
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám:  101/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. április 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Bicskei Európa-bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program 

támogatására 
 

Előterjesztő:   dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
      

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2019. április 24. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) XX. cikkének (1) bekezdése kimondja, 

hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.  A (2) bekezdés rögzíti továbbá, hogy 

Magyarország e jog érvényesülését – többek között – a sportolás és a rendszeres testedzés 

támogatásával segíti elő. 

 

A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció fontos 

eszköze.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) a testnevelés, a sport, a szabadidős tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogait Magyarország 

Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.), valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 

alapján. 

Ferencváros Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított a kerületben élő és tanuló 

gyermekekre, az általános- és középiskolás diákok és pályakezdő fiatalok helyzetére, általános 

lehetőségeik, életkörülményeik fejlesztésére. Ferencváros az Mötv.-ből fakadó kötelező feladatain túl 

számos olyan tartalmi, szervezeti, intézményi és tárgyi feltételt teremtett a rendszerváltást követő két 

évtizedben, amely érzékelhető módon fokozatosan hozzájárult a kerületi polgárok, köztük a 

gyermekek, fiatalok és idősek életkörülményeinek javításához. Ferencváros Önkormányzata az 

oktató,- és nevelőmunka, a kultúra, a szabadidő és a rekreáció egyik alapvető eszközének tekintette és 

tekinti a sportot, az egészséges és rendszeres testmozgást. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység 

támogatásáról szóló 11/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete  4. § b) pontja értelmében Ferencváros 

Önkormányzata törekszik a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a napi mozgást biztosító 

játszóterek, közparkok kialakítására, biztosítására. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szeiler József  

- 1988-1998 között a Ferencvárosi Torna Club profi játékosa, három bajnoki címet, magyar kupa és 

szuper kupa győzelmet szerzett a Ferencvárossal, az FTC örökös bajnoka - 

a  Bicskei Európa-bajnokai 84’ Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke 2019. február 7. napján 

bemutatta az Egyesület által kitalált „Öcsigrund” pályaprogramot, valamint az „Öcsi és a Grund” 

labdarúgás oktatási programot. 

 

Az Egyesület célja, hogy a szabadidősport, tömegsport fejlesztésén keresztül emeljék a magyar 

utánpótlás labdarúgás színvonalát. 

 

Elképzeléseiket két irányból kívánják megvalósítani: az egyik fejlesztési irány az infrastrukturális 

fejlesztés, a másik fejlesztési irány a labdarúgás-nevelés szakmai anyagának biztosítása. 

 

Az infrastrukturális fejlesztési irány elsődleges célja olyan közösségi, sportolásra alkalmas, 

többfunkciós sport,- és közösségi tér kialakítása, amely központjában a gyermek és ifjúsági labdarúgás 

áll, de más sportágak, szabadidősportok űzésére is kiválóan alkalmas. A tervezett pálya mindenki 

számára hozzáférhető, azzal hogy amennyiben arra igény merül fel, délelőtt a közelben lévő óvodák, 

iskolák használhatják szervezett keretek között. Délutánonként bárki térítésmentesen igénybe veheti, 

használhatja a pályát és a kihelyezett eszközöket mint a régi grundokon. 



A tervezett közösségi tér legfontosabb jellemzői: 

 

- többfunkciós (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, teqball, lábtenisz, outdoor fitnesz, 

asztalitenisz, ugróiskola), 

- a pálya körül kialakításra kerül egy futópálya, 

- ízületkímélő borítással (rekortán) rendelkezik,  

- futballtudás fejlesztését segítő eszközök (pl.: rúgófal, stb…), 

- lelátók, padok, asztalok valamint WIFI hálózat biztosítaná a közösségi funkciót. 

 

A labdarúgás-nevelés szakmai anyagának biztosítása fejlesztési irány célja a jelenleg rendelkezésre 

álló szakanyag átkonvertálása, bővítése a program céljainak megvalósítása érdekében (óvodai, 

általános iskolai tananyag biztosítása). A szakmai anyag Krizán Sándor, Vincze István, valamint 

Kovács Kálmán közreműködésével készült el. 

 

Az „Öcsigrund” program kiemelt célja, nem futballisták nevelése, hanem egészséges, sportot 

szerető emberek nevelése, ahol a futballt, mint eszközt használja a gyerekek nevelésében. Az 

Egyesület karitatív feladatának tekinti, hogy minél több gyermeket újra megtanítson játszani, újra 

megtanítson mozogni és újra megtanítsa szeretni a magyar focit. 

 

Az „Öcsi és a Grund” labdarúgás oktatási programot az oktatásban is szeretné meghonosítani az 

Egyesület, hogy a gyermekek az élet minden területén hasznosítsák a tanultakat, hiszen gyermekeknek 

a saját testük megismerése az egyik legfontosabb feladatuk. Nagyon fontos szempont a csapatsport 

szerepe az iskolai oktatásban. A diákoknak meg kell tanulniuk elfogadni és segíteni a másikat. Ez a 

csapatsportokon keresztül a leghatékonyabb.  

 

Az Egyesület az általa bemutatott komplex programmal minél több fiatalt szeretne kapcsolatba hozni a 

sporttal és azon belül a labdarúgással, hiszen minél korábban kezdődik a sport szeretete annál nagyobb 

lesz az esély arra, hogy ezek a gyerekek később is érdeklődni fognak a sport és a futball iránt, így 

hosszabb távon várható, hogy belőlük felnőtt korban, amatőr játékos, szurkoló, támogató lesz. 

 

Elnök úr szerint, a komplex program megvalósítására a legideálisabb helyszín Ferencvárosban a 

József Attila-lakótelepen található, hiszen az alábbi feltételeknek együttesen megfelel a lakótelep: 

 

- rendelkezésre áll a közösségi tér kialakításához szükséges, 2-3 ezer m
2
 nagyságú, jelenleg is 

sportfunkciókkal bíró terület (József Attila-lakótelepi Nyúldomb), 

- nagyszámú, óvodás és általános iskolás gyermek él, 

- több általános iskola, óvoda van a terület közvetlen környezetében, 

- a kerületben található az ország legnépszerűbb, legeredményesebb labdarúgó klubja, az FTC 

- Ferencváros Önkormányzatának nagyon pozitív a hozzáállása a kerület sportéletéhez. 

 

Szeiler József arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az általa bemutatott programot 

és a program sikeres megvalósítása érdekében fejezze ki szándékát a bemutatott közösségi tér 

esetleges kialakítására a József Attila-lakótelepi Nyúldombon.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2019. április 15. 

 

 

  dr. Bácskai János s.k. 

  polgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1.) egyetért a Bicskei Európa-bajnokai 84’ Egyesület által az „Öcsigrund” programban és az „Öcsi és a 

Grund” labdarúgás oktatási programban megfogalmazott célokkal. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) kifejezi arra irányuló szándékát, hogy a programot Ferencvárosban a József Attila-lakótelepen a 

Nyúldombon megvalósítja. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) felkéri a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetéseket a program megvalósításáról az 

Egyesülettel, vizsgálja meg a program megvalósításához szükséges feltételeket, ide értve annak 

költségeit, valamint külső forrás bevonásának lehetőségét. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicskei Európa-bajnokai 84’ Egyesület részére a program 

megvalósításával kapcsolatosan a határozat tartalma szerinti szándéknyilatkozatot tegyen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


