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I. fejezet: Altaldnos megrlllapitr{sok

A testnevelds 6s a sport az egvetemes emberi kulttra rdsze, alapveto eszkoze a

szemdlyisdg form6kis6nak 6s a testi k6pessdgek fejlesztds6nek.

Magyarorsz6g Alaptorvdnye a rendszeres testedzdshez val6 jogr6l az alitbbiak
szerint rendelkezik:

,,XX. cikk
( I ) Mindenkinek joga van a testi ds lelki eg6szsdghez.
(2) Az (1) bekezdds szerinti jog ervdnyesiildset Magyarorsz6g genetikailag

m6dositott 6loldnyekt6l mentes mezogazdasdggal,, az eg6szsdges

dlelmiszerekhez 6s az ivovizhez val6 hozzaferes biztosit6s6val, a munkav6delem
6s az egdszsdgiigyi ell6t6s megszervezds6vel, a sportol6s ds a rendszeres
testedz6s t6mogat6s6val, valamint a k<irnyezet vddelmdnek biztositds6val segiti
el<i."

A sport helye, szerepe

A sportnak helye, szerepe van:

. az egdszsegmegorz6sben 6s a rehabilit6ci6 sor6n,

. a szem6lyis6g formrilds6ban,

. a mozg6skultirra fejlesztdsdben,
o a nemzeti tudat errisitdsdben,
o a k<izciss6gi magatarl6s kialakit6s6ban,
. a szabadido kultur6lt ds hasznos eltdltdsdben,
. a szorakoz5sban 6s sz6rakoztat6sban,,
o a nemzetkrizi kapcsolatok felv6tele, fejleszt6se sor6n 6s

o a pdldamutat6sban.

Ezek mind olyan jellemz6i a testku ltti 16 na k, rnelyet az adott kor0lmdnyek
kozott, lehet<isdgeink maxim6l6s kihaszn6l6s6val timogatnunk kell keriilettlnk
polgdrai egdszsdg6nek, fizikai 6llapotuk javitrisa, sporlhagyom6nyaink 6pol6sa,

spoftdrtdkeink megcirzese, sz6rakoz6si lehetosdgek biztosit6sa, fejlesa6se ds

himevtnk oregbitdse drdekdben.

A testnevel6s, a sport a betegsdgek megel<izds6t, a t6rsadalombiaosit6s
kiad6sainak csiikkent6s6t segiti elo, hozzhiSrul az 6let min6s6gi 6s mennyis6gi
t6nyez6inek meg6rz6s6hez, javul6sShoz.
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Az tinkorm6nyzat sporttal ka pcsolatos ttirv6nyi feladatai

A Magyarorsz6g helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 201I. 6vi CLXXXIX. ttirv6ny
13. S (t) bekezd6s 15. pontja a teleprildsi <inkormdnyzatok feladatai kcizd sorolja
a spoft, ifiirsrigi iigyeket.

A sportr6l sz6l6 2004. 6vi I. ttirv6ny 55. $-a az al6bbiakban hatdrozza meg a
helyi <inkormdLnyzatok sporttal kapcsolatos feladatait:

,,55. S (1) A teleptl6si cinkorm6nyzat - figyelemmel a sporl hosszir t6vri
fej lesa6si koncepciojdra -:

a) meghatilrozza a helyi sportfejlesztdsi koncepci6t, ds gondoskodik annak
megval6sitrlsd16l,

b)aza) pontban foglalt cdlkitiiz6seivel osszhangban egy0ttmrikddik a helyi
sportszervezetekkel, sportszrivetsdgekkel,

c) fenntaila 6s miikddteti a tulajdon6t kepezo spotl6tesitmdnyekeq
d) megteremti az <inkormdnyzati iskolai testnevelds 6s sporttev6kenysdg

gyakorkis6nak feltdteleit.
(2) A telepril6si dnkorm6nyzat az (l) bekezd6sben foglaltakon kiviil - a

kcizneveldsr6l sz6l6 torvdnyben meghat arozotlak szerint - biztositja az
<inkorm6nyzati iskolai sportkrirdk mrikcidds6hez, vagy az ezek feladatait elkit6
di6ksport-egyesiiletek feladatainak zavartalan elkitdsrihoz sztiks6ges felt6teleket.

(3) A megyei ds a fov6rosi dnkorm6nyzat az (1)(2) bekezd6sben foglaltakon
ttl sportszervez6si feladatai kcireben:

a) segiti a teriiletdn tev6kenyked6 sportszdvets6gek mrikcid6sdnek alapveto
feltdreleit,

b/ kcizremtikodik a sportszakemberek kdpzds6ben ds tov6bbk6pzdsdben,

c) segiti a sport6gi 6s iskolai tertileti versenyrendszerek kialakitris6t, illetve az

e korbe tartoz6 sportrendezvdnyek lebonyolit6s6t,
d) adottsdgainak megfelel6en rdszt vesz a nemzetktizi spoftkapcsolatokban,

e)

l) k<izremrikridik a sport ndpszeriisitdsdben, a mozglsgazdag dletm6ddal

kapcsolatos sporttudorn6nyos felvil69osit6 tevdkenysdg szervezds6ben,

g) k<izremtikcidik a sportorvosi tevdkenysdg feltdteleinek biztosit6s6ban.

(4) A megyei jogri vdrosi <inkorm6nyzat illetdkessdgi teriiletdn - adotts5gainak
megfeleloen - ell6tja a (3) bekezddsben meghat6rozott feladatokat.

(5) A helyi iinkorm6nyzatok - figyelemmel a 49. $ d/ pontjriLban foglaltakra is

- a sporttal kapcsolatos feladataik ell6t6srihoz a kciltsdgvetdsi torv6nyben ds m6s,

a sport 6llami trimogat6s6r6l rendelkezo jogszabdlyok szerinti t6mogat6sokban

rdszestilnek.
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(6) Az e t<irv6nyben meghat6rozott feladatai alapj6n a tizezernll tcjbb lakosri
helyi iinkorminyzatok rendeletben 6llapitj6k meg a helyi adottsrigoknak
megfelelcien a sporttal kapcsolatos rdszletes feladatokat 6s kdtelezettsdgeket,
valamint a kcilts6gvetdsiikbol a sporlra forditand6 osszeget."

A spo rtfej leszt6si terv alapelvei

A spoftfejleszt6si terv cdlja amellett, hogy a tcirv6nyi kdtelezetts6geinek eleget
tegyen az <inkorm6nyzat, olyan plusz drfdk hozzdaddsa a Kerlv6rosi sporloldsi
lehetosdgekhez, amivel Budapest egyik legsportosabb kertilete lehetiink.

A sportfejlesztdsi terv alapvet6 c6lja, hogy:

o a keriileti polgdrok az alaptorvdnyben biztositott rendszeres testedz6shez
val6 jogukat mindl szdlesebb kdrben gyakorolhass6k, eziital eg6szsdgiik,
fizikai 6llapotuk, 6,ll6kdpessdgiik javuljon,

. a spoftbeli hagyom6nyok 6poldsa tciretlen legyen,
o a szabadid<i hasznos eltciltdse ds sz6rakoz6si lehetosdg biztositva legyen,
r a testnevelds es a sport rdszteriileteinek - 6vodai, iskolai testnevelds,

lakoss6Lgi szabadidosport, l6tvrlnysport, fogyatdkosok sportja, melyek
egym6rssal cisszefi.iggci, egym6ssal kcilcsonhat6sban 6ll6 eg6szet k6peznek,
- fejleszt6se ne tcirt6njen egyik rdszteriilet rov6s6ra sem,

. a testnevel6s ds sporttevdkenysdg gyakorliisa sordn ne forduljon elii
h6tr6nyos megk0lcinbciztet6s.

o A keriileti igazolt sportol6k felk6sziilds6nek 6s versenyz6sdnek
t6mogat6sa a XVI. kertiletben bejegyzetten ds t6nylegesen mrikcjd<i

sportegyestileteken keresztiil.

E koncepci6ban rrigzitett jogok megilletnek minden szemdlyt, kor, nem, vall6s,
potitikai, nemzeti vagy tiirsadalmi sz6rmaz6s, vagyon, sztiletdsi 6s egydb

ktilcinbs6gt6tel ndlktil.

A sportfejleszt6si terv c6lkitiiz6sei

a keriileti sport (6vodai, iskolai (di6kolimpia), szabadido ds versenysport)

min6l sz6lesebb kdni tovrlbbfejlesa6se, a t6mogat6si feltdtelek javit6sa,

az iskolai, 6vodai tomatermek, tomaszob6k, sportudvarok iilaginak,
felszerelts6gdnek javit6sa, a l6tesitm6nyek kihaszn6lts6g6nak novel6se,

a

a
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lehetcis6g szerint az 6ltal6nos iskola 4. 6vfolyam v6gere tudjon minden
tanul6 biztonsriggal riszni, ehhez nagy segitsdg az 6llam 6ltal kcitelezoen
el6irt mindennapos testnevelds keretdben t<irtdn<i ingyenes risz6soktat6s,
sztiks6ges a kertileti dirikspoft versenyrendszer tov6bbi fejlesztdse,
tcirekedni kell arra, hogy a versenyeken rdsztvevcik kcizcitt ndvekedjen a

nem igazolt sportol6k arlnya,
<isztdnrizni kell a 6-12 dves koroszt6lyt arra, hogy rendszeresen ds nagy
ldtsz6mban, az eletkori saj6toss6gainak megfelelci sportfoglalkoz6sokon
vegyen 16szt,

a lakossiig szabadidcis sporttevdkenys6g6nek t6mogat6sa ldtesitmeny 6s

szervezett sportprogramok biaosit6s6val,
a sportegyesiiletek ut6np6tkis nevel6sdnek el<isegit6se, trlmogat6sa.

A spo rtfej leszt6si terv eszktizei

A XVI. keriileti Onkorm6nyzat tcibb eszk<izzel is tudja t6rnogatni a cdlkittizdsek
megval6sul6s6t, mdg akkor is, ha az iskol6k tekintetdben a felelcissdgi kcire

eroteljesen leszriktilt. Az iskolai sport kdrdesdben szoros egyiittmrikodds
sziiks6ges az Eszak-Pesti Tankertileti Kcizponttal.

a

O

a

a

a

. Onkormanyzati fenntaftesi intdzmdnyekben a sport t6mogat6sa,

. Egyiittmrikodds az Eszak-Pesti Tankertileti Kozponttal az iskolai sport,
di6ksport fejleszt6s6ben, iskolai sporl infrastrukt[rra hasznosit6s6ban,

fejlesztds6ben,
. Onkorm6nyzati tulajdonil sporttertiletek megfelelii hasznosit6sa,
. L6tesitm6ny- ds sporltertilet fejlesztds,
r Keriileti sporlegyesiiletek utrinp6tl6s nevelds t6mogat6sa,
o Kertileti tehetsdges sportol6k tdmogat6sa,
r Keriileti kiemelkedri eredmdnyeket eldrt sportol6k tdmogat6sa,

c T iiekoztatits, felvil6gosit6s.
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II. fejezet: R6szletes sportfejleszt6si, mtiktidtetdsi program
2018-2022

Az 6vod6kban foly6 sportmunka

Helyzetelemz6s:

Az 6vod6kba drkezri gyerrnekek mozgdskulturdja nagyon elt6r<i, esetenk6nt
alacsony szinten van. Az egdszsdges dletm6dra neveldst, a gyermekek
mozg6rsfejleszt6sdt miir 6vod6skorban el kell kezdeni. Ebben az dletszakaszban
kapcsol6dhatnak be a gyermekek ekiszcir a rendszeres testneveldsbe, amely
nagyban hozzdjitrul mozg6skultfr6juk fejlod6sdhez, eg6szsdgtik megcirzdsdhez,
teherbirrisuk, 6llokdpessdgilk nciveles6hez, a k6zcissdgi rnagatart6s
kialakukis6,hoz.

A kertiletben hdt onkorm6nyzati fenntart6st ovoda mtik<idik, cisszesen husz
6piiletben. Minden 6vodilban van j ritsz6-lsportudvar.

Az 6vodrik udvari j6tdkainak kcitelezo jellegri 4 dves feltilvizsgiiata, szabv6ny
szerinti p6tl6sa, j avit6sa folyamatosan tcirt6nik.

A htsz dptiletben minddsszesen kilenc tomaszoba tal6lhat6 6s ebb6l h6rom
tomaszoba nagys6ga eldri a 60 m2-t. A tornaszob6k kihaszn6lts6ga maximdlis.

Az elmi.rlt dvek eredmdnyei az <inkormlnyzat ,,Egy iskola egy 6voda" feltijit6si
programj6nak kciszcinhetoen, tcibbek k<izdtt [j tornaszob6k kialakit6sa, felitjit6sa
a Szentmih6lyi J6tsz6ken Ovod6ban (Baross utca), M6ty6sftildi Fecskefdszek

Ovodriban (Farkashalom utca), a Gyermekkuck6 Ovoddban (Centen6riumi
sdt6ny) 6s jelenleg a Fecskefdszek Ovod6ban (Baross Gribor utca) val6sult meg.

Ovodaudvar felirjit5si programban keretdben eddig a Fecskefdszek Ovoda
(Baross G6bor utca), a Sashalmi Manoda Ovoda (M6t6sza1ka utca), a Cinkotai
Huncutka Ovoda (Jcivendo utca) udvarai irjultak meg illetve folyamatban van a

Napsu96r Ovoda (Agoston Pdter utca) udvarfelirjit6sa.

Az 6vod6k sajrit 6vod6n beltili sport-programokat rendeznek, j6t6kos, r.igyessegi

feladatokkal. Az 6vod6k aktivan rdszt vesznek a kerilleti spoftegyes0letek 6ltal
6vod6k szam ra szervezett spoftversenyeken. Evente megrendez6sre kertjl az

Ikarus Budapest Sportegyesiilet szervezds6ben az Ovifoci nap, illetoleg a

nagycsoportosok j6tekos sporrnapja.



7

A k6t keriileti uszoda megdpitdsdvel lehetosdg ad6dik arua, hogy egyre tcibb
nagycsoportos kerijleti gyermek 16szesiilhessen irsz6soktatS,sban.
Az 6vodriskoru gyermekek eg6szsdgtigyi szrir6se m6r nem az 6vod6ban tortdnik,
hanem a vdd6n6k 6s a gyermekorvosok eltal y egzett rendszeres
st6tuszvizsg6latok alkalm6val. A mozgSrshiilny, az eg6szs6gtelen t6pl6lkozris
eredmdnye, hogy egyre tobb az 6vod6s kor[ak kcizcitt is a trilsi-rlyos gyermek.

Az 6v6ncik jelent6s h6nyada igyekszik rdszt venni mozg6sfejlesztri szakirrinyit
k6pzesen, az ott tanultakat 6tadj6k a kolldg6iknak ds eredmdnyesen haszn6ljdk a
gyermekek mozg6sfej lesztdse sordn.

Fejleszt6s lehet6s6gei, irf nyai:

Az egdszseges 6letm6d kialakitris6t, a rendszeres testedz6s irrinti ig6ny
megalapoz6sdt, az alapveto fizikai k6pessdgek es mozgdskdszsdgek fejlesztdsdt,
a sportolAs megkedveltet6sdt m6r 6vod6skorban meg kell kezdeni. Ehhez a

munk6hoz az alitbbi feltdtelek teljesitds6re van szriksdg:

Az rinkorm6nyzatnak folytatnia kell az dvenkenti egy 6vodaudvar fehijitrisi
programot, annak drdekeben, hogy az ovodai udvarok ne csak szabv6nyosak,
de a mai kor elv6r6s6rnak megfelelcien kdnyelmesek, jol haszn6lhat6k is

legyenek.
Az 6venkdnti 6voda6pi.ilet fehijit6sn6l, ahol lehet/sziiksdges a tomaszob6t is

fel kell irjitani vagy dpiteni kell.
Hangsulyt kell fektetni az ov6nok rendszeres szakirrinyu tov6bbk6pz6sdre,
kdpzdsdre (6t6kos torna, n6pi j6t6kok, tartrisjavit6 torna), ds a lehet<isdghez

m6rten biaositani kell az ehhez sziiksdges feltdteleket.
Az 6vodiikon beltili 6s a sportegyesiiletekkel k<izcis szervezdsti

spoftversenyek sz6m6nak ncivel6sdvel a mozg6slehet6s6gek sz6m6t n<ivelni
kell.
Hangstlyt kell fektetni az egeszseges dletm6d - rendszeres mozg6s,

t6pl6lkoz6s - kialakit6s6ra , az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztdsdre.

Sziiksdges az 6vodai udvarok, tornaszob6k, jdtekeszkcizcik rillapot6nak

rendszeres feltilvizsgrilata, tov6bb6 az 6vodai j6tdkeszkoztik, udvari j6tdkok

folyamatos szabv6ny szerinti p6tl6sa.
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Az iskol6kban foly6 sportmunka

Helyzetelemz6s I

Az iskolai testnevelds ds a tan6r6n kivrili iskolai sport a sporttev6kenysdg
legfontosabb tertilete. A 6-14, valamint 14-18 6v kcizcitti idciszak a test fejl<iddse,
tovdbb6 az 6lsportban az ut6npotl6s nevelds szempontj6b6l rendkiviil fontos.

2017. janu6r 1-j6vel az orsz6gban mindenhol az iskokikban t<irtdnci
tevdkenysdgek teljes feladata 6s felelossdge (a k<izdtkeztetds kivdteldvel) a

tankeriiletekhez keriiltek, igy az iskolai sport tertiletdn az <inkorm6nyzatnak
egytitt kell mrikridnie a fenntart6val.
A XVI. keriiletben 6llami fenntart6sban 11 alapfokt, egy tizenket dvfolyamos ds

h6rom kdzdpfokri iskol6ban folyik a testnevelds tanit6sa, a tan6r6n kiviili
di6ksport, a szabadidosport szervezdse.

Ez elmrilt dvek fej leszt6seinek koszrinhetoen, mrifiives futballp6lya l6tesiilt
azokban az iskol6Lkban, amelyekben ig6nyelte az iskola kcizossdge, es

amelyekben megfeleloek voltak az iskola adotts6gai:
- Budapest XVI..kerilleti Arany J6nos Altal6nos Iskola
- Centen6riumi Altal6nos Iskola
- Budapest XVL keriileti Jokai Mor Altal6nos Iskola
- Budapest XVL kertleti M6ra Ferenc Altakinos Iskola
- Budapest XVL kertileti Szent-Gyorgyi Albert Altul,inor Iskola (2)
- Budapest XVL keriiteti T6ncsics Mih6ly Altal6nos Iskola 6s Gimn6zium
- Budapest XVI. kertileti Szerb Antal Gimn6zium

Szintdn az elmrilt idoszak iskolai sportfej lesztdseinek eredmdnyekdnt mesrijult a

tomaterem:
- Budapest XVI. keriileti Lemhenyi Dezsci Altal6nos Iskol6ban,
- a Magyar Kos6rlabda Szrivetsdggel ds a Ziccer
Sportegyesiilettel egytittmtikridve es Budapest XVI. keriileti
Altal6nos Iskokiban.

Ui tornaterem dprilt, vagy bovitdsre keriilt a tornaterem:
- a Budapest XVI. kenileti Kdlcsey Ferenc Altal6nos Iskol6ban,
- a Sashalmi Tanoda Altal6nos Iskol6ban (folyamatban).

Sor kertilt iskolaudvar fei leszt6sre:
- Budapest XVI. keriileti M6ra Ferenc Altaldnos Iskol6ban,
- Budapest XVI. kertileti Herman Ott6 Altal6nos Iskol6ban,

Kos6rsuli
.Iokai M6r
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- Budapest XVI. keriileti T6ncsics Mih6ly Altalenos Iskol6rban
(folyamatban).

Fejleszt6s lehet6s6gei, irinyai:

A XVI. Kertileti Onkorm6nyzat az Eszak-Pesti Tankenjleti Kozponttal
folyamatosan egy ezteti a sportmunk6val kapcsolatos ig6nyeket ds minden
6vben, az adott kdlts6gvet6s lehetcisegeihez mdrten t6mogatja azokat. Az
egyiittmiikcidds keretdben :

- cdlunk a sportudvarok tov6bbi fejleszt6se,
- tankerilleti t6mogatiis esetdn, a hdtvdgdn nyitott iskolaudvari rendszer

kialakit6sa,
- az iskolai sport infrastruktrira mindl szdlesebb k<tni 6s maximrilis idejfi

kihaszn6l6sa,
- egytittmiikodve az iskolai testnevekikkel a kenileti ,,di6kolimpia"

megszervezdse.

Szabadid6sport

Helvzetelemz6s:

Az <inkorm6nyzat lehetcisdgei szerint reszt vesz a sport drtdkeinek
terjesztdsdben, biztosida a felt6teleket a lakoss6g eg6szsdgi 6llapot6nak
meg6rz6sdhez, lavitdsdhoz, a szabadidci hasznos eltoltds6hez. Erre a

szabadidosport t6mogat6sa 6s fejlesztdse is lehetcisdget nyrijt.

Az Onkorm6nyzat tcirekszik arra, hogy megfeleljen a lakoss6g ilyen ir6nyt
igdnyeinek, kcivesse a szabadid6sport v6ltoz6 trendjeit. Ennek drdekdben

folyamatosan felmeri a lakoss6gi igdnyeket.

A kor6bbi dvek trjrekv6seit tcibbek k<izt olyan sikerek koron6zt6k, mint a

Ker6kp6rosbarrit Teleptilds cim einyer6se 2016-ban, melyet a budapesti
viszonylatban is egyedtil6ll6 kerdkpdrut h|lozat bovitesi projekttel nyertrink el.

Megdptilt a Szilas-menti Ker6kprirut, melyet az igdnyeknek megfeleloen
napenergi6val mr.ikcido intelligens vil6gitrissal l6ttunk el, alkairnass6 tdve ezzel a

tdli 6s esti sportol6sra is.

A manaps6g egyre ndpszenibb street workout parkot alakitott ki az

cinkorm6nyzat az elmirlt idoszakban a Hcisok teren, a cinkotai strandkertben, a
P6,1fi Jrinos t6ren. Sporl- 6s szabadido parkot alakitottunk ki a Hermina utca ds a

Szilas-patak tal6lkoz6srinril, ahol bringapark is ldtesrilt.
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Az elm[rlt idciszakban az onkormanyzat mindenki szamdra ingyenesen
hasznrllhat6, nyitott sportp6ly6t dpitett a Polg6rmesteri Hivatal elotti tdren, a

Honfoglal6s lak6parkban, az And6cs tdren illetve rijitott fel a Centendriumi
lak6telepen tcibb helyen, a Landzsa utcai lakotelepen, a Szent Korona utcai
lak6telepen.

Fejleszt6s lehet6s6gei, i16nyai:

A kcivetkezri idriszakban tov6bb szeretnenk boviteni a ker6kp6rrit hitlozatot,
dsszekdttetdst teremetve a szomszddos teleptildsekkel (X. kertlet, XIV. kertitet,
XV. keriilet, XVII. keriilet, Csdmcir, Kistarcsa, Nagytarcsa).

Az ingyenesen haszn6lhat6 kcizteriileti szabadidcisport lehet6sdgeket a helyi
igdnyeknek megfelelcien ping-pong asztalok, sportp6ly6k, street workout parkok
kialakit6s6val brivitjiik.

Az Egyenes utcai lak6telep 6s a J6kai utcai lak6telep felirjitris6nril a meglevo
sportprilyrikat is felfjitjuk, ig6ny esetdn tjakat dpittink.

Helyzetelemz6s:

Az <inkorm6nyzatunk tulajdon6ban a kcivetkez6 sportc6lt teriiletek vannak:
o Ikarus sportprilya
o MLTC sportp6lya
. AtC teniszp6ly6k
o Birk6z6- 6s Viv6csamok
. SzentmihSlyi uszoda
o Erzs6betligeti uszoda 6s strand

Az elnrtlt idtiszakban az cinkormdny zat sz|mos fejlesztdst haj tott vdgre az |ltala
tulaj donolt spoft tertileteken 6s dpiileteken.

Az Ikarus sportp6ly6n minisztdriumi t6mogat6sbol mtifiives sporrpdly6t

dpitettrink, az MLSZ t6mogat6s6val kdt nagym6retti mrifl.ives labdarug6 p6ly6t

dpitettiink. Oltozri ds fut6folyos6 6pilletet, 8 s6vos rekort6n atl6tikai p6ly6t 6s

dobokorr alakitottunk ki. Folyamatosan t6mogattuk az Ikarus BSE

sportegyes0let Tao pdlyir;atait, rnelyet a spofttertllet fejlesadsdre forditottak'

Onkorminyzati tulajdon ri sportteriiletek
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A sportp6lya Uzemeltetdse vegyes rendszerben mrikcidik. Az atletikai palyat, a3
mrifiives p6lyrit 6s a parkol6t a Kertv6rosi Sportldtesitmdnyeket Uzemelteto Kft
hasznositja, mig a teriilet tcibbi rdszet az Ikarus BSE t-izemelteti.

Az MLTC sportpdLly6,n az MLSZ t6mogat6sdval mtifi.ives labdarug6 p6ly6t
(20xa0) alakitottunk ki, illetve t6mogattuk az MLTC Tao piiydzatait, melynek
bevdteldt a sportterr.ilet rendezdsdre ds tejlesztdsdre forditottak. Az MLTC-vel
iden kdtdtttink irj alapokra helyezett, a tcirvenyi v6ltozdsoknak is megfelelo
meg6llapod6st a teljes sporlprilya hasznosit6s6ra bdrleti konstrukcio form6jriban.

Az All6s utc6ban lev<i AtC teniszp6lyrik fejlesztdsdt a teniszklub vdgezte,
melyhez alkalmankdnt . cinkorm6nyzati t6mogat6st biztositottunk. A tertilet
ingyenes haszn6l6ja az Arpddloldi Tenisz Klub.

Az Erzsdbetligetben a volt szovjet tiszti kaszin6 dprilet6ben 2015-ben birk6z6-
ds viv6csarnokot alakitottunk ki. Az rij sportldtesitm6ny hasznositrisi jogrit
piiydzat ttj6n a Kertv6rosi Viv6 Egyestlet ds a Kerlvdrosi Sporl Egylet nyerte
el, szintdn bdrleti konstrukci6ban.

A kertileti uszod6k tizemeltet6s6re az tinkorm6nyzat egyszemdlyes Kft-t hozott
ldtre, mely folyamatosan karbantartja azokat. Az elmilt idciszakban stranddal
b<ivtilt az Erzs6betligeti Uszoda szolgriltatrisi palettrija.

A fejleszthetSs6g hi6nya miatt bez6rt Keringo utcai sportpdlya helyett az Ikarus
p6ly5n t<;bb mriflives focip6ly6t alakitott ki az cinkorm|nyzat, a terljlet
6rt6kesit6s6bril befoly6 bevdtelt a sport t6mogat6s6ra, illetve fejleszt6sdre
forditottuk.

Osszessdgdben elmondhat6, hogy a sportfejlesztdsek tobbsztirosdre nciveltdk a

sportp6ly6t ig6nybe vevci gyermekek sziirniit.

Az 6nkormdnyzat c6lja, hogy az cinkormAnyzat tulajdon6rban levo

sportteriileteket, sporlc6hi 6piileteket (kiv6ve a kdt uszod6t) a mostani jogi
szabalyozasnak megfeleloen piiyi,zati [rton hasznositsa. Sz6mitva arra, hogy
jelenlegi iizemeltetok r6szt vesznek a piiy|zaton. Az t.izemeltetdst elnyer<!

kertileti sportegyestilet sz6mithat 16, hogy az [j sportfin anszirozds keret6ben a

bdrleti dij jelentos rdszdt nem kell megfizetni, azt az dnkorm6nyzat (a
mindenkori k<iltsdgvet6si rendeletben szereplci meftdkig) kdzvetett
t6mogat6skdnt adja.

Fejleszt6s lehet6s69ei, irf nyai:
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Az rinkormAnyzatnak tovdLbbra is cdlja a tulajdon6ban levri sportinfrastruktrira
lej lesztdse. igy kii lcinrisen :

r az Ikarus sportprily6n az Ikarus BSE-vel es az MLSZ-el kozdsen rijabb
,,krizepes"mdretri miifiives labdaru96 prilya 6pitdse,

o az MLTC sportprily6n a fut6kor gumiburkolattal val6 ell6t6sa,
o J6nos utcai volt napkcizis t6bor mrltiives labdarug6 p6ly6val torteno

bcivit6se.

Tov6bbra is celja az cinkorn.rdnyzatnak kdzilabda p6lya mdretri fedett
sportcsarnok 6pitdse, valamint tovdbbra is trimogatjuk a keriileti
sportegyestletek <inkorm6nyzati tulajdonon vegrehajtand6 fejleszt6si javaslatait.

Sportegyesiiletek

Helyzetelemz6s:

A keriiletben tribb nagy mtltt sportegyesiilet mtikodik, de irj spoftegyesiiletek is
ldtes0ltek, melyek szervezik a lakoss6g szabadidosportj6t, versenysportjdt,
szinesitik, b<ivitik a keri.iletben a sportol6si lehet<isdgek kindlatrit.

Onkorm6nyzati jelentcis anyagi t6mogatdsitt elvezo sporlegyestiletek a XVI
keriiletben:

M6ty6sftildi Lawn Tennis Club
Rdkosszentmih6lyi Atl6tikai ds Football Club
R6kosszentmih6lyi Sport Club
IKARUS BSE
Kertv6rosi Viv6 Sport Egyestilet
Kertvdrosi Sport Egylet
Ziccer Kos6rsuli Sportegyesiilet
XVL keriileti K6zilabda ds Modellezo Sportegyesiilet

Az onkorm6nyzat 6ltal regisztr6lt keriileti sportegyesiiletekben tizenhat sportrig

rizheto.

Kerilletiinkben elismerdsre mdlt6 a verseny 6s a szabadidcis sporltevdkenys6g'

A kertileti sportegyesiiletekben dlvonalbeli felncitt vagy koroszt6lyos versenyzok

sportolnak atldtika, kezilabda, karate, birk6z6s, taekwondo ds viv6s spoft6gban.
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Az elmiilt dvekben nemzerkozi sportversenyeken kiemelkedo eredmdnyeket
6rtek el az IKARUS BSE atldt6i, a Kertv6rosi Sportegylet birk6z6i, valamint a
Kertv6rosi Viv6 Sport Egyesiilet viv6i.

A kerriletben mtikdd6 tcibbi sportegyesiilet is jelentos hazai ds nemzetkozi
sporteredmdnyeket drt el.

A kertileti sporlegyesiiletekben egyre eredmdnyesebb, szinvonalasabb munka
folyik labdanigds, kdzilabda, viv6s, tenisz ds kosrirlabda sportdgakban, tov6bb6
sportol6si lehetcisdgeket biztositanak a rendszeres mozg6st igdnylo keriileti
Iakoss6g sz6mdra.

Fej leszt6s lehet6s6gei, irri nyai:

Az rinkorm6nyzat tovdbbra is trimogatja a kenileti spoftegyestiletek munk6j6t. A
sportt6mogatiis rendszer6t a kcivetkez<i rdsz rnutatja be.

Sportt6mogat6ssal kapcsolatos elvek, feladatok

Helyzetelemz6s:

Az cinkorm6nyzat az eves koltsdgvetdseben meghatdrozott m6rtdkben tcjbb
m6don t6mogatja a keriileti spoftot.

Egyrdszt a kenileti tehetsdges ds m6r meghat6roz6 sporteredm6nyt eldrl 12-35
dv ktiz<itti fiatal sporltehetsdgeket, az eldrt eredmdny fiiggv6nydben,
,,<iszt<indijj al trlmogad a".

M6sodrdsa a kenileti sportegyesiiletben sportol6 kiemelkedo eredmdnyt el6rt
sporlol6kat egydni trlmogat6sban rdszesiti, segiti felkdszrildsriket a soron
kcivetkezo vil6gversenyekre. Ilyen t6mogat6sban r6szesiilt az ehnrllt idoszakban
Kiss D6Lniel atldta, Decsi Tam6s viv6 ds Modos P6ter birk6z6.

Harmadr6szt a keriileti sporlegyestileteket trimogatj a. A spoftegyesiiletek
t6mogat6s6nak v6ltozatos form6i alakultak ki. A jelenlegi szab6lyozSs szerint
miikcid6si t6mogat6st, rendezvdnyek lebonyolit6sdhoz eseti t6mogat6st, ingyenes
sportpdlyahaszn6lat tiimogat6st, illetve kozvetett t6mogat6st kapnak a

sportegyesiiletek.

Negyedrdszt az dnkorm6nyzat p6,lyizati irton a civil szervezetek sporl tdmrijit
(termdszetj 6r6s, kerdkp6rtrira, stb.) programj ait is t6mogad a.
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Fejleszt6s lehet6s6gei, iri nyai :

A nemzeti vagyonr6l szolo 2011. 6vi CXCVI. torvdny 6letbe ldpds6vel pontosan
szabiiyozlsra keniltek az rinkorm6nyzati vagyon hasznosit6s6nak feltdtelei, -
mely mdg olyan j6ravalo cdl esetdn, mint a sport - sem engedi az ingyenes
haszn6latot. Igy az <inkorm|nyzati sporttertiletek hasznosit6si szerz6ddseit is 6t
kell dolgozni. A c6l, hogy az uszod6k kivdteldvel az cisszes cinkorm6nyzati
tulajdonri sporttertilet, dptilet keriileti spoftegyestilet tizemeltetdsdbe keniljcin.
Megsztintetve igy a vegyes rendszeft. A sportegyestilet 6ltat fizetendcj bdrleti dij
jelent<is reszdt az rinkorm6nyzat kozvetett t6mogat6sban adja az egyesrilet
rdszdre.

A jelenlegi sportt6mogat6si rendszer elemeinek megtart6sa mellett a

sportegyesiiletek tiimogat6si rendszerdnek 6talakit6sa viirhat6. 201 8-t6l
jelentosen szeretn6nk kib6viteni a t6mogatott sporlegyesiiletek kcirdt ds
jelentosen szeretn6nk megemelni a mrikoddsi ds rendezvdnyi tdmogatdst,
mindezt fgy, hogy kcizben a spoftgazdas6g is fehdredjen. Mindehhez uj
tilmogat6si rendszer sziiksdges. Az tj finansziroz6si rendszer 2018. janurirt6l ldp
6letbe. Az rij rendszer az eddigi miikrjddsi ds rendezv6nyi t6mogat6st valda ki.

Az tj rendszerben minden olyan sportegyesiilet t6mogat6st kaphat, mely a XVI.
keriiletben bejegyzett 6s tevdkenysdgdt is itt lblytatja. Az onkorm6nyzat aXYI.
keriileti szdkhelyti vagy telephelyLi sportegyes[ilet sz6m6ra a XVI. keniletben
edzest ds sporttevdkenysdget v6gzo, XVI. kertiletben 6lland6 lakohellyel (ennek
hi6ny6ban tart6zkod6si hellyel) rendelkezci valamennyi 18. dv alatti igazolt
sportol6ja Altal tdnylegesen (bevdteli penzt|rbizonylattal igazolt) befizetdsre
keriilt tagdij mdrtdkdvel rnegegyezri osszegti t6mogat6st biztosit. A t6mogat6st
krizvetlen 6s kcizvetett m6don is adhatja az rinkorm6nyzat.

Cdlunk, hogy a sporttdmogatds kertlleti rendszere szintet ugorva emelkedjen,
irtl6that6legyen 6s fehdredjen a sportgazdas6g is.
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Sport 6s t6j6koztatris

Helvzetelemz6s:

A XVI. keriileti cinkorm6nyzat tulajdon6ban lev<i helyi rijs6g folyamatosan
besz6mol a keriileti spoftesem6nyekrcil. Az tinkorm6nyzat weboldal6n a keri.ileti
sportegyesiiletek linkjei eldrhet<ik. Az ut6bbi idoben megsziint az iskolai
aranykonyv, melyben a kertileti tanulmdnyi 6s sporteredmenyekrol adott sz6mot
az onkormdny zat.

Fejleszt6s lehet6s6gei, i16nyai:

Az elkrivetkezri idciszakban tovribb kell fejleszteni a spoft, a helyi <inkorm6nyzat
6s a mddia kapcsolat6t. Osztoncizni kell a sportegyesiiletek vezet6it a hirad6sra,
a mddia nytjtotta lehet6s69 kihaszn6l6s6ra.

Minden 6vben a spoftegyesilletekkel egyiittmrlkodve ti46kozlaro kiadvdny
k6szitese ds a sporlolni v6gy6khoz trirt6no eljuttat6sa kiemelt feladata az

<inkorm6nyzatnak.

I
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Helyzetelemz6s:

A Polg6rmesteri Hivatalon beltil a sportigazgat6si feladatok elokdszit6se 6s

v6grehajt6sa a Polg6rmesteri Kabinetben tcirldnik. Ennek keretdben a hivatal:

koordin6lj a a kertilet sport6letdt,
a tankertilettel egytittmrikciddsben mtik<idteti a kertileti didLksport rendszer6t,
egyiittmiikodik a kertileti civil szervezetekkel,
biaositja az inform6ci6iiramldst a f<iv6rosi 6s keriileti sportszervezetek

k<izdtt,
vdgrehajtja a K6pviselti-testiilettol, a Kultur6lis 6s Sport Bizotts6gt6l kapott
feladatokat.

A keriiletben a spofttal kapcsolatos alapvetci dcjnt6seket a K6pviselo-testillet
hozza meg, a v6grehajtris legtcibbszcir a Kulturdlis 6s Sport Bizotts6gra Yagy a

polg6rmesterre h6rul.

5

Az tinkorm6nyzati sportigazgat6s
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A keriileti sportt6mogat6si keret dvenkdnt, az Onkorm6nyzat kriltsdgvet6s6ben
biztositva van.

Fejleszt6s lehet6s6gei, ir:inyai:

Meg kell tartani a Polg6rmesteri Hivatalon beltil mrik<tdo sportigazgatrissal
foglalkoz6 st6tuszokat. A sporlfejlesztdsi terv elfogad6rsdLt kcivetrien, annak
megval6sitrisrira sztiksdges a sporttal foglalkoz6 rendelet feltilvizsgrilata. A
jciv<iben is biztositani kell az cinkorm6nyzat dves kciltsdgvet6sdben a

sportt6mogat6si keretet.

Budapest, 201 7. szepternber 20.

Kov6cs P6ter
polgdrmester


