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Tiirry: Az Onkorminyzat sport- 6s szabadidft tev6_

kenys6gei fejleszt6si koncepci6jlnak, .rala_
mint az Onkormdnyzati tulajdonri sportl6tesit_
m6nyek egys6ges iizemelteidsi rendl6nek ki_
'dd;:erei*

Tisz&lr K6pvis.l&r.srl&f.!

v6lem6nyc-m szerint, jelenleg az Onk-ormdnyzat sponl6tesftm6nyeivel val6 gazddlkod{s iittdt-hatatlan 6s koncepci6tlan.

Legudbb pelddur. a rtdr'dsJ6kr. Lah n te{Er. cfuD (MLIer B.€* $ra rerharnnzorl Freri6sbdrleti dij ranozdsdr valaminr a r6tesitmdny ,:iuoli uorueaoasir targyritut oi,..ggv"ri;o.**szerint, rdszben az Onkormdnyzat sponfelleizt6si konceDci6iiinJ hliryu ,iril,.ey .orrr,perspektMtlan d6nt6st hoztunk, hpr.:n a kenilet rpo.tei.tor ugy 
"gv.iig"r,'t'rrjtu"-ug*isportcentrum kialakit;isa jobban szolgflta voina.

Meg kell emlitenem a Kertvdrosi sportl6tesitmdnyeket uzemertetd Kft. miik6d6s6vel kapcso_latban kordbban mdr t6bbsz6r jerzeit kifogiisaimat is, ameryekkel krp;;;il;;;.gar,o, i.k6rtenl amely iilliriisaimat nagyr6szt igazolta.
Most fjabb, szerintem hibds d6nt6seket k6sziiltek meghozni, amely szerint a KertvdrosisportEtesir.**yekei Lra,er&kba# H{i, 

"iz J};*ur'r dr.,us;:., kibdrleu sira&cor, ei6brr prusz
csriszdajegyet akart bevezetni, map a bei6p6dijak nagyariinyi taa2^;i k*'ntti"Ireresot
hatdroztdk el. Az dremel6srdr jelenreg. rennndtak, del6remdnyem srerrnt, a- rt. 

- 

onaro
galafiirggasa nem azt jeienti, hogy az 

-Onkormiinyzat 
ceijaivai szemben a iatossaloi te.i,ei;

int6zked6seket hozhatnak.

Ezek ut6n, r6bb k6rd6s is fermeriilt bennem azzal kapcsolatban, hogy kinek k6sztilt ez a sok
ry!{idos 6s sponjellegii beruhiiziis, kinek a javiit rrb6,itlr, mennyien tudnak a keriiler lako-
sai kdztii hozzdjutni a szolgdltatdsokhoz, ki tizemeiteti li tetet az6rt, hogy ..ndrr".".*,- .r. _
bdlyosan karban legyenek tarwa a kiirrinboz6 l6tesirm6nyek, mityen r.#t.p.io .""ie" aont
az OnkormSnyz-at arnil hogy mit 6pir, i6vft es mely sportig ingatLnpft rijitja fel?

1tz {i$orm6nyzati vagyonnal 
,val6 Jelelds gazdiilkodiis 6rdek6ben javaslom, hogy

!"-riiljdn kidotgozasra az 6nkonn{nyzat iport- 6s szabadid6s tevetenysegeinekfojt:t{f$. koncepcir6ja 6s ea alapul u.6r", a, tinkormiinyzati tulajdonri lpri"_ A.
szabadidds ldtesitm6nyekkel va16 gazdiilkodiis rendje.

MegfontolSsra ajiinlonl hogy a sport- 6s szabadid6s ldtesitm6nyek rizemeltet6se, kezel6se az
Onkormdnyzat erre szakosodott vdllalkozdsdhoz. a kib6virett iev6kenvs6ei korfi Kenvdrosi
sponl6tesitm6nyeket Uzemeltetri Kft.-hez kertiljon 6s ezzel a megolddssal leha6s6get



teremthetnenk arra, hogy a ietesitm€nyek szeleskorii-ben, egysegesen es gazciasdgosabban
legyenek kihaszndlva, iizemeltetve.

Javaslom tov6bbii, hogy az onkormdnyzatndl legyen alkalmazdsban egy sponszervez6
munkatdrs, aki Osszefogja, szervezi a Kertvdros sport 6s szabadid6s tevokeiyse[ot, valamint
kaprsoiatot tart a Keitv-irosi spoitidtesitm6nleiiet uzenreitet5 Kft.-vel ds I ker;letben
miikbdd sportegyesriletekkel.

Ker:em-a tisztelt Kdpvisel&resdiletet, hogy tiirgyalja meg az el6terjeszt6st es a hatdrozati ja_
vaslatokr6l drintdst hozni sziveskedjen.

Hatdruzati iavaslat I.: Budapest Fdvdros XVI. kertileti Onkormdnyzat K6pvisel6restrilere
ligy hatdroz, hogy fulkeri a polgdrmmer, hogy a kerfileri

Hatdrild: 2017. oktrib6. 5.
Felel6s: Koviics P6ter polgdrmester
(elfogaddsa egyszerfi sz6tdbbs6get igdnyel)

Hatimzati javastat rr,: Brd4res E6viiro6 rvl. kerfileri Onkormjnyzat Kepvisel6ter;riilrte
figy hatdroz, hogy felk6ri a polgdrmesteq hogy az Onkormdnyzat
sport- 6s szabadid6s tev6kenysdgeinek lejlesztesi koncepci6jiit
tigyelembe v6vg dolgozza ki az dnkormdnyzati tulajdonf sport_ es
szabadid6s ldtesitm6nyekkel vald gazdiilkodils rendjdt.

HatdridS: 2017. november. 2.
Felel6s: Kovdcs Pdter polgiirmester
(ei[ogatijsa egyszer'[i sz6tobbsdget igEriyel)

Budapest, 2017. jrlnius 6.

sportegyesiiletek, szakmai szervezetek, bevoniisdval dolgozza ki az
Onkormdnyzat sport- 6s szabadidds tev6kenys6geineli felleszt6si
koncepci6jdt.
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