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l. Tartalmi összefoglaló 

A sportról szóló 2004. évi L törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára - meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáróL 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a 371/2011. (V. 19.) KÖKT határozatával elfogadta a "Kőbánya 
Sportfejlesztési terve és programja 2011-2014 évekre" (a továbbiakban: Sportkoncepciól) 
című dokumentumot. A Képviselő-testület 2012-ben megalkotta az Önkormányzat sporttal 
kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet, valamint a 
beszámoló a Spmikoncepció időarányos megvalósításáról szóló 243/2012. (V. 17.) KÖKT 
határozattal és a sportkoncepció időarányos megvalósulásáról szóló 251/2013. (V. 16.) KÖKT 
határozattal elfogadta a Spmikoncepció időarányos megvalósításáról szóló beszámolókat. 

A határozal melléklete tm1almazza a 2016-2019. évekre szóló spotikoncepciót (a 
továbbiakban: Sportkoncepció2), amely Magyarország Alaptörvénye, a sporttörvény, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az Önkormányzat spolital kapcsolatos 
feladatairól szóló 18/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelet alapján készült figyelemmel az 
Európai Sport Chartára és a Sport XXL Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) 
OGY határozatra, amely a 2007-2020. évekre tartalmazza a nemzeti spmistratégiát. 

A Sportkoncepció2 az országos és kőbányai általános helyzetelemzés mellett átfogó képet ad 
a Sportkoncepció 1-ben meghatározott és megvalósult fejlesztésekről, valamint a kőbányai 
sportélet jelenlegi helyzetéről. A dokumentum adott területeken fejlesztési javaslatokat tesz a 
2016-2019. közölti időszakra. A 2016. évre vonatkozó feladatokat az éves Intézkedési Terv 
tarta lm azza. 

A koncepció mellékletei tartalmazzák a diák-sportegyesületek tevékenységére és a 
diákolimpiára vonatkozó adatokat, az Önkormányzat által fenntmiott és működtetett 
köznevelési intézmények sportlétesítményeit, a szabadtéri ingyenes sportolási lehetőségeket 
Kőbányán, a kőbányai sportszolgáltatók adatait, és a 2016. évi spotirendezvényeket. 

ll. Hatásvizsgálat 

Sportkoncepció alkotása és megvalósítása az Önkormányzat törvényben meghatározott 
feladata. A Sportkoncepció2 alapján a Képviselő-testület átfogó képet kap a sport helyzetéről 
a kerületben, és az Önkormányzat 2016-2019. évekre vonatkozó spmital kapcsolatos 
terveiről. A későbbi döntések során a koncepcióban foglaltakat figyelembe kell venni. a 
végrehajtáshoz szükséges forrásokat az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében 
szükséges tervezni. 



lll. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3í20 l 6. (II. 1 9.) önkormányzati rendelet tartaimazza a Sportkoncepció2-ben a 2016. évre 
meghatározott fejlesztési és egyéb feladatok fedezetéL 

Az Önkormányzat201 6-ban l 05 millió forintot fordít a kiemel t sportegyesületek és diáksport 
egyesületek támogatására. A Humánszolgáltatási Bizottság 5 millió forint összegben 
pályázatot Íii ki a sportegyesületek és tehetséges spmiolók számára. l 75 millíó forint került 
betervezésre a Harmat Általános Iskola torna csarnokának, 7,68 millió forint a Szent László 
Gimnázium új műfüves pály~jának építésére. A költségvetési rendeletben sporttal összefüggő 
feladatokra összességében több mint 638 millió forint áll rendelkezésre. A költségvetésben 
évről évre nő a sporira szánt összeg, ami nemcsak anyagi támogatásban, hanem 
beruházásokban is mérhető. 

A végrehajtáshoz szükséges humánerőforrás és infrastruktúra az Önkormányzat 
intézményeinél rendelkezésre áll. 

A Sportkoncepció2 az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül. 

A koncepciót évente felül kell vizsgálni, és ériékelni a megvalósításL A felülvizsgálat 
eredményétől, illetve a költségvetési forrásoktól függően a koncepció módosítására is sor 
kerülhet. 

IV. Döntési .iavaslat 

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

'~ 
Budapest, 2016. április}'- " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

il 
{i~ 

Dr. Szabó Kr:hsztián 
jegyző 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2016. (IV. 21.) határozata 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkor·mányzat Sportkoncepciója 2016-2019. 

évekre"című dokumentum jóváhagyását·ól 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Fő város X_ kerület Kőbányai Önkormányzat Sportkoncepciója 2016-2019. évekre" cím ű 
dokumentumot az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a .Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztáiy Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója 
a Körösi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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l. me/lék/et a ... !201 6 (!V 21.) határozat hu:. 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI 
ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 

2016-2019. ÉVEKRE 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportfejlesztési 

koncepciót megvitatta és ... ./2016 (IV. 2 L) KÖKT határozatával jóváhagyta. 
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"A haladás va,gy le, SjJOrl! 
.\'::olgúlatodra ki méltó kíván/enni, az l'if}:yázzon. 
hof:.,')' les/e-lelke egyrejobb legyen. 
kerüljön mindent, mi mértéktelen, 
tökéletesséw-e törjön ernyedetlen, 
s ó1~ja egészséf!:él, legfőhbjavát. 
mint ki a régi mondás·bóltanul: 
J{jJ testel wílaszf. az ép lélek otlhonu!." 

he1-re de Coubertin: Öda a .~port hoz 

I. Bevezetés 

A sport és a testkultúra az egyetemes és a magyar kultúra részeként elválaszthatatlan 

társadalmunk egészétőL annak fejlődésétőL ezért is fontos. hogy kerületünk határozott 

jövőképpel rendelkezzen a sport területén is. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete a 3 7112011. (V. 19.) KÖ K T határozatával fogadta el a "Kőbánya 

Sportfejlesztési terve és programja 201 J-2014 évekre" című dokumentumot. 2012-ben a 

Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 

J 8/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Sportrendelet). 

Időszerűvé vált a következő négyéves időszakr·a vonatkozó sportfejlesztési terv (továbbiakban: 

Sportkoncepció) megalkotása. 

A Spmikoncepció célja, hogy a helyi társadalmi igények alapján, gazdasági és jogszabályi 

lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza a kerület sportéletének jövőképét. Az oktatás. a 

kLdtúra és a humán szféra más területeihez hasonlóan. a sporikultúra fejlesztése is csak hosszú 

távon tud hatékony lenni. Az átgondolt elképzelések, tervek és azok következetes 

megvalósítása hozhat eredményeket. 

Kőbánya sportos kerület: nem telik el hónap. hogy az írott és elektronikus sajtó ne tudna 

beszámolni valamilyenjelentős sporteseményről vagy eredményrőL az utánpótlástól kezdve az 

amatőrön át a profi szintig. A mindennapi testnevelés alapvető változásokat hozott az iskolai 

testnevelésben és a diáksportban. A társasági adókedvezmény (a továbbiakban: TAO) adta 

finanszírozási lehetőség és 

forráselosztásra vonatkozó 

gazdáik odásá ban. 

a megnövekedett szerepkörű Magyar Olimpiai Bizottság 

döntései UJ dimenziókat teremtettek a sportszervezetek 

A Sportkoncepció épít az elért eredményekre. bemutatja az aktuális helyzetet és javaslatot tesz 

a fejlesztésekre. A Sportkoncepció igyekszik megoldásokat javasolni arra a jelenségre. hogy a 

magyar társadalom- különösen a fiatal korosztály -továbbra sem mozog, nem sportol eleget. 

melynek egyre nyilvánvalöbb és kimutatott egészségügyi hatásai vannak. Hosszabb távon a 

koncepció célja, hogy Kőbánya lakossága egészségesebb legyen, és egészségtudatosan éljen. 

Ehhez ismerette1:jesztésre is szükség van. amely segít megértetni az emberekkel, hogy búr a 
sportoJást (számos szereplő mellett) az Önkormányzatnak is támogatnia kell, de emellett 
alapvető az egyén felelőssége. 
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A koncepcióban az Önkormányzat a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva. azok 

várható hatásaira építve kiszámítható módon, több évre előre meghatározza a szerepvállalását 

a kerület sportéletébcn, figyelembe vbe a jogszabályok által előírt önkormányzati 

kötelezettségeket is. 

A 2016. évi JC!adawkat tartalmazó ,,Intézkedési terv" a Sportkoncepció l. melléklete. 

Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatai végrehajtása során számít az egyesületek, a 

sportvezetők és versenyzők, valamint a lakosság véleményére és javaslataira. 

2. A sportkoncepció elkészítése során figyelembe vett jogszabályok, 
szabályozási keretek 

a) Magyarország Alaptörvénye, amelynek XX. Cikke deklarálja a testi és lelki egészséghez 

való jogot mely többek közölt a sportolás és rendszeres testedzés biztosításával segíthető elö: 

h) a sportról szóló 2004. évi L törvény (a továbbiakban: Sporttörvény); 

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201]_ évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.): 

d) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); 

e) a Nemzeti Alaptanterv kiadásáróL bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VL 

4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NaL):, 

j) az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XIL 17.) Korm. rendelet: 

g) a nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (2. melléklet); 

h) Európai Sport Charta (1. Cikkely): 

i) a Sport XXL Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VL 27.) OGY határozat (a 

továbbiakban: Nemzeti Sportstratégia): 

J) az egyesülési jogróL a közhaszn ú jogállásróL valamint a civil szcrvezetck működéséről és 

támogatásáról szóló 201 L évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.): 

k) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 

Tao tv.); 

l) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi cxxv_ 
törvény (a továbbiakban: Ebktv.); 

m) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőséglik biztosításáról szóló 1998_ évi 

XXVI. törvény. 

3. Országos helyzetelemzés 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása a társadalom valamennyi területére 

közvetlen vagy közvetett jórészt hosszútávon érzékelhető hatást gyakoroL Így van ez a 

sportban is. A sport amellett, hogy testi és szellemi jóléthez segít, közösségeket is formál és hoz 

közel egymáshoz. A sport a gazdaság egyik nagy és gyorsan növekvő ágazata, amely jelentős 

mértékben hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. 

Az Európai Unió tiszteletben tartja az egyes tagállamok sportszervezési tradícióit. nem szól 

bele a sportstruktúrákba. Ebből következik, hogy nincsenek közösségi előírások a 
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sporttevékenységek és az egyesületek finanszírozására. Az állami, önkormányzati sportcélú 

támogatások, továbbá a klubok üzleti célú finanszírozása megengedett a sport területén, dc csak 

akkor_ ha ez nem sérti a közösségi versenyjogot 

A Sporttörvény bevezető része rögzíti, hogy: "A nemzet értékei közölt tartjá számon a spor! 

állal elért eredményeket. és elismeri a .\por! egyént és közösséget erősítő értékeit. 

Magyarország .\por/nemzet, amely e törvénnyel is liszteleg azon tagjai elől!. akik 

terékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak Az e törvényhen 

meghatározott célok mej,rva!ósítósa !Jiztosítja /(m.íhhá az!, hogy Afa,r.,ryarország sportoló 

nemzel/é is váljék Minden embernek alapvető joga van a .\por/hoz. és e jogát az állam 

hiztosítja, függeflenül attól, hogy versenysportról. a szahadidő el!öltéséről. a diák-. _főiskolai

egyetemi .sportról. a fogyatékkal élők .\portjúrólwtgy az egészség megőrzéséről van szó. '·' 

A Nemzeti Sportstratégia preambuluma a következőképpen fogalmaz: "Az Ország,f.r;yűlés 

(i[!;yelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népessé[!; mentális és fizikai 

egés·zség állapohínak javításához, és sajátos jlmkciói révén eszköz az egészséges társadalom 

me?,teremtéséhez, a közösségi kapcsolatok fejleszléséhez, a népesség gazdasági aktivitá:·;únak 

e!ő-mozdításúhoz, a nemzeti értékek, és önhecsiilés erősüéséhez. valamint az esézvegyenlőség 

megteremtéséhez ésjavításához ... " 

201 O óta átalakult a sport kormányzati és szakmai irányítási rendszere, és a sportfinanszírozás 

a programfinanszírozás irányába mozdult eL A módosított sporttörvény és az új sportstratégia. 

továbbá az EU sportpolitikai irányvonal-változásai szükségessé teszik a bátrabb és tudatosabb 

stratégiai tervezést, valamint az átláthatóbb és ellenőrizhetöbb megvalásítást 

Az Országgyűlés 2011. június 30-i hatállyal elfogadta a sport támogatásával összefüggö egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvényt, valamint megszületett a látvány

csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáróL felhasználásán)!, a 

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének. valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

l 07/2011. (VL 30.) Korm. rendeletet. Ezen jogszabályok biztosítják az alapot a látvány

csapatsportágak kiemeit kezeléséhez, valamint a sportingatlanok fejlesztési beruházásaihoz. 

Budapest megpályázta a 2024-es Olimpia szervezését, ami a kerületre nézve is újabb 

kihívásokat jelent, és sikeres pályázat esetén a kerület sportarculatát is pozitívan 

befolyásolhatja. A szervezök több kőbányai helyszínt is terveznek bevonni a lebonyolításba, 

létesítmény-fejlesztések. korszerűsítések várhatók. (Lőtér- Fehér út Fradi város- Népliget. 

Hungexpo pavilonjai-Boksz tornák, Kincsem Park- Öttusa Központ). 

Az Önkormányzat ezekkel a célokkal egyetért, a szükséges építési szabályozásokkal támogatja 

azok elérését. 

4. Kőbányai helyzetelemzés 

Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény szabályozza. 

Az Mötv. 13. § 15. pontja és a 23. § (5) bekezdés 17. pontja a települési önkormányzat 
feladataként határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében a sport támogatását, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segítve az egészséges 

életmód kialakítását. 
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A Sporttörvény 55. §-a határozza meg az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. 

Eszerint a települési önkormányzat- fígyelemmei a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáróL 

h) az a) ponthan foglalt célkitűzéseivci összhangban együttműködik a helyi 

sportszerveze1ekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket. 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit. 

A települési önkormányzat - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint -

biztosí~ja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhcz, vagy az ezek feladatait ellátó 

diákspoti-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

A sportkoncepcióban célszerű meghatározni 

a) a spmital kapcsolatos kiemeit területckeL irányelvekeL a nevelési rendszerben az óvodai. 
iskolai sportolási lehetőségek fejlesztését; 

b) az utánpótláskorú fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítését; 

c) a versenysportban résztvevők számára a létesítmények igénybevételének biztosítását és a 

közvetlen támogatás nyújtásának lehetőségét: 

d) a szabadidősportban minél nagyobb létszámú résztvevő aktív sportolásának elősegítését: 

e) az idősek sportolási lehetőségeit, programokhoz való hozzáférés lehetőségét; 

.f) a hátrányos helyzetű fiatalok sportolási esélyeinek növelését; 

g) a fogyatékkal élők sportolási lehetőségének biztosítását~ 

h) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények leghatékonyabb kihasználását és 
működtetését. 

Napjainkban a társadalmi életben egyre nagyobb szerepet játszanak a civil szervezetek, 

országosan és helyileg is. Segítik a kerületi verseny-, utánpótlás-, szabadidő- és fogyatékos 

sportot, a pályázatokon elnyert, illetve szponzori támogatások bevonásával és sportversenyek 

rendezésével is. A velük való szoros kapcsolat kialakítását kiemeJt feladatként kell kezelni, 

hiszen tagságukon keresztül az egészséges életmód terén személyes példát mutathatnak. s 

közéleti tevékenységükkel is segíthetik a sportcélok megvalósulását 

Kőbányán nagy sportélet működik. Ennek bizonyítéka az a nagyszámú spo11tal foglalkozó civil 

szervezet mely a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek tagságát adja. 2016. január 

l-jén a szövetség tagjainak száma a diákspo11 egyesületek nélkül 48 szervezet (egyesületek, 

szakbizot1ságok). A szervezetek 58 sportágban 8 800 spm·tolót foglalkoztatnak. Az egyesületek 

által szervezett programok, rendezvények, versenyek nagymértékben hozzájárulnak Kőbánya 

sportéletének színesítéséhez. Az egyesületek és diák-sportegyesületek (a továbbiakban: DSE) 

adatait összesítő táblázatok a sportkoncepció 2. és 3. melléklete. 

4.1 Az Önkormányzat sportpolitikájának alapelvei 

Az Önkormányzat arra törekszik, hogy polgárai, közösségei felelősséget érezzenek saját lelki, 
szellemi, testi egészségükért és ezért hajlandóak legyenek tenni is. Ennek érdekében az 

Önkormányzat a következő sportpolitikai alapelveket határozza meg: 

a) A kerületben lakók a rendszeres testedzéshez való jogukat minél szélesebb körben 
gyakorolhassák. 
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h) A sport valamennyi Jt)ntos -·prevenció. aktivizáló, rekrcációs- funkciója érvényesüljön. 

c) Figyelembe kell venni az oktatási. a szociá!is. az egészségügyi. a városfejlesztési. a 
környezetvédelmi, a közművelődési. valamint a szabadidős ágazatokat, biztosítani kell a sport 
integráns helyét akultúra fejlődésében. 

d) A lestnevelés és sport rendszerét úgy kell müködtetni, hogy éJ1ékei a lakosság minél 
szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva Kőbánya lakossága egészségi állapotának 
megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

e) A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai és iskolai testnevel és, a verseny-, i Iletve 
látványsport a lakossági szabadidősport a fogyatékosok sportja - egymással összefüggő. 
kölcsönhatásban álló egészet alkotnak, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására. 
fejleszteni és óvni kell a sport etikai alapjait kizárni a diszkrimináció lehetőségéL 

5. Létesítményellátottság 

A legtöbb sportág művelése elképzelhetetlen megieJelő infi:astruktúra nélkül. Kőbányán a 

legnagyobb sportlétesítmény-fenntartó és üzemeltető az Önkormányzat. 

Kőbánya 2011-2014 közölti időszakra elfogadott Sportkoncepciója több területen javasolt 

fejlesztéseket a létesítményellátottság terén. melyek közül az Önkormányzat az elmúlt években 

számos beruházást hajtott végre. 

A nevelési intézmények közül első ízben a Kőbányai Kincskeresők Óvodában került 

kialakításra a tomaszoba 20 12-ben. 

2014-ben került átadásra a Kőbányai Kada l'v1ihály Általános Iskolában a Zsíros Tibor 

Kosárlabda Csarnok, mely az Önkormányzat hozzájárulúsával és a Kőbányai Diákok 

Sportegyesületének nyújtott TAO-támogatásból valósult meg. A sportcsarnok ad helyet az 

ország egyik legnagyobb utánpótlás-nevelő egycsületének, illetve a kosárlabda akadémiának. 

A 4. és 5. melléklet tartalmazza a nevelési és oktatási intézmények sportolási lehetőségeit 

biztosíló létesítmények kimutatását A táblázatból kiderüL hogy a 18 önkormányzati 

fenntartású óvoda közül 12-ben ovi-foci pálya épült. továbbá az általános iskolák közül hét 

intézményben műfüves pálya létesült a korábban meglévő kettő mellett. A kerületben csupán 

két olyan általános iskola található, ahol nem épült műfüves pálya, mert ezekben sportcsarnok 

építése miatt nem maradt szabad. beépíthető terület (Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola, 

Kőbányai Harmat Általános Iskola). 

A szabadidősport fő bázisai a szabadtéri pályák, parkok, játszóterek és kiszolgáló helyiségeik. 

Kőbánya területén több mint 20 játszótér került feh\jításra, korszerü gumiburkolattal és játszó 

eszközökkel ellátva. A gyermekek mellett a felnőtt korosztály részére sporteszközök 

kihelyezésével számos ingyenes sportolási lehetőség biztosított 28 helyszínen a kerületben. 

Többek között 14 új pingpong asztaL 6 helyszínen street work out (saját testsúlyos edzőpark) 

és 9 helyszínen fitnesz eszközök állnak a sportolni vágyók rendelkezésére. A helyszíneket és a 

kihelyezett eszközök darab számát tartalmazó táblázat a sportkoncepció 6. melléklete. 

2015-ben a saját testsúlyos edzőparkok népszerüsítésére edzésprogram került megrendezésre a 

Bartendaz Hungary Egyesület tagjainak szakmai vezetésével. 
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2014. november 28-án került átadásra az Ö hegy parkban kialakított 1400 méteres fu!óköL me ly 

nagy népszerűségnek örvend. 

A Kőbányai Torna Club a Hangár utcai telephelyén alakított ki két kerékpáros pumpapályáL 

melyet edzésekre használnak amatőr és profi kerékpárosok. A pálya része a téli kerékpáros 

versenyek útvonalának is. 

A kerékpárosok részére két bicikli út találkozásánál (Harmat utca-Sibrik Miklós út) szervizpont 

és pihenőhely került kialakításra. 

A White Sharks Hockey Club. a Magyar Jégkorong Szövetség és az Önkormányzat 

támogatásával jött létre az Ihász utcai sporttelepen a Kőbányai Jégpálya, amelyen a téli szezon 

befejeztével minden nyáron a jeget műanyag borításra cserélik (inline skate pálya\ így azt 

görkorcsolya. floorba ll és egyéb sportok részére lehet hasznosítani. Az Egyesület és az 

Önkormányzat között létrejött szerződésnek köszönhetően a kerületi nevelési és oktatási 

intézményekbe járó gyerekek mgyenes korcsolyaoktatáson vesznek részt a novembertől

márciusig tartó időszakban. 

Az egyes MA V Magyar Allamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam 

közötti vagyonrendezés által érintelt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

szóló 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozat értelmében az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 36. § (3) bekezdése alapján az állami 

vagyonba tartozó 38367/5 hrsz.-ú ingatlan {címe: ll 07 Budapest X. kerület, Bihari u. 23.). 

amelynek területe 38 903 m2, ingyenesen a Budapest Főváros X. kerület Kőhányai 

Önkormányzat tulajdonába került. Az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírása 2014. március 24-én 

megtörtént Az Önkormányzat a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan 

Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adásáról és a 

Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okirata módosításáról szóló 
202/2014. (IV.l7.) KÖKT határozattal a Budapest X. kerület Bihari u. 23. szám alatti, 38367/5 

helyrajzi számú ingatlant 2014. május l-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 

Központ használatába adta. 

A Ferencvárosi Toma Club Zrt. a női labdarúgás fejlesztésére a rendelkezésére álló látvány
csapatsport infrastrukturális beruházási keretből edzőcentrumot létesített az Önkormányzat 

tulajdonában álló, Bihari u. 23. szám alatt található, 38367/5 hrsz.-ú. "spotitelep" megnevezésü 

ingatlanon. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat is támogatást nyújtott. A 

beruházás során a következő sportlétesítmények kerültek kialakításra: 

a) l db 68 m x 105 m alapterületű füves pálya, 

b) l db 50 m x 90 m alapterületű nagy műfüves pálya, 

c) 2 db 20 m x 40 m alapterületű kis műfüves pálya, valamint 

d) kiszolgáló létesítmények (öltözők, zuhanyzók, irodák. raktárak), amelyek valamennyi pálya 
kiszolgálását biztosítják. 

A beruházás eredményeként jelentősen bővült a sportolási lehetőség Kőbányán. A megújult 
sporttelepet amatőr, verseny- és tömegsportcélokra egyaránt használhatják az iskolák, a 
lakosság, illetve a sportegyesületek. 
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Az Önkormányzat a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 

Központ összeolvadásáról szóló 73/20 lS. {llL 19.) KÖKT határozattal a Kőbányai 

Sportközpont ( 1105 Budapest Ihász utca 24_) és a Kőbányai Sportlétesítményeket I~ enntartó 

Központ (1107 Budapest Bihari utca 23_) intézményeket 2015. május 31. napjával 

összeolvadással megszümette. Az összeolvadássai megszüntetett költségvetési szervek 

jogutódjaként Kocsis Sándor Sportközpont ( 11 07 Budapest Bihari utca 23.) elnevezéssel 2015. 

június L napjával új költségvetési szerve1 alapítolL 

A Képviselő-testület 2015. június l-jétől a Kocsis Sándor Sportközpont használatába adta 

a) a Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú, 
b) a Budapest X_ kerület Ihász utca 24_ szám alatti, 4144 7 helyrajzi szám ú, 
c) a Budapest X_ kerület Gyakorló utca 25_ szám alatti, 3 921 O 1178 helyrajzi szám ú, 
d) a Budapest X_ kerület, lJjhegyi út 13. szám alatti, 42444/22 helyrajzi számú, valamint 
e) a Budapest X_ kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti, 41090/3 helyrajzi szám ú 

ingatlanból a tornaterm et, az öltözőt és a folyosót magában foglaló 334m2 nagyságú épületrészt, 

valamint a hozzátartozó udvarrészt továbbá a részben az ingatlanon található teniszpályáL 

5.1 Fejlesztési javaslatok 

A sportélet egésze szempontjából döntő a létesítmények állagának megóvása, tervszerű, a kor 

követelményeinek megfelelő, a lakosság igényeit is figyelembe vevő, folyamatos fejlesztése. 

Fontos, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények megőrizzék eredeti 

funkciójukat és növekedjen szolgáltatási színvonaluk. Ha a sport területén érdemben előre 

kíván lépni a kerület akkor legfontosabb feladat a megfelelő létesítményellátottság biztosítása_ 

A legnagyobb kihasználtsággal az iskolai tornacsarnokok működnek, ezért elsősorban a 

hiányzó iskolai tornacsarnokokat kell megépíteni_ Ezek az iskolai testnevelési órák diáksport 

mellett a kerületi sportegyesületek teremigényének kielégítésérc is alkalmasak lehetnek_ 

Továbbra is folytatni kell a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében az 

Önkormányzat által működtetett iskolák sportcélú létesítményeinek (sportudvaL tornaterem. 

tornaszoba, sportcsarnok) fejlesztését, korszerűsítését, felújítását -lehetőség szcrint- pályázati 

források bevonásávaL 

A sportoJásra szoktatást a lehető Jegfiatalabb korban kell elkezdeni, az ehhez szükségcs 

sportlétesítmény-ellátottság fejlesztése kiemelten fontos feladat A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VI!L 

31.) EMMI rendelet 2. melléklctc 1/L pontja előüja, hogy az óvodákban kötelező a tomaszoba 

megléte, az előírt felszerelésekkel együtt. Az óvodák meglévő tornaszobáit fólyamatosan 

fejleszteni és karbantartani szükséges, illetve a hiányzó tornaszobákat a területi adottságokat és 

a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve folyamatosan pótolni kell. 

5.1.1 2016. évifeladatok 

a) a Kőbányai Rece-fice Óvoda újjáépítése keretében új tomaszoba létesítése. 

b) a Kőbányai Aprók Háza Óvodában csoportszoba tornaszobává való alakítása. 

c) a Kőbányai Harmat Általános Iskola területén kosárlabdacsarnok építése, 

d) az Ihász utca 24. szám alatti. 41447 helyrajzi számú sporttelep műfüves pályájának 

felújítása. 

e) a Kőbányai Szent László Gimnázium udvarán új müfüves pálya építése, 
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f) a Gyakorló utca 25. szám ala11i. 392101 J 78 helyrajzi számú sporttelep használati 

szerződésének rendezése a tulajdonos Fővárosi ÖnkormányzattaL a fejlesztési lehetőségek 

megvizsgál ása. 

5.1.2 2017-2019. évifeladatok 

a) a hiányzó tornaszobák kialakítása az óvodákban (Kőbányai Csodapók Óvoda. Kőbányai 
Csodafa Óvoda. Kőbányai Zsivaj Óvoda). a meglévők felújítása. fejlesztése; 

b) tornaterem építése a Kőbányai Fekete István Altalános Iskola tcrületén; 

c) a tanuszodák állapotának javítása, karbantartása. 

d) további lehetőségek keresése a társasági adóhoz kapcsolódó támogatásra a köznevelési 
intézmények sportcélú létesítményeinek (tornaterem, sportudvar. sportcsarnok) fejlesztése 
céljából sportszervezetek bevonásávaL 

A szomszéd kerületekkel szemben Kőbányán továbbra sem található egy olyan nagyméretű 

spo11csarnok. amely lehetőséget biztosítana sportrendezvények lebonyolítására nagyobb 

létszámú közönség befogadásávaL A Mázsa tér területén célszerű lenne több sportág számára 

(emeleti szinten labdajátékok, tollaslabda, küzdősportok, stb .. alsó szinten uszoda, szauna) 

alkalmas fedett létesítmény! kialakítani. 

6. Ovodai és iskolai testnevelés 

1\.7 Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az 

óvodai nevelés általános feladatai között jelöli meg az óvodáskorú gyermekek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítését. A kerület óvodáinak nevelési programjában nagy hangsúllyal 

szerepel a testi fejlődés elősegítése, a gyermekek mozgáskészségének fejlesztése. Valamennyi 

óvoda a kötelező mozgásfoglalkozásokon túl mindennapos, játékos formában szervez 

testmozgást. megalapozva a 3-6 éves gyermekek egészségéL 

Az óvodás korosztály részre az Önkormányzat megbízásából immár 19 éve kerül 

megrendezésre az "Óvodás sportversenyck" rendezvénysorozaL mcly a korábbi 4 eseményről 
2015 óta 7 eseményre bővült (játékos sorverseny ,jeges nap, úszás, atlétika. 2 forduló foci). A 

rendezvénysorozat keretében a kerület minden óvodája képviselteti magát, fordulónként a 

maximális nevezhető létszámmal versenvenként 180 fővel. Ie.azi kuriózumnak számít a . -' ~ 

rendezvénysorozat 7. eleme, az "Óvodai dolgozók sportnapja". melynek keretében az óvodák 

nevelőtestülete mellett a technikai dolgozók is bekapcsolódhatnak a versengésbe. 

A Magyar Úszó Szövetség "Minden gyermek tanuljon meg úszni!" programjának ajánlása 

alapján cél, hogy minden 6 éves, iskolába készülő gyermek térítésmentesen tanuljon meg úszni. 

Az így megtanított gyermekekközül-szakmai javaslatok vagy személyes preferenciák szerint 

- remélhetőleg sokan folytathatják majd sportpályafutásukat a különféle vizes sportágakban 

(úszás. vízilabda, búvárúszás, triatlon). A program keretében a Kőbánya Sport Club (a 

továbbiakban: KSC) úszószakosztályának szakemberei órarendi beosztás szerint hétfőtől 

péntekig 1 0-12 óra között 8 kőbányai óvoda l O csoportja részére tartanak foglalkozásokat. 

Továbbá a kerületi általános iskolások első évfolyamára járó gyerekek lS mgyenes 

úszásoktatásban vesznek részt amindennapos testnevelés keretcin belül. 
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Az óvodák kivételével a köznevelési intézmények 2013. január l-jétől állami fenntartás ba 

kerültek. a fenntartói feladatok ellátására kijelölt szerv a Klebelsbcrg Intézményfenntartó 

Központ (a továbbiakban: KLIK). Az Önkormányzat a tulajdonában lévő iskolák tekintetében 

ettől az időponttól a müködtetői feladatot lá~ja el. 

Az Nkt. 97. § (6) bekezdése alapján az iskolai nevelés-oktatás első. ötödik. kilencedik 

évfolyamán 2012. szeptember l-jétől kezdődően felmenő rendszerben vezették be a 

mindennapos testnevelést A kötelező testnevelési óra elsődleges célja a gyermekek 

mozgáskultúrájának fejlcsztése. megfelelő kondíciójának megtcremtése. miközben a diáksport

foglalkozások rekreációs célokat is szolgálnának. Az iskolai testnevelésben hosszú távra 

biztosítani kell a mindennapos tanrendi testnevelés infrastrukturális és szakmai feltételeit. 

Mivel a diákok nagy része kizárólag az iskolában sportoL szükséges, hogy a tanóra keretében 

az egész életre szóló spolioJási igényt is megalapozzák. 

Az Önkormányzat továbbra is támogatja a diáksportbizottságok által szervezetl diákolimpiai 

versenyeket, az iskolai úszásoktatást, az iskolai diák-sportegyesületeket Az új köznevelési 

törvényben szabályozott mindennapos testnevelés megszervezése nem önkormányzati feladat 

dc a létesítmények biztosításában. fejlesztésében továbbra JS felelősség hárul az 

Önkormányzatra. 

Az iskolai versenysport alapvetően a diákolimpia versenyrendszerét jelenti, az arra történő 

felkészülés a legfontosabb feladat. 

6.1 Fejlesztési javaslatok 

a) az egyesületek és a nevelési-oktatási intézmények közreműködésének elősegítése a 

tehetségek fdkutatásában az egyesületekhez való irányítássaL 

h) az óvodák nevelőtestületébe érkező új óvodapedagógusok továbbképzése az Ovi-föci 

program keretében. 

7. Diáksport 

A 29 éve jól működő diák versenyrendszernek és a DSÉ-kben működő sportcsoportok 

finanszírozásának köszönhetően Kőbányán olyan jelentős diáksportélet folyik. amelv 

példaértékű. 

Nagyon sok családnál a diáksport edzések jelentik az egyetlen megfizethető lehetőséget az 

értelmes és hasznos tanórán kívüli idő eltöltésére. a rendszeres mozgás megszerettetésére. A 

szervezett versenyek pozitív élményekhez juttatnak, a sporttevékenység hozzájárul a nevelés 

számos területének eredményéhez. 

A kerületben található összes közoktatási intézményben (l O általános- és 7 középiskola) 

müködik sportszervezet DSE, illetve iskolai sportkör (a továbbiakban: ISK). Ebből 12 DSE 

(önálló jogi személy) és 5 ISK. Az általános iskolákban működő DSÉ-k taglétszáma 2300 fő 
felett van, ez a tanulók 41 %-a. A kerületben három középiskolában működik D SE. 

taglétszámuk 1 700 fő. Az Önkormányzat 2015-ben 50 sportcsoport müködését támogatta. A 

diákolimpia versenycin aDSE-és ISK-tagok is részt vesznek, 2015-ben 22 sportágban 423 8 fő 

nevezett, ebből 3629 fő általános iskolás és 509 fő középiskolás. Az összes versenyidő egy 

tanév alatt 450 versenyóra és 78 versenynap volt az elmúlt tanévben. A diákolimpiai 
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versenyrendszerben 20 ll-20 15 idöszakban résztvevő iskolák, korcsoportok és résztvevök 

számát a Sportkoncepció 7. és 8. melléklete mutatja. 

Kőbán\rai Diákonn~~ 
' 

általános iskolás • • ~ / • ~ ~ ". / ~ .f/ " 

l<ozepiSKolas reszt ve vm 
résztvevőinek száma sz ama 

~~GClü 1.000 

350 0 

?COG 

2 500 

.1000 

500 

~Ol J_-20122012-20132013-20 lt:l2() _lL1- 20 lS 

}_ áhra 2. áhra 

Az általános iskolák esetén a sikeres versenyrendszer legfőbb oka a jól kitalált eredményességi 

támogatásban keresendő. Az iskolák érdekeltek a részvételbcn, a szervezésben és az 

eredményességben is. mert ennek alapján részesülnek az elosztható keretbőL ami 2015. évben 

2 OOO OOO Ft volt. Ennek hatására az évek során a résztvevők számában stabilitás nmtatható ki 
(l. ábra). 

Középiskolások esetében a 2. ábra jól szemlélteti az Önkormányzati támogatás 20 l 2/20 13-as 
tanévtől való megszüntetésének hatását. mely drasztikus csökkenést eredményezett a 

diákolimpiai versenyeken való részvevők számában (905 főről 365 főre csökkent). A helyzet 

némileg javult azáltal. hogy a Fővárosi Önkormányzat és az Országos Diáksport Szövetség a 
2013/2014-es tanévtől sportszervásárlási támogatást vezetett be, és a kísérö pedagógusok 

díjazását is támogatatta (368 főről 500 fő fölé emelkedett). Ez a csökkenés azért aggasztó. mert 
ez az a korosztály, amelyiket a legnehezebb megmozgatni, bevonni a közösségi és 

sportprogramokba. Az érettségi és nyelvvizsgára való felkészülés időszakában leghamarabb a 
sporttevékenységekről mondanak Ic a fiatalok. 

Kiemelkedő eredmények születnek a diákolimpia-versenyeken. A kerületi iskolák jelentősen 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Diáksport Szövetség eredményességi ranglistáján 

Kőbánya előkelő helyen szerepeljcn. A diákolimpiák lebonyolítását (az illetékes 

szakszövetségekkel együtt) a Kocsis Sándor Sportközpont (jogelődjei: KSK és KSFK) 
szakszerűen irányítja. 

7.1 Fejlesztési javaslatok 

7.1.1 2016. évifeladatok 

a) a Kocsis Sándor Sportközpont által nyári szünidőben sporttáborok szervezése napközis 
jelleggel; 
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h) a tártkapus program bevcze~ése (tanitúsi szünelckben, hétvégéken az iskolák sportcélú 

létesítményeinek nyitva tartásával és programok szcrvezésével sportolási lehetőséget kell 

biztosítani, így mind a diáksport, mind a szabadidősport használhatja a sportlétesítményeket; 

c) szünidős, szabadidős sportprogranwk, spontáborok támogatása; 

d) a tamllók minél nagyobb számban történö részvétele szervezett formában az iskolai 

sportfoglalkozásokon, úszásoktatáson, házi bajnokságokon és a kerületi sportrendezvényeken; 

e) az intézményi udvarok és a közterületi játszóterek kialakítása, a meglévők karbantartása, 

felújítása. a mozgásfejlödést segítő biztonságos és esztéiikusjátszóeszközökkel történő ellátása. 

7.1.2 2017-2019. évifeladatok 

a) testvérvárosi kapcsolatok keretében négy évente sporttábor szervezése, a sportágak 

meghatározásával; 

h) az eredménycsségi támogatás kitc1jcsztésc a középiskolákban működő DSI~-krc is. ezzel 

motiválva a középiskolai korosztályt a kerüleli diákolimpiai versenyeken való részvételre. 

8. Versenysportok, sportver·senyek 

A terület helyzetét - jellegénél fogva - leginkább a versenyeredmények jellemzik. melyeket 

illetően nehéz a leljesség igényével értékelni: a csapatjátékoktól kezdve a küzdősportok 

legkülönbözőbb válfajáig hosszasan lehetne sorolni az eredményeket. 

A Kőbányai Önkormányzat kiemelten támoga~ja az olimpiai sportágként szereplő 

versenysportokkal foglalkozó kerületi egyesületeket Ezek közül folyamatosan kiemelkedő 

nemzetközi eredményeket érnek el a KSC úszói, valamint a Törekvés SE vívó- és kerekesszékes 

vívószakosztályának sportolói. A sportsikerek által Kőbánya hírneve a kerület határain túl 

nyúlik. 

8.1 Utánpótlás-nevelés 

Az utánpótlás-nevelés a versenysport spcciális ágazata, melynek feladata az utánpótláskorú 

sportolók felkészítése, versenyeztetése. Az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének 

alapja az utánpótlás-nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közölti 

folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. Az 

utánpótlás-nevelésben fontos feladat az abban résztvevő fiatalok egészségi és edzettségi, 

valamint pszichikai állapotának javítása. illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi 

normák, tulajdonságok kialakítása. Az Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti a 

sportegyesületi keretek közölt folyó utánpótlás-nevelés támogatását Fő célja az utánpótláskorú 

sportolók számának növelése, hogy ezáltal egészségesebb és munkaképesebb ifjúságat neveljen 

fel a társadalom számára. 

Kiemeit költségvetési támogatásban részesülő utánpótlás-nevelő egyesületek és sportágak: 

a) Kőbányai Diákok Sportegyesülete (KDSE)- kosárlabda, 

b) Kőbánya Sport Club (KSC) -úszás, birkózás, sakk. ökölvívás, 

c) Kőbányai Ifjúsági Egyesület (KISE)- labdarúgás, 

d) Kőbányáért Egyesület - labdarúgás. 

e) Törekvés Sportegyesület- vívás, 

14 



j) White Sharks Hockey Club- jégkorong, 

g) Ferencvárosi Torna Club (FTC)- kézilabda, jégkorong, vízilabda, atlétika, torna. 

8.2 Fejlesztési javaslatok 

a) az egyesületek és a nevelési-oktatási intézmények közreműködésének elősegítése a 

tehetségek felkutatásában, az egyesületekhez való irányítássat 

b) a színvonalas szakmai munkához szükséges infrastruktúra megteremtésének támogatása. 

együttműködési megállapodások keretében kedvezményes. illetve térítésmentes 

sportlétesítmény-használati lehetőség biztosítása: 

c) a Gyakorló utca 25. szám alatti. 392101/178 helyrajzi számú sporttelep használati 

szerződésének rendezése a tulajdonos Fővárosi ÖnkormányzatlaL a fejlesztési lehetőségek 

megvizsgálása; 

d) a fejlesztési lehetőségek megvizsgálása, TAO támogatások bevonása a sportlétesítmények 

építésének megvalósításába (szabványméretű jégpálya építése). 

9. Szabadidősport 

A szabadidősport nem eredményorientálL hanem főként kedvtelésből, az egészség 
megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéseként végzett sporttevékenység. testedzés. Az 

egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölt be, mcly a munkaképesség megtartásán. 

javításán kívül az önmegvalósítás. a szórakozás. a közösségi tevékenység fontos eszköze. 

A lakosság széles rétege számára biztosítani kell az alapvető sportolási és rekreációs 

lehetőségeket. A Sporttörvénynek és a Nemzeti Spm1stratégiának megfelelően kiemelten kell 

kezelni a lakosság sportját, a szabadidősportoL Az egészséges életmód kialakításához 

elengedhetetlen a rendszeres sporttevékenység, a fizikai aktivitás. ehhez sz-ükség van olyan 

egyesületekre, klubokra, amelyek szakembereik segítségével lehetőséget biztosítanak a 

lakosság számára. hogy megtalálják önmagukra nézve a legmegfelelőbb sportolási 
lehetőségeket. 

Az Önkormányzat fontos területnek tekinti a lakosság szabadidőben történő sportolási 

lehetőségeinek szélesítését. Az infrastruktúra fejlesztése mcllett jelentős szerepet kapnak a 

különböző sportesemények. családi rendezvények. 

A szabadidősport-rendezvények propagálásánál az információs csatornák minél szélesebb 

skáláját kell alkalmazni. Az állami pénzeszközökhöz való hozzájutás érdekében az 

egyesületeket, intézményeket folyamatosan el kell látni pályázati információkkal, ennek 

megfelelően a sportvezetőket fel kell készíteni a pályázatok színvonalas elkészítésére. Ezt a 

szerepet a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége látja el. 

Kiemeit költségvetési támogatásban részesülő rendezvények: 

Isaszegi Kerékpáros Emléktúra, melynek fő szervezője a Kőbányai Torna Club (a 
továbbiakban: KTC), és amelyet a kerékpárosok szezonnyitó rendezvényének tartanak a 
kerületben. 2015-ben 450 fő nevezett és vett részt a 60 km-es túrán, felnőttek és gyerekek 
egyaránt. 
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Az "Autómentes nap" a KlT és az Önkormányzat szcrvezésébcn több mint 300 fő_ a kőbányai 

iskolák és óvodák részvételével kertil megrendezésre. A ke:·ékpáros túra mellett játékos 
vetélkedők, valamint elsősegély és KRr:sz bemutatók során szerezhetnek új ismereteket a 

gyerekek. 

Az Önkormányzat a végrehajtolt infrastntktúrafejlesztéseknek és az egyre népszerübb 

szemléletformáló rendezvényeinek köszönhetően 20 l 0-ben, 20 ll-ben és 20 l 4-ben elnyerte a 

"Kerékpárosbarát település" cím et. 

A Népligetben május hónapban megrendezésre kerülő Streetball Fesztivál az országos 

rendezvénysorozat nyitó eseménye. 

Évente két alkalommal kerül megrendezésre a "Nagy sportágválasztó - A sport napjai'' a 

Merkapt Maraton Team SE közreműködéséveL J 2-12 ezer látogató részvételével. A 

rendezvényeken az érdeklődök több mint l 00 sportággal ismerkedhetnek meg, próbálhatnak ki. 

A rendezvények nagy segítséget nyújtanak aszülőknek a gyermekeik részére a iegmcgfelelőbb 

sportág kiválasztásában. 

A szabadidősport tekintetében jelentős szerep jut a különböző vállalkozásoL szolgáltatóknak 

is. Az edzőterm ek, fittnesz klubok. uszodák és a jégpálya a szolgáltatásaik révén hozzájárulnak 

a kerület lakosságának sportolási lehetőségeihez, egészséges életmódjához. Kerületi szinten 25 

vállalkozás és 2 közintézmény nyújt széles kínálatot sportolási lehetőségek terén a 

mindennapokra. A szolgáltatók adatait tartalmazó táblázat a sportkoncepció 9. melléklete. 

9.1 Fejlesztési javaslatok 

9.1.1 2016. évifeladatok 

a) a kerületben található mgyenes szabadtéri sportolási lehetőségek helyszíneiről térkép 
készítése; 

b) a kerületi sportolási lehetőségekről szóló kiadvány készítése; 

c) a horgászat népszerűsítése az újhegyi Mélytónál az ott működő egyesület 
közreműködésével: 

d) a 2015. évi adventi jégpálya sikerére való tekinteHel a program évenkénti megismétlése: 

e) a közszolgálati dolgozók sportolási lehetőségeinek népszerűsítése; 

j) kerületi válogatolt szervezésc különböző sportágakban; 

g) a szabadidősport terén, különös tekintettel a 18-50 éves km-osztályra, a részvételi szám 
jelentős növelése; 

h) a sportszolgáltatások fej lesztése, szélesítése, sportprogramok, rendezvénye rendszeres 
szervezése, lebonyolítása. 

Sportliget fejlesztése 
a) a KTC szakmai irányításával a bringapark továbbfejlesztése, 

b) kerékpáros csarnok építése, 

c) görzenál park létrehozása, 

d) az Óhegy park mintájára további fu.tókör építése, 

e) szabadtéri kondicionáló park kialakítása fittnesz gépekkel és street work out eszközökkeL 

f) szabadtéri sakk mező kialakítása "óriás" bábukkaL 
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g) lábtenisz pálya kialakítása, taek ball asztalok telepítése, 

h) "mezítlábas-park" létrehozása olyan járófelületekkel, amelyek segítik a lábboltozat és 
gerincoszlop deformitásainak javítását, 

i) a kosárlabda pályák felújítása (normál és 3:d-as játékhoz egyaránt) és világítással való 
ellátása. 

j) frizbi pálya kialakítása. 

Rendezvények 

a) a "Mozdulj Kőbánya" szabadidős programok, rendezvények megszervezésc és 
lebonyolítása a KSSK által: lakókörzetek közötti labdarúgó kupa, sportok éjszakája. játékos 
szellemi és sportvetélkedők (a sportkoncepció 1 O. melléklete); 

h) a "Para Sportok Napja" rendezvény megszervezése, lebonyolítása; 

c) a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények támogatása (Olimpiai ötpróba. Halloween 
futóverseny, Szcnt László napi futás. BBU Föld alatti futóverseny); 

dj fiatalok mozgósítása, a szabadtéri spm1eszközök használatának népszerűsítése; 

e) Közszolgálati sportnap megrendezése. 

9. 1.2 20 I 7-2019. évi feladatok 

a) "Kihívás napja" megszervezése; 

h) a Sportligeti Uszoda és Strandfürdő fejlesztése; 

eJ kerékpárutak, kerékpáros barát útvonalak fejlesztése; 

d; a Dél-Pesti Turisztikai Kerékpáros Folyosó X. kerületi részének megvalósítása: 

e) a kerület éves szabadidősport-naptárának összeállítása a civil szervezetekke! 
együttműködve, amely tartalmazza a sportolási lehetőségeket és ismerteti az előző évben a 
kerületi sportolók által elért kiemelkedő eredményeket; 

j) a kerületi szabadidősport területén tevékenykedő sportszcrvezetek, civil szervezetek 
támogatása. 

l O. Idősek sportja 

Nem feledkezhetünk meg társadalmunk idősödő korosztályáróL támogatni kcJI a kerületben élő 

szeniorkorúak sportolását. A szakemberek segítségével ez a réteg is megtalálhatja a korának és 

egészségi állapotának megfelelően űzhető sportágat Ezáltal az időseknek nemcsak az 

egészsége, hanem -megfelelő kellemes baráti közegben -a kedélyállapota is javulhat. 

Kőbányán az idősek és a nyugdíjasok szervezetei önkormányzati segítséggel működnek. Az 

idősek és nyugdíjasok civil szervezeteinek, szövetségeinek működése szervezettséget és 

aktivitást. társadalmi elismertséget és támogatoltságat tükröz. programjaik jól illeszkednek az 

idősek igényeihez. A kerület vezetésének kezdeményezésére különböző sportfoglalkozások 

kerültek megszervezésre. Az Önkormányzat jelentős mértékben támoga~ja a szépkorúak 

sportolási lehetőségéL 

2012-ben 50 fővel létre jött egy új közösség, akik kedvezményes feltételekkel vehettek részt 

nordic-\valking foglalkozásokon. 2013 óta hivatalosan bejegyzett civil szervezetként működik 

a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete (a továbbiakban: KESZE). Az 
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egyesületnek tagja lehet minden tárgyévben 50. életévét betöltő személy. A KESZE 2015-ben 

már heti három kondicionáló torna, három zenés torna. három vízi torna, két nordic edzést 

szervezett, valamint elindította a túra-programokat is. Néhány év alatt a pár fös kis csapat egy 

500 főt számláló civil szervezetté nőtte ki magát. A KESZE állandó szervezője a senior 

korosztály sportéletének. 2014 óta kerül megrendezésre a Kőbányai Sen i or Olimpia. me ly 

program keretén belül a különböző versenyszámok mellett sportági bemutatókra és 

egészségügyi szűrésekre is sor kerül. 

A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok kiemelten kedvezményes belépőt válthatnak 

(200 Ft/fő) az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőbe reggel 6 és 8 óra közötti időszakban. 

l O .l Feladatok 

o) a Kőbányai Senior Olimpia szervczésc során új versenyszámok bevezetése a verseny 

szórakoztató jcliegének erősítése céljából; 
h) a senior korosztály számára biztosított közösségi programok, sportolási lehetőségek 

népszerűsítése a lakosság körében; 
c) egészségmegőrző programok. ismerctteJ~jesztő előadások szervezése a mozgás és 

egészséges táplálkozás élettani hatásairóL 

ll. Esélyegyenlőség, hátrán)'OS helyzetűek, fogyatékkal élők sporíja 

A szcrvezett amatőr versenysport és szabadidősport közvetlen finanszírozása a lakosságnak 

nyújtott szolgáltatásnak minősüL de sajnos sokan nem tudják megfizetni a sportolási 
lehetőségeket. Az Önkormányzat a szabadidősport terén a különböző sportegyesületekkel 

együtt széles skálán, számos lehetőséget kínál a sportolni, mozogni vágyók számára. A kiemeit 

támogatásban részesülő sportegyesületek a foglalkozásaikat igénybe vevő hátrányos helyzetű 
gyermekek számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítanak a tagdíjak és a 
versenyeztetés költségeinek 50%-os mérsékléséveL továbbá a nagycsaládos kártyúval 

rendelkezők részére a tagdíjak és tanfolyamok áraibóllegalább 20% kedvezményt biztosítanak. 

A Sporttörvény kiemelten foglalkozik a fogyatékkal élők sportéletének támogatásávaL A sport 

a fogyatékkal élők esetében különöscn jótékony hatással van a személyiség fejlődésére, és 

jelentős a társadalmi beilleszkedés! elősegítő, az életminőséget javító szerepe is. 

A fogyatékkal élők sportjának jelentős színterei a terápiás hatású sportfoglalkozások. és a 
rendszeresen, versenyszerűen végzett sporttevékenységek (pl. országos bajnokságok. 

Paralimpia, Speciál Olimpia stb.). 

A Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program (!-lEP) rögzíti a fogyatékos személyek jogairól 

és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 18. §-ában foglaltakat, mely 

szerint a fogyatékos személy számára lehetövé kell tenni a sport- és más kőzösségi célú 
létesítmények látogatását. Továbbá a fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek 
megteremtéséhez-a sportolási célú. szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell 
tenni. A kerületben a Kocsis Sándor Sportközpontban található Paralimpiai Sportközpont nyújt 
sportolási lehetőséget a mozgáskorlátozottak számára. Ezen a sporttelepen készülnek a 
Törekvés Sportegyesület kerekesszékes vívó sportolói a nemzetközi versenyekrc. jelenleg a 

Riói Olimpiára. 
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A Komplex Általános Iskolában 2015-ben átadott müfüves pálya íehetőséget nyújt a 

fogyatékkal élő tanuJók számára az ép társaikkal egyenlő feltételek közötti sportolásra. Minden 

évben közös sportnap kerül megszervezésrc a Széchenyi István Általános Iskolában. ahol a 

fogyatékkal élő tanuJók és az ép gyermekek együtt sportolhatnak, versenyezhetnek A 

rendezvénynek fontos szerepe van az egymás elfogadásának segítésében. 

I l. l Feladatok: 

a) a Kőbányai Parasportok Napja rendezvény mcgszervezése és lebonyolítása a Paralimpiai 
Sportközpontban: 

b) a paralimpia szereplésre esélyes sportolók lehetőség szerinti támogatás; 

c) új sportlétesítmények. tornatermek építésénél az akadálymentesítési lehetőségek 

figyelembevétele annak érdekében. hogy azok a fogyatékkal élők által is használhatúak 
legyenek: 

d) a fogyatékkal élők bevonása a kerületi szabadidős sportrendezvényekbe, hogy minél 

szélesebb körben sportolhassanak együtt ép társaikkal; 

e) az amatőr szintű versenysport támogatása. a Kocsis Sándor Sportközpont ezen 
tevékenységének erősítése. 

12. A kőbányai sporttámo~atások formái 

A sportlétesítmények fenntartási költségei nagy kiadást jelentenek éves szinten (sportközpont. 

uszodák, szabadtéri létesítmények) de törekedni kell a minél szélesebb körű kihasználtságra. 

valamint optimalizálni kell a kiadásokat és a bevételeket. 

Az Önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben szereplő sport és szabadidő eitöltéséhez 

kapcsolódó támogatások tervezett és ténylegesen felhasznált összegét a 11. és a 12. melléklet 
tartalmazza. 

SOO OOO 

700 OOO 

200 OOO 

1.00 üOD 

A !;port és szabadidő!>· tevékenységekhez kapcsolódó 
támogatások és a ténylegesfelhasználás összehasonlítása 

2011 2012 2013 2014 201S 2016 

3. ábra: A:: Önkormúnv::at éves költséa1·etésí rendeleteiben szerejJ/ő .\fJOrt és szabadidő eitöltéséhe - ,.., 
kapcsolódó támogatá.•;ok. 

Az Önkormányzat és a támogatott sportszervezetek, egyem sportolók támogatási 
megállapodást kötnek. A sportszervezetek és az egyéni sportolók a támogatás összegének 
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felhasználásáról a túmogatási megállapodásban meghatározott időpontig kö1elcsck tételesen 
el számolni. 

Aki nem lett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének, az 
elszámolás teljes benyújtásáig és annak elfogadásáig további önkormányzati támogatásban nem 
részesülhet. 

A támogatás utalásának további feltételei: a támogatást befogadó szervczetnek nem lehet 
köztartozása, illetve nem állhat fenn lejárt tartozása az ÖnkormányzattaL önkormányzati 
költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal 
szemben, a szervezet nem állhat végelszámolás vagy felszámolás alatt. vele szemben 
csődeljárás vagy egyéb, a mcgszüntetésére irányuló eljárás nem lehet folyamatban. 

A támogatásokfórmái: 

a) Létesítmények használatának térítésmentes vagy kedvezményes biztosítása: Az 

Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményeket a diáksport részére együttműködési 
megállapodás keretében díjmentesen, a kiemeJt sportegyesületeknek kedvezményes 

feltételekkel biztosítja. 

h) KiemeJt sportegyesületek költségvetési támogatása, utánpótlás-nevelés támogatása. 

c) DSE sportcsoportok működési és eredményességi támogatása: Az eredményességi 

támogatás elosztásának rendszere: 60% a négy alapsportágból (úszás, atlétika, torna és a 

labdajátékok) a két legjobb eredmény alapján, 20% az összes rendezvényen való részvétel 

alapján (egy tanulónak akármennyi versenyen vesz részt, csak egy egyéni és egy 

csapatrészvétele számít), és 20% a versenyek rendezésében való aktivitás alapján kerül 

felosztásra. Ha egy iskola valamely alapsportágban nem vesz részt, akkor arra az évre az 50 

százalékos támogatás egészétől elesik. 

d) Kőbányai egyesületek pályázat útján történő működési támogatása: versenyek, 

rendezvények, működés támogatása. 

e) Tehetséges sportolók egyéni támogatása: nemzetközi versenyeken való részvéteL speciális 

sporteszközök vásárlásának támogatása. 

I 2.1 Fejlesztési javaslatok: 

A kerületben működő 60 sportszervezet (egyesület, DSE, szakbizottság) 58 sportággal 

foglalkozik. Az elmúlt években a kisebb egyesületek sportolói számos kiemelkedő nemzetközi 

eredményt értek el, ami azt mutatja, hogy érdemes támogaini a tevékenységüket. A 

támogatások formáját és mértékét célszerű rögzíteni, eredményekhez, illetve taglétszámhoz 
kötni. 

Az Önkormányzat által kiemeJt támogatásban részesülő sportágak: úszás, labdarúgás, 

kosárlabda, vívás, kerekesszékes vívás, birkózás, ökölvívás, sakk, öttusa, asztalitenisz. A 

sportesemények tekintetében kiemeit támogatásban részesülnek a kerületi kerékpáros 

rendezvények és a "Nagy sportágválasztó" napol<.. A kiemeit sportágak, tevékenységek, 
rendezvények körét_ az elért eredményeket érdemes évente felülvizsgálni, ha szükséges 

bővíteni, illetve szűkíteni. Az elmúlt évek során a fittnesz és a különböző harcművészeti 

ágakban elért világbajnoki és Európa-bajnoki címek indokolttá teszik ezen sportágakra vaió 
odafígyelést. 
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Az eredményességi támogatás kite1jesztése indokolt a középiskolákban működő DSl~-kre is. 

ezzel motiválva a középiskolai korosztályt a kerületi diákolimpiai versenyeken való részvételre. 

13. Egyéb feladatok 

13.1 Kitüntetés 

A Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

szóló 10/2012. (IlL 27.) önkormányzati rendelet értelmében a helyi közügyek terén nyújtott 

kiemelkedő teljesítmény, valamint a kerület életében meghatározó életmű és kimagasló 

szakmai munka elismerésére kitüntetéseket alapított Kitüntetés Kőbányához kötődö 

természetes személynek, szervezetnek vagy közösségm~k adományozható. A "Kőbánya 

Sportolója" elismerő cím annak a kőbányai egyesületben sportoló személynek kőbányai 

egyesület csapatának, illetve kőbányai lakóhellyel rendelkező sportolónak adományozható, aki 

kiemelkedő teljesítményével és sportszerű magatartásávaL illetve közösségi 

felelősségvállalásával példát nmtaL valamint jelentős mértékben hozzájárult Kőbánya 

elismertségéhez. A kitüntetésből évente egy adható. A kitüntetésre javaslatot tehet bármely 

természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet A kitüntetéssel a 

Képviselő-testület díszoklevelet és emlékpiakenet adományoz. A kitüntető cím átadására 2014 

óta kerül sor. 

a) a "Kőbánya Spmiolója" díjátadó gála megszervezése, a rendezvény keretében az előző 

évben a kerületi sportolók által elért eredmények bemutatása; 

h) az önkormányzati kitüntetések alapitásáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 

(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása akként. hogy a Kőbánya Sportolója elismerő cím 

az egyéb elismerő címekkel azonos anyagi juttatással járjon. 

13.2 Kommunikáció, tájékoztatás 

a) a kerületen belül a különböző sporttal foglalkozó szervczetek munkájának összehangolása. 
az információcsere elősegítése; 

b) a kommunikáció hatékonyabbá tétele a résztvevők és a további érintett együttműködő 
partnerek között; 

c) sportinformációs adatbázis működtetése a sportszervezetről és a sporteseményekről, amely 

a lakosság tájékoztatását szolgálja: 

d) a Sportkoncepció az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül; 

e) a Sportkoncepció időszakos felülvizsgálata során a sportszervezetek és a lakosság 

véleményének, javaslatainak figyelembe vétele. 
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