport-egyesületek taglétszáma 2276 fő, ez a tanulók 
53%-a. (Ha egy tanuló több sportcsoportban is szerepel, akkor is csak egyszer vettük figye
lembe.) A középiskolákban 2894 fő, ez a tanulók 59 %-a. A diákolimpia versenyein 23 sport
ágban 2500 fő versenyző vett részt, ebből 1617 fő általános iskolás, ami a tanulók 37,5 %-a 
Az összes versenyidő egy tanév alatt 500 versenyóra és 97 versenynap. 

A sikeres versenyrendszer legfőbb oka a jól kitalált eredményességi támogatásban keresendő. 
A eredményességi támogatás elosztásának rendszere: 50% a négy alapsportágból (úszás, atlé
tika, torna és a labdajátékok) a két legjobb eredmény alapján, 25% az összes rendezvényen 
való részvétel alapján (egy tanulónak, akármennyi versenyen vesz részt, csak egy egyéni és 
egy csapatrészvételt számítunk be), és 25% a versenyek rendezésében való aktivitás alapján 
kerül felosztásra. Ha egy iskola valamely alapsportágban nem vesz részt, akkor arra az évre az 
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50 százalékos támogatás egészétől elesik. Így az iskolák érdekeltek a részvételben, a szerve
zésben és az eredményességben is, mert ennek alapján részesülnek az elosztható pénzből, ami 
idén 3 300 OOO Ft. 

A diáksport-csoportokat havi bruttó 20.000 forinttal finanszírozza az önkormányzat, és a tá
mogatás feltétele, hogy abban a sportágban, amelyben diáksportcsoport működik, az iskolá
nak kötelező indulnia a kerületi bajnokságban. A diáksportcsoportok alapvetően jól működ
nek, de természetesen színvonalukban és eredményességükben jelentős a szórás, ami a finan
szírozásukban nem jelenik meg. Az elkövetkező időszakban nagyobb hangsúlyt kell helyezni 
a gyengébb eredményeket felmutató sportcsoportok ellenőrzésére, munkájuk segítésére. 

A diáksport-egyesületeknek kettős céllal kellene működniük, egyrészt széles körben kell biz
tosítaniuk a rendszeres testedzés és versenyeztetés lehetőségét, másrészt a feltűnő tehetsége
ket a nagyobb, eredményesebb egyesületekbe kellene irányítaniuk. Sajnos ez a második funk
ció alig-alig működik. Kiemelkedő fontosságú cél a diáksport-egyesületek és az Önkormány
zat által támogatott sportegyesületek közötti együttműködések megkötése. Olyan új finanszí-. 
rozási rendszert kell kidolgozni, melyben a diáksport-egyesületeket érdekeltté tesszük abban, 
hogy minél több tehetséges gyereket irányítsanak az egyesületekhez. 

Javaslatok: 

1./ Diákolimpia megrendezése és támogatása. 

Határidő: folyamatos, költségvetés fiiggvénye 

2.1 Finanszírozási rendszer átalakítása. A rendelkezésre álló pénzek l 0%-a a legeredménye
sebb sportcsoportvezetők között jutalomként kerüljön kiosztásra. 

Határidő: folyamatos, költségvetés fiiggvénye 

3.1 Éves pályázati kiírás a kőbányai sportegyesületnek 

Határidő: évente, költségvetés fiiggvénye 

4.1 A tártkapus program bevezetése, így a hétvégeken mind a diáksport, mind a szabadidősport 
használhatja a sportlétesítményeket. 

Határidő: folyamatos 

5.1 Az eredményesebb úszásutánpótlás-nevelés érdekében az Újhegyi Uszoda vonzáskörzeté
ben úszóosztály indítása. 

Határidő: 2012. szeptember l. 

Testvérvárosi kapcsolatok 

törölve 
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5. Felnőtt és szabadidősport 

Sajnos a felnőtt korosztály nagyon csekély része sportol rendszeresen, a legoptimistább becs
lések szerint is legfeljebb l O % alatti az arányuk. A felnőtt korosztályt nagyon nehéz megszó
lítani, és csak alkalmankénti sportolásra is rávenni. Az elkövetkező években meg kell próbálni 
nem személyesen, hanem egyéb szervezeteken keresztül megszólítani a kőbányai felnőtteket 
Például óvodák, iskolák közötti szülői sportversenyek, ahol az oktatási intézményeknek nyer
hetnek valamit a szülők. Vállalatok, cég ek munkavállalói közötti vagy plébániák, egyházköz
ségek közötti sportversenyek hirdetése. Esetleg meg lehetne próbálni városrészek lakói közöt
ti sportversenyeket is hirdetni. Ki kell használni a lakóterületi önszerveződéseket, és segítsé
gükkellehet szélesíteni a bevontak körét. 

A lakossági szabadidősportot a sportiroda igyekszik koordinálni. Az önkormányzati finanszí
rozás a sportági szakbizottságok működésének támogatásában, valamint a kerületi egyesüle
tek szabadidős szakosztályainak finanszírozásában merül ki. Jelenleg 5 sportágban 24 társa
dalmi önkéntes bevonásával dolgoznak a szakbizottságok A bizottságok számára biztosított 
költségvetés meghatározza tevékenységüket. Működésük lehetőségeikhez képest jónak 
mondható. Különösen eredményesek a természetjárók, akik az ország legnagyobb, több mint 
850 fő érvényesített tagsággal rendelkező szakbizottsága. A tájfutók több országos és nemzet
közi versenyen is kiemelkedő eredményeket értek el. A tekézők az elmúlt évben budapesti III. 
helyezettek lettek. Labdarúgásban l O csapatos bajnokság folyik. 

A központi tömegsport rendezvények közül az adidas-Kőbánya streetball fesztivál a legjelen
tősebb, ahol alkalmanként több mint 130 csapat, több ezer fő jelenik meg és a kerület számára 
is nagy reklámértéket jelent. A rendezvény országos hírűvé vált. Kiemelkedő rendezvény még 
a Diákfesztivál, ahol a kerület összes iskolájának sportos és kulturális produkciója jelenik 
meg. 

Az Önkormányzat és a KTC közösen szervezett rendezvényei, az autómentes nap 450 fő, az 
isaszegi túra l OOfő, a Vakond Kupa 600 fő, az ügyességi versenyek 250 fő, nagymértékben 
hozzájárultak a kerület kerékpáros életének népszerűsítéséhez 

Az önkormányzat szervezzen minden év őszén egy kerületi Sportnapot, ahol a kerületben fel
lelhető összes sportágat megismerhetik, és ahol minden sportolási lehetőséget nyújtó egyesü
lettel is kapcsolatba kerülhetnek a résztvevők. 

Az idei évtől kezdve családi sportnapot szervez az önkormányzat, reményeink szerint több 
mint ötszáz résztvevővel. A programban szerepel minden korosztály számára valamilyen 
sportverseny. Érdemes lenne kerületi futófesztivált is szervezni, különböző távú utcai futóver
senyeket lehetne rendezni, játékos ügyességi, sportprogramokkal fűszerezve (pl. foci-szlalom, 
aerobik), a kerületi sportegyesületek jelenlétével. Erősíteni kell a kerületi központi rendezvé
nyek sportjellegét is. Például május l-jén vagy a Szent László Napokon nagyszerű sportese
mények megszervezése is kívánatos lenne. 

Külön célcsoportként kell kezelni a Gyesen lévő kismamákat Délelőtt több egyesületi sport
csarnok (Törekvés, Építők) üresen áll, ahollenne lehetőség számukra nagyon kedvező áron 
aerobikot, mamatomát, később igényesetén valamilyen labdajátékot szervezni. Erre az alka
lomra a gyerekfelügyeletet is meg kell szerveznie. Ezt várhatóan nagyon pozitív módon fo
gadnák az anyukák, és nem csak egészségügyi szempontból, hanem mentálisan is hasznos 
lenne számukra. 
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Javaslatok: 

1./ A sportiroda keretei között biztosítani kell a sportági szakbizottságok - mint nem önálló 
jogi személyek - működési feltételeit, finanszírozását. E bizottságok feladata továbbra is a 
kerületi alapfokú versenyrendszer, a szabadidős versenyek és a diáksport versenyek szakmai 
segítése, lebonyolítása. 

Határidő: folyamatos, költségvetés ftiggvénye 

2.1 Továbbra is koordinálni kell az egyesületek és létesítmények között szabadidős sportren
dezvények érdekében. Közre kell adni, hogy Kőbányán hol, milyen lehetőségek és szolgálta
tások vannak a rendszeres sporttevékenységre, hogyan lehet ezekbe bekapcsolódni. Össze kell 
állítani a kerületi szabadidős eseménynaptárt, és azt a médiában megfelelőerr propagálni kell a 
lakosság és az érdeklődök részére. 

Határidő: tárgyévenkéntjanuár 31. 

3.1 A jövőben is szükség van a sportot népszerűsítő, a közhangulatot pozitívan befolyásoló 
sportnapokra. A már hagyományos eseményeken túl újabb sportrendezvények szervezését is 
meg kell kísérelni, az önkormányzat központi rendezvényeinek sportjellegét erősíteni kell. 
Lehetőség szerint a nagy kőbányai cégek közül támogatókat is meg kell nyerni a rendezvé
nyek támogatásához. 

Határidő: folyamatos 

4.1 Különböző sportágakban a köztisztviselők és közalkalmazottak számára szervezett sport
foglalkozások és versenynapok biztosítása, minden hónap utolsó péntek délutánján az Ihász 
utcai sporttelepen. Ezzel egy időben kerületi válogatottak szervezése. 

Határidő: évente minimum egy alkalom, költségvetés ftiggvénye 

5.1 A kismamák számára heti egy délelőtti alkalommal kedvezményes sportolási lehetőséget 
kell szervezni gyermekfelügyeletteL 

Határidő: folyamatos, költségvetés ftiggvénye 

6. Nyugdíjasok sportja 

Kőbányán is folyamatosan növekszik az idős emberek, a nyugdíjasok aránya. Ezért egyre 
nagyobb figyelmet kell, hogy fordítsunk a kerületünkben korosabb korosztály sportjára. Jelen
leg Kőbányán több nyugdíjasklub és öregek otthona működik, de a hétvégi kirándulásokon 
kívül igazán nincs más szervezett sportprogram számukra. Többségük számára a nap bármely 
időszakában, így délelőtt is lehet programokat szervezni. Délelőtt számos sportlétesítmény 
üres, így lehetőség lenne számukra is sportprogramokat szervezni. Több helyen nagy sikerrel 
szerveztek nyugdíjasok számára nordic walking programot. Ennek megszervezése várhatóan a 
kerületben is sikeres lenne. Lehetnek olyan szervezett prograrnak hétköznap, ahol csak a 
nyugdíjasok, és olyan rendezvények, ahol a hétvégeken generációk együtt mozgását célozzuk 
meg. Az Ihász utcai és a Törekvés SE sporttelepén olyan programokat lehetne megvalósítani, 
amelyeken az említett korosztály díjmentesen vehetne részt. 
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Javaslatok: 

ll. A kerületi nyugdíjas szervezetekkel együttműködve, az igényeknek megfelelő nyugdíjas 
sportprogramokat kell kidolgozni. Meg kell határozni, hogy a kerületben mely sportlétesítmé
nyeket lehet bevonni a programba, és milyen az eszközigénye ezeknek. 

Határidő: folyamatos 

7. Fogyatékkal élők sportja 

Külön figyelmet kell szentelni a fogyatékos emberek szabadidős és versenysportjára. Az ezzel 
kapcsolatos helyi feladatokat külön elképzelés keretében kell meghatározni. Kiemeit terület
ként kell támogatni a sérültek sportját Kerületünkben működik a Törekvés Sportegyesület 
sporttelepén a Paralimpiai Sportközpont Jelenleg több sportágban versenyeznek sportolóik 
(kerekes székes vívás, kerekes székes kosárlabda, ülőröplabda, asztalitenisz), akik 
Paralimpiákon képviselték, és reményeink szerint képviselik a kerületet a legközelebbi 
Paralimpián Londonban. Példaképek ők is, hogy csak egy nevet említsünk, Szekeres Pál, aki 
többszörös paralimpiai bajnok, s kerületünkben sportol. A Kőbányai Önkormányzat rendezze 
meg minden évben a X. kerületi Parasportok Napját. Ezen a napon láthatóvá tennénk, hogyan 
tudja összehozni a sport az épek és sérültek világát. 

A Komplex Általános Iskola tanulóinak bevonása a kerület sportéletébe is új színfolt lenne. 
Ennek érdekében a következő évtől kiemeit figyelmet kell fordítani arra, hogy a sérült gyere
kek is részt vegyenek kerületi diáksportversenyeken. 

Javaslatok: 

1./ Ki kell dolgozni a fogyatékos emberek sportolásának helyi lehetőségeit, versenyrendsze
rét, finanszírozását. (Segítségként igénybe kell venni a Törekvés SE és a Parafit SE tapaszta
latait, szakembergárdáját és létesítményeit.) 

Határidő: folyamatos 

2./ A komplex iskolások számára integrált sportolási és versenyeztetési lehetőség biztosítása. 

Határidő: folyamatos 

3.1 Még az idei évben meg kell szervezni a "X. kerületi Parasportok Napja" rendezvényét. 

Határidő: folyamatos, költségvetés fiiggvénye 

8. Élsport-versenysport 

Az utóbbi évtizedben jelentős kihívások jelentek meg az élsport, valamint az utánpótlás
nevelés területén. A különböző egyéni és csapatsportágakban jelentősen megerősödött a nem
zetközi konkurencia, ugyanakkor a magyar élsport és utánpótlássport mind létszámában, mind 
a felkészülés minőségében visszaesett. Ezt a tendenciát jelzik a visszafogott pekingi eredmé
nyek is. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy milyen választ ad erre a kihívásra a kor-
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mányzat, a sport parlamenti vezetése, és lényeges az önkormányzatok válasza is. Fontos 
sportszakmai és szervezeti struktúraváltásra van szükség állami szinten, s ezekhez a változá
sokhoz kell kapcsolódni önkormányzati szinten is. 

A kerület versenysportjának legjelesebb képviselői: 

A Kőbányai Sport Club későbbiekben KSC taglétszáma 1039 fő. A világszinten is jegyzett 
úszószakosztálya az elmúlt ciklusban a legsikeresebb volt az országban, olyan jeles képvise
lőkkel, mint a háromszoros olimpiai ezüstérmes Cseh László, az Ifjúsági Olimpia bajnoka, 
Bernek Péter, az Eb-aranyérmes Dara Eszter és számos utánpótlásverseny győztesei, Kozma 
Dominik, valamint Pulai Bence. Az úszók kiemelkedő szakmai munkáját dicséri, hogy ezekre 
az eredményekre egy 33méteres medencében készülnek fel. Ez valószínűleg világviszonylat
ban is egyedülálló. Cél a következő négy évre eredményes olimpiai szereplés, Vb- és Eb
érmek az úszóknál. A birkózóknál bekerülni az ország legjobb tíz szakosztálya közé. Megala
kítani a sakk- és az ökölvívó szakosztályt, és eredményesen szerepeini az utánpótlásversenye
ken. A kajakosoknál megtartani az eddigi színvonalat. Az elkövetkező időszak feladata, hogy 
további országos szinten is jegyzett szakosztályok alakuljanak az egyesület keretein belül. 
Nemrég alakult meg az öttusaszakosztály, ami a versenyúszással felhagyók számára jelenthet 
eredményes sportolási lehetőséget. Néhány hónapja indult a sakkszakosztály, amelyben már 
30 kisgyerek játszik rendszeresen. Jövőre a tervek szerint megkezdené a működését az asztali
tenisz szakosztály is. Hosszabb távon mindenképpen célszerű lenne egy eredményes csapat
labdajátékkal foglalkozó szakosztályt is indítani, amivel az ország legnagyobb egyesületeinek 
körébe kerülhetne a KSC. 

A Törekvés SE Tagjainak száma 348 fő, ebből vívó 127 fő. Vívói Mohamed Aida és Varga 
Zsófia, a paralirnpikon Szekeres Pál, akik számos nemzetközi versenyen szerepeitek a dobo
gón. Az utánpótlásversenyeken tőrben évről évre a legeredményesebb egyesület a Törekvés. 
Cél: Utánpótlásszinten a legeredményesebb maradjon. Felnőtt szinten 1-2 legeredményesebb 
szakosztály. Legyen felnőtt női és férfi válogatott tag. Eb-, Vb -érem egyéniben és csapatban, 
kerekes székes vívásban Eb-, Vb-döntök. 

A KDSE tagjainak száma 228 fő, akik több mint 25 NB-I-es kosarast neveltek, és jelenleg is 
6 korosztályos válogatottjuk van. Cél: Az elkövetkező ciklusban minden évben jusson leg
alább egy csapat az OB 8 közé. 

A KISE taglétszáma 622 fő és eddig több mint 100 NB-s játékost nevelt, köztük Szekeres 
Adriánt is, aki a 2010-ben az U20 korosztályos világbajnokságon bronzérmes csapat tagja 
volt. 
Cél: Szakmai együttműködés a Kispest-Honvéd csapatával. A korosztályos bajnokságokban 
legalább egy csapat érjen el első és kettő dobogós helyet. 

Az utánpótlás-nevelésszerves részét kell, hogy képezze a sportiskolai rendszer. Egy megfele
lően szervezett sportiskolai rendszer újra fellendítheti az utánpótlás-nevelést, mely a későbbi
ekben alapja lehet az élsportnak. Meghatározó szerepet kell vállalnia a kiemeit egyesületek
nek az új sportiskolai modell kialakításában. Az ő sportszakembereikkel együttműködve kell 
kidolgozni az új sportiskola modell szakmai anyagát. 

Azoknak a sportolóknak, akik sportágukban kinövik a kerület sportját, lehetőséget kell bizto
sítani az előrelépésre A szomszéd kerületekben működő nagyhírű egyesületekkel fel kell ven
ni a kapcsolatot a cél érdekében pl. FTC, Kispest- Honvéd, MTK. Jó példa lehet a KDSE és 
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az FTC együttműködési szerződése női kosárlabdában és aKISE-Kispest-Honvéd labdarú
gásban. 

Javaslatok: 

1./ Az Önkormányzat minden olimpiai ciklusban az oliropiára esélyes egyesületekkel kössön 
együttműködési szerződést a tervezhető szakmai munka érdekében. 

Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

2.1 A fent említett kiemeit rendezvények kerüljenek be a kerület sportélet programjába. 

Határidő: folyamatos, költségvetés függvénye 

3.1 Mérjük fel pontosan a kerület sportegyesületeit, a benne dolgozó sportszakembereket, va
lamint a sportolókat (adatlap). Folyamatosan értékeljük az egyesületekben folyó szakmai 
munkát. 

9. A kiemeit szinten támogatott sportágak 

A kerületben működő több mint 60 egyesület több mint 40 sportággal foglalkozik. Ezért rög
zíteni kell, hogy a kerület vezetése milyen sportágakat kíván a jövőben kiemelten támogatni, 
amelyektől országos, sőt nemzetközi szinten is eredményes versenyzők nevelését várja. A 
kiemeit sportágak kiválasztásának fontos szempontjai: a kerületi hagyományok, eredmények 
és a humán és infrastrukturális adottságok. 

A Kőbányai Önkormányzat kiemeit támogatásban részesülő sportágai: labdarúgás, kosárlab
da, úszás, vívás. Emelt szintű támogatásban részesülő sportágai: birkózás, sakk, ökölvívás, 
asztalitenisz, öttusa. 

Fontos ezekben a sportágakban az élutánpótlás-nevelés, melyet állami szinten a Sport XXL 
Utánpótlás-nevelési program támogat. Lényeges feladat, hogy megtaláljuk az összeköttetést 
az iskolai sportból jövő gyerekek és az élutánpótlás-neveléssel foglalkozó szakosztályok kö
zött. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve ki kell alakítani az élsportolóvá válást előse
gítő, ösztönző kerületi struktúrakialakítását is. 

Labdarúgás: A legnépszerűbb sportág a kerületben kb. 2000 fő űzi rendszeresen. A diák
olimpián: óvodás 18 csapat, általános iskolás 22 csapat, középiskolás 7 fiú és 4 lány csapat 
vesz részt csapatonként 12 fővel. A felnőtt bajnokság 10 csapatos. 
A kerületi tehetséges gyerekek felvevő egyesülete a KISE. Foglalkoztatott sportolóinak száma 
több mint 600 fő. Az előrelépés lehetősége újabb pályák biztosítása edzésre és mérkőzésekre. 
Amennyiben sikerülne átvenni az Építők SE sporttelepét ahol 2 füves, l műfüves és egy sala
kos pálya van, a kerület labdarúgó sportja hatalmasat léphetne előre. Az egyesület jelenleg 
csak 18 éves korig tud foglalkozni a tehetségekkel. A létesítmény helyzet javulásával akár öt 
éven belül NBIII-as csapatot lehetne kinevelni. Ezzel megakadályoznánk, hogy a sportolók 18 
éves koruk után elmenjenek más egyesületbe vagy befejezzék a sportolást. 

Cél: A létesítmény helyzet javulása után akár NB III-as csapat kinevelése 
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Kosárlabda: Másik kiemelten népszerű sportágunk a kosárlabda. Kb. l OOO fő űzi rendszere
sen Már a kenguru bajnokságban Ilegfiatalabbak 3-4.osztály/ is 15 csapatos bajnokság folyik. 
A kerület kosárlabdás életének legkiemelkedőbb szereplője a KDSE. Itt is a létesítmény ellá
tottság szab határt az eredményeknek Az Kada Mihály Általános iskolában épülő tornacsar
nok, mely játéktere alkalmas lesz nemzetközi szintű mérkőzések lejátszására is hatalmas len
dületet adhat a sportágnak. 
Bekapcsolódva esetleg a Fővárosban tervezett akadémiai rendszerbe a kiemelten tehetséges 
játékosok kiemel t lehetőségekhez jutnának. Meg kell őrizni azt jó szakmai színvonalat, amivel 
méltán lett az egyesület a város és az ország elismert nevelő egyesülete. 

Cél: A létesítményhelyzet javulása után akár NBII -es csapat kinevelése 

Úszás: Kőbányán az önkormányzat rendkívül sokat áldoz az óvodai és az iskolai úszásokta
tásra, és itt működik az ország legeredményesebb úszóegyesülete is. Sajnos sem az óvodai 
sem iskolai úszásoktatás nem profitál a KSC szomszédságából, és a KSC-ben sem jelennek 
meg az óvodai, iskolai úszásoktatás során feltűnt tehetséges gyerekek. A jövőben mindenkép
pen szarosabbra kell fonni közöttük az együttműködést. El kell érni, hogy a Sportligeti uszoda 
a Stílus SE-vel együttműködve fontos utánpótlás-nevelő bázisa legyen a KSC-nek, és a 4-9 
éves gyerekek ebben az uszodában is kapják meg azt a szakmai színvonalat, amit a Kőér utcai 
uszodában kapnának. Fontos célkitűzés, hogy jelentősen növeljük az egyesületi keretek között 
úszó óvodások számát, amire alapozva joggal bízhatunk abban, hogy a KSC versenyzői kö
zött néhány év múlva még több kőbányai fiatallesz található. 

Cél: A sportág népszerűségének nagymértékű emelése és az úszásoktatás színvonalának javí
tása. 

Vívás: Beliczay Sándor mesteredző l O év alatt a Törekvésben a semmiből teremtette meg az 
ország egyik legjelentősebb vívóegyesületét Tőr szakágban utánpótlás szinten jelenleg mesz
sze ők a legeredményesebbek az országban. Előfordul, hogy néhány országos versenyen a 
tőrözőik párbajtőrt ragadnak, és azzal is országos bajnoki címet szereznek. Jelenleg 127 vívó
juk van, de elérhető célnak tűnik, hogy néhány év múlva a vívóik száma meghaladja a 200 főt, 
és a tőr szakág mellett megerősödjön a párbajtőr is. Az egyesület biztosíthatná a KSC öttusa
szakosztályának vívóedzéseit is. 

Cél: Öt éven belül elérhető, hogy a Törekvés vívói nemcsak az utánpótlás területén, hanem a 
felnőtt mezőnyt tekintve is az ország elsőszámú vívóegyesületévé válj on. 

Emelt szinten támogatott sportágak: 

Birkózás: Nagyon népszerű a fiatalok körében. A diákolimpia grundbirkózó versenyéntöbb 
mint 150 versenyző vett részt. A sport iránt érdeklődőket a KSC 2005. szeptemberében alakí
tott szakosztálya foglalkoztatja 5 éves kortól. Évente 5-1 O fővel emelkedik a létszám és mára 
több mint 60 igazolt versenyző van. A diákolimpia korosztályos országos versenyein évről 
évre egyre több érmes és dobogós helyezést érnek el. Felnőtt korosztályban idén sikerült ma
gyar bajnokot produkálni és szenior korosztályban is eredményesen szerepeinek 

Cél: A ciklus végére legyen 80 igazolt versenyző, legalább egy felnőtt és 3 korosztályos válo
gatott versenyzőt neveljen ki az egyesület. 

Sakk: Kőbányának jelentős sakkhagyományai vannak, hiszen a Törekvés 1993-ig első osztá
lyú sakkcsapattal rendelkezett, ami napjainkra szinte teljesen leépült. Egy-két éve a Barcza 
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Gedeon SC kezdett foglalkozni a kerületben kisgyerekek sakkoktatásával, de csak két óvodáig 
és egy iskoláig jutottak. Szeptembertől a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Köz
pontban is rendszeresen oktatnak, és több intézményben is tanfolyamot indítottak. Emellett ők 
szervezik Kőbányán Budapest legnagyobb óvodás és kisiskolás versenysorozatát, amit jövőre 
a Kőrösiben egy kis önkormányzati támogatással országos jelentőségű versenysorozattá ala
kíthatunk. Idén a Barcza Gedeon SC-nek köszönhetőerr adhattunk helyt a Kőrösiben 8 év alat
tiak országos bajnokságának. A kisgyerekek sakkoktatását Budapesten legmagasabb szinten 
talán az MTK-ban végzik. Az ő segítségükkel alakult meg a KSC sakkszakosztálya a 
Kőrösiben, ahol már több mint 30 gyerek sakkozik. Jövőre a két egyesületben a sakkozó gye 

rekek száma meghaladhatja a l 00-at, és van esély arra, hogy egy-két éven belül az alsó kor
osztályban több kőbányai gyereket a legjobbak között tartsanak számon. 

Cél: Két éven belül minden óvodában legyen lehetőségük a gyerekeknek sakkoktatáson részt 
venniük, különösen a hátrányos helyzetűeknek, hiszen ez szálnos olyan készséget, képességet 
fejleszt, amire az iskolában is szükségük lesz. Az iskolákban is a DSE keretei között biztosí
tani kell ezt a lehetőséget, és az egyesületek segítségével meg kell szervezni az iskolák (eset
leg óvodák) közötti sakkbajnokságot. 

Ökölvívás: Az óriási kerületi hagyományokkal rendelkező sportág /Kovács István olimpia és 
világbajnok/ mára csaknem eltűnt a kerület sporttérképérőL Ez a sportág pedig kifejezetten 
alkalmas arra, hogy önfegyelemre az agresszió levezetésére a sportszerű viselkedésre nevel
Jen. 
A KSC felismerve a sportág értékeit és tekintettel a hagyományokra 20 ll. március l. megala
kította ökölvívó szakosztályát 24 fővel Az edzések az Építők SE sporttelepén található ököl
vívó teremben folynak. 

Cél: A ciklus végére el kell elérni az 50 fős létszámot A szakosztály versenyzői közül diák 
olimpián és bajnokságokon legyen dobogós versenyző, és a sportág népszerűsége és eredmé
nyessége legyen méltó Kőbányához 

Asztalitenisz: A sportág diákolimpia általános és középiskolás versenyein is nagyon népsze
rű. A parkokban elhelyezett asztalokon is mindig pattog a labda. Olyan rendezvényeket kell 
szervezni, amely lehetőséget biztosít a sportág reklámozására. Ebben az évben a Föld Napja 
alkalmából 24 órás asztalitenisz napot tartunk az Ihász sporttelepen 

Cél: A sportág népszerűsítésén kívül a KSC asztalitenisz szakágának megerősítése. 
A "Tárt Kapuk,, akció keretében a hétvégeken legalább három iskola tornaterme biztosítson 
lehetőséget a lakosság és a diákok számára a hétvége sportos eltöltéséhez. 

Öttusa: A kerület minden nagycsoportos óvodása és alsó tagozatos tanulója reszt vesz úszás
oktatáson. A törekvés vívó szakosztályának szakember gárdája és az egyesület tehetőségei 
kitűnőek. A kerület két iskolájának a pincéjében lőterem található, amit használnak is kerületi 
diákolimpiák. Ezek a meglévő feltételek tökéletesen igazolják azt az elképzelés, hogy az öttu
sa sportágat fellehet fejleszteni a kerületben. A kerületi bázis a KSC öttusa szakosztálya, ahol 
55 fő sportol. 

Cél: Kőbányán az öttusa sportág felfejlesztése a lehetőségek jobb kihasználásával .A sportág 
eszközigényeinek kielégítése mellett /legalább 3 db lézer célzású sportpisztoly/ szélesebb tö
megek bevonása a sportágba. Egyszerűsített versenyek szervezése a kerületben. Az igazolt 
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versenyzők közül legalább öten kerüljenek be országos döntőbe, és a ciklus végén legyen 
korosztályos válogatottunk 

Javaslatok: 

1./ A kiemelten és az emelt szinten támogatott sportágak kijelölése 

Határidő: 2011. március 

2.1 Az emelt szinten és kiemelten támogatott sportágak következő évre vonatkozó célkitűzése
inek meghatározása. 

Határidő: minden év novembere 

3./ Minden évben meg kell vizsgálni, hogy a koncepciónak megfelelően időarányosan hogy 
állnak a sportágak, és egyeztetni a szakág vezetőkkeL 

Határidő: minden év decembere 

10. Kommunikáció 

Kőbánya sokszínű, magas színvonalú sportéletének bemutatása, a fenntarthatóság biztosítása 
rendkívül fontos feladat. Azonban ezt nem elég megvalósítani, megszervezni, fontos az is, 
hogy arról tudomást szerezzenek a Kőbányán, de a fővárosban élők is. A kerületi sportolási
és a szabadidő hasznos eitöltésének lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot. 
A kommunikációnak fontos szerepe van az utánpótlás felkutatásában, a fiatal nemzedék 
sporthoz való pozitív viszonyának kialakításában is. 
Be kell mutatni azokat a sportikonokat, ifjú, eredményes versenyzőket, akik a gyermekek, 
fiatalok számára motivációt nyújtanak a sport elkezdéséhez, irányt mutathatnak a sportágvá
lasztás előtt állóknak. Sikeres sportolóink lakossággal való élő kapcsolatát élménybeszámo
lók, előadások, bemutatók szervezésével kell erősíteni. 

Javaslatok: 

1./ A TV l O regionális adó és az ATV kőbányai műsorában a kerületi sportró l, sportolókról 
szóló tudósításoknak átlagban el kell érni a műsoridő l O százalékát. 

2.{ Az önkormányzati és más kerületi portálokon a sport megjelenítése több szempontból is 
lényeges. Ezen a felületen be lehet mutatni a kerület dinamikusan fejlődő sportéletét, az él
sporttól a tömegsportig, ráadásul a kerületi portálon megjelenő sportrovat növeli a látogatott
ságat is. Technikailag megoldható lenne, hogy a webes sportfelületen a fontos sportesemé
nyekről online közvetítés legyen. Az iskolai sportversenyek eredményei is szinte azonnal föl
kerülhetnének a honlapra, a helyezett gyerekek fényképeivel együtt. Ehhez azonban a Sport
irodának meg kell szervezni a gyors és pontos tudósítások rendszerét. 

3.1 A Kőbányai Hírekben is külön sport rovatot kell indítani 2 oldal terjedelemben. Ez elég a 
hírek, tudósítások, interjúk és az eseménynaptár közlésére. A lakosság körében is népszerű 
lehet a sportrovat, sokan még ma is azzal kezdik egy újság olvasását. 

4.1 Önkormányzat 2011-ben megállapodást köt a Rádió17-tel, akik kőbányai hírekkel, esemé
nyekről szóló beszámolókkal, riportokkal kívánják regionális rádiójuk műsorát bővíteni, szí-
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nesíteni. Az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jelentősebb sport
eseményekről riportok, beszámolók készüljenek. 

Határidő: folyamatos 

l. melléklet a Sportkoncepcióhoz 

Kerületi önkormányzati fenntartású iskolák tornaterem ellátottsága 

Tanuló Tornaterem Tornaterem 
Iskola neve létszám db nagysága m2 l fő/m2 Sorrend 

Bem József 
231 l 128 0,554 7. Általános Iskola 

Fekete István 
450 l 162 0,36 10. 

Általános Iskola 
Harmat Altalános Iskola 503 l 128 0,254 12. 
Janikovszky Eva Altalános 

390 l 128 0,328 ll. Iskola (Bánya u.) 
Janikovszky Eva 
Általános Iskola 238 l 128 0,537 8. 
Üllői úti Tagintézményei 
J anikovszky E va 
Általános Iskola 

94 2 290 3,08 l. Kápolna téri Tagintézmé-
nyet 
KadaMihály 

407 l 162 0,398 9. Általános Iskola 
Keresztury Dezső Altalános 

322 3 704 2,18 2. Iskola 
Kertvárosi Altalános Iskola 266 l 288 1,08 5. 
Széchenyi István Altalános 

417 l 512 1,22 4. Iskola 
Szent László Altalános Isko-

598 2 554 0,926 6. la 
Szervátiusz Jenő Altalános 

389 2 722 1,856 3. Iskola 
Altalános Iskolák összesen: 4 305 17 1,154 

Szent László Gimnázium 1112 2 1168 1,05 
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2. melléklet a Sportkoncepcióhoz 

Gondolatok egy központi diák- és szabadidősport-létesítmény létrehozásáról az 
Építők sporttelepen 

Milyen problémák megoldására adna lehetőséget a létesítmény: 

l. Diáksport versenyek központi versenyhelye 
2. Atlétikaversenyek megrendezésének színhelye 
3. Lelátóval ellátott tornacsarnok (téli rendezvények és versenysport) 
4. Önkormányzat által támogatott egyesületek központi edzés- és versenyhelye 

a. Labdarúgás - Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
b. Kosárlabda- Kőbányai Diákok Sportegyesülete 
c. Ökölvívás - Kőbánya Sport Club 
d. Kerékpár 
e. Floorball szakág kerületi megerősítése 
f. Vívás /nagy versenyek/ 
g. Kézilabda újraélesztése, utánpótlásbázis 
h. Tenisz 
1. Bentlakásos edzőtáborok szervezése 
J. Későbbiekben a Nagy Sportágválasztó helye is lehetne 
k. Későbbiekben az adidas-Kőbánya streetball színhelye is lehetne 

6. Rendezvények szervezése étkezéssel, szállással 
7. Napközis tábor helyszínének biztosítása 
8. Önkormányzat vendégeinek szállás, étkezés biztosítása 
9. Vendégtanároknak szállás és étkezés biztosítása 
l O. Kiemelkedő nagy létszámú rendezvények helyszín biztosítása (teniszcsarnok) 
ll. A kiemelten támogatott egyesületek székhelye, központja lehetne. 
12. Nemzetközi szintű versenyek rendezése 
13. Külfóldi sport- és egyébkapcsolatok szállás, étkezés, rendezvények 
14. A.kerület elnyerte a "Kerékpáros Kerület" megtisztelő címet. 

Továbblépésként óbudai mintára, kerékpárkölcsönző ésszerviz kialakítására 
és a Liget kerékpáros életének felélesztésére nyílna lehetőség 
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3. melléklet a Sportkoncepcióhoz 

Tervszámok a 2011-2014 közötti időszakra 
(eFt- ban) 

Kőbányai Sportszövet
ség támogatása 

Diáksport csoportok 
támogatása 

m=működés 

ü= üzemeltetés 
c= céltartalék 

2.000+ 
15.000 

20.000+ 
10.000c 

17.000 17.000 

31.000 31.000 

17.000 

31.000 
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A hét elején e-mail formájában megküldött kérelme értelmében az alábbiakban rövid szakmai 
anyagat állítunk össze a kerületi sportkoncepció időarányos megvalósulásáról szóló 
előterjesztés májusi megtárgyalásához: 

Tavaly 18/2012. (IV.23.) számon elfogadásra került Kőbánya Sportrendelete, mely részben 
felülírta a korábbi koncepció belső tartalmát A kerületi sport életében további meghatározó 
változás volt sajnos, hogy az iskolák kikerültek az Önkormányzat védőszárnyai alól a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belépéséveL 

Pozitív fejlemény volt ugyanakkor tavaly, hogy TAO pályázat segítségével mobil jégpálya 
létesülhetett az Ihász u. 24. szám alatti sporttelepen, továbbá átadásra került l O db kerületi 
ovi-foci pálya. Kár, hogy utóbbi kihasználtsága azóta is alacsony, és például a befedését sem 
lehet elérni a kivitelező cég miatt, illetve a szerződésben kölcsönösen vállaltak okán. 

A 20 ll. július l. napjával megalakult Kőbányai Sportközpontot, mint a kerület sportirányítási 
szervezetét az utóbbi időben rendre kihagyták a döntés előkészítésekből, információáramlás 
sincs, sőt a források elvonásával még meg is nehezítik a helyzetét, ha nem lehetetlenítik el. 
Önállóan működő szervezetként mindenki más intézkedik, ígérget, tárgyal, csak az érintett 
marad ki az egyeztetésekből -dacára annak, hogy írásban kértük legalább hallgatóság szintjén 
a meghívásunkat! Ezzel alapvetően nem az a probléma, hogy mások is szívükön viselik a 
kerület sportéletének jövőbeni sorsát, hanem az, hogy esetleges intézkedésükkel a fellépő 
problémák elsimítása, a pozitív továbblépés lehetősége kerül veszélybe. 

A hatályos sportkoncepció időarányos megvalósulását nem különben nehezíti még a kerületi 
Vagyonkezelő kényszerű bevonása is. Ez nemcsak érdektelenné tesz bennünket, hanem 
nagyon nem költséghatékony - nevezzük pazarlónak. 
Az említett rendeletnek megfelelően a mindenkori költségvetés nem a feladatellátás és a 
hatályos sportkoncepció szükségszerű megvalósulása alapján rendel forrást a munkához, 
hanem inkább ad-hoc döntések alapján történnek a dolgok. 
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A fentebb leírt nehézségek ellenére a Kőbányai Sportközpont kollektívájának az a legfőbb 
feladata, hogy kitaláljuk a túlélés stratégiáját, így 2013-ban is megoldást keresünk az Újhegyi 
Uszoda és Strandfiirdő telephely szezonális strandjának határidőre történő megnyitásához, 
jórészt a nyár folyamán jelentkező és szükségszerű helyettesítések megvalósítása érdekében 
esedékes helyettesítések fedezetére, végül, de nem utolsósorban a kerületi méltán nagy 
hagyományokkal rendelkező diákolimpiai versenyrendszer sikeres lebonyolítása érdekében 
nélkülözhetetlen nem állományba tartozó munkavállalók megbízási díj sorának 
visszatervezéséhez. 

Pozitív előrelépésként éljük meg, hogy három kerületi sportingatlan jövőbeni sorsa felett 
rendelkezhet a Kőbányai Sportközpont, így a hírek szerint megmenekülhet a Bihari utcai 
Törekvés Sporttelep, gazdára talál a Sibrik u. 66. szám alatti tornaterem a hozzátartozó 
teniszpályákkal, valamint Hangár utcai ingatlanon is sikerülhet közlekedési park és egyéb 
szabadidős tevékenységre alkalmas eszközök kialakítása. 

A 2012. évi időarányos megvalósulás tételes teljesülése érdekében Nagy István 
sportlétesítmény referens kolléga személyesen segíti az előterjesztés összeállítását. 

Üdvözlettel: 

Csanak Géza 
igazgató 


