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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS  ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERE 

Ügyiratszám: Kp/27249-2/2012/IV. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Vendel utcai Tornacsarnok 
üzemeltetése céljából Támogatási Szerződést (2007. július 3-án) és Megállapodást (2007. 
június 29-én) kötött a Ferencvárosi Szabadidős Sport Egyesülettel (a továbbiakban: FSZSE). 
A felek a Megállapodást a Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV.1.) számú rendelet 13. § (6) bekezdésének 
b) pontja alapján 5 éves időtartamra kötötték: 2007. július 1-től 2012. június 30-ig. 
 
A Vendel utcai Tornacsarnok funkciói az alábbiakban foglalhatók össze: 

� A tanítási időszakban hétköznap 7,30- 16,30 óráig a Leövey Klára Gimnázium (1096 
Budapest, Vendel u. 1.) a kizárólagos és ingyenes használója a Tornacsarnoknak, 

� 17 órától ill. a tanítási időszakon kívül a tornacsarnok hasznosítása az FSZSE feladata 
(FSZSE szakosztályainak ad edzési lehetőséget, lakossági szabadidősportos 
rendezvények helyszíne, bérbeadásra szolgál, stb.) 

 
Az Önkormányzat a Támogatási Szerződés értelmében a mindenkori költségvetésében 
meghatározott összeggel támogatja a Tornacsarnok működtetését (2012-ben a 3414. számú 
költségvetési soron 7 millió Ft-ot biztosított erre a feladatra). 
A Vendel utcai Tornacsarnok a Leövey Klára Gimnázium Alapító okiratában telephelyként 
van megnevezve.  
A Vendel Tornacsarnok főbb műszaki adatai bővebben: 

-  hasznos alapterülete: 1100 m2. , 
- a létesítmény sportcsarnok funkciót tölt be, melynek részei: fogadótér, egy 15, 9 x 27, 

75 m-es küzdőtér, egy 6,70 x 15 m-es kistorna terem, csapatöltöző helységek 
nemenként elkülönítve, iroda és szertár helyiség,  

- az épület befogadóképessége: testnevelés órán maximum 60 fő; nézőtere nincs 
(emeleten és a nagy teremben kb. 40-60 fő néző számára van hely). 

Fontos megjegyezni, hogy a csarnok fűtése, melegvizes szolgáltatása a Leövey Klára 
Gimnáziumból (Budapest, IX. kerület Vendel utca 1.) történik 
A tornacsarnokban a 2011/2012-es év fordulóján komoly felújítási munkák történtek a 
Belügyminisztériumtól elnyert pályázati támogatás segítségével. A 16 milliós vissza nem 
térítendő minisztériumi támogatást Önkormányzatunk 5 millió Ft önrésszel egészítette ki. A 
tornacsarnokba látogatók egy sokkal modernebb, korszerűbb és az egészségvédelmüket 
szolgáló környezetben sportolhatnak. Emellett meg kell említeni, hogy az FSZSE a jó gazda 
szemléletével óvja, védi és működteti a sportlétesítményt. 
 
Az Önkormányzat és az FSZSE között jelenleg érvényben lévő Támogatási Szerződés és 
Megállapodás 2012. június 30. napján – a szerződésben meghatározott idő elteltével 
megszűnik és a Tornacsarnok további hasznosítására (üzemeltetésére) a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése értelmében csak versenyeztetés útján 
van lehetőség. 
 
Az Önkormányzat képviselő- testülete a 2012-es évben számos, a közoktatást érintő 
döntéseket hozott, melynek egyik oka, hogy a közoktatás jelenleg nagy átalakulás, átszervezés 
alatt áll, melynek egyik fontos jogi alapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Törvény). 



 
A Törvény 74. §-a szerint „Az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az alapfeladatok 
ellátásáról.” A Törvény rendelkezik arról is, hogy az önkormányzatok fenntartásában működő 
köznevelési intézmények 2013. január 1. napjától ingó és ingatlan vagyonukkal együtt 
átkerülnek az állam tulajdonába, tehát a közoktatás működtetése tekintetében jövőre az állam 
gondoskodik az alapfeladatok ellátásáról. A települési önkormányzat a köznevelési 
feladatokat ellátó intézmények működésével kapcsolatban- a jelenlegi törvényi szabályozás 
ismeretében- visszaszerződhet. Ennek a folyamatnak a pontos feltételrendszere jelenleg nincs 
kidolgozva, a törvény végrehajtási rendeletei még nem kerültek kihirdetésre. 
 
Fontos kiemelni azonban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontja az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatásokat, a 17. pontja a sport és szabadidősport támogatását 2013. január 1. napjától a 
települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé sorolja!   
   
Az önkormányzatok közoktatás-irányítási feladata 2013. január 1. napjától az iskolákban 
megszűnik, ugyanakkor az iskolákban található sportlétesítményekre az Önkormányzatnak a 
továbbiakban is szüksége lesz. 
 
A fenti jogszabályokat figyelembe véve, kötelezően előírt önkormányzati feladatok ellátását 
kell az Önkormányzatnak megoldania a Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetőjének 
segítségével. 
 
Erre a folyamatosan átalakuló és előre nem látható változásokat hozó időszakra javaslom, 
hogy a versenyeztetési eljárás eredményeképpen a Tornacsarnok üzemeltetésére a nyertes 
ajánlattevővel egyelőre csupán 6 hónapra, 2012. július 1-től 2012. december 31-ig kössön az 
Önkormányzat szerződést. Ezáltal a 2012. év második felében mind a Leövey Klára 
Gimnázium testnevelés és sportköri tanóráinak folyamatos megtartása biztosított, mind a 
lakossági és sportegyesületi foglalkozások megszervezése a jelenlegi magas szinten 
megoldott maradna. 
 
Reményeink szerint, a következő hónapokban a 2011. évi CXC. törvény végrehajtási 
rendeletei ismertté válnak, hatályba lépnek és az abban foglaltak figyelembe vételével 
lehetőség nyílik versenyeztetési eljárást lefolytatni a Tornacsarnok hosszabb távú 
üzemeltetésére is. 
 
Fentiekre és az ingatlan hasznosításának jelentőségére tekintettel javasolom, hogy a 
Tornacsarnok versenyeztetési eljárás útján történő hasznosításáról a Képviselő-testület 
döntsön! 
 
 
Mellékletek: 

- Megállapodás  
- Támogatási szerződés 
 

 
                                                                                                Dr. Bácskai János s.k. 

           polgármester 
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1. Határozati javaslat: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetése tárgyában a Ferencvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdés a) pontja szerinti hatáskört eseti jelleggel magához 
vonja. 
 
Határid ő: 2012. június 7. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
 

2. Határozati javaslat: 
 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetésére versenyeztetési eljárást folytat le. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy gondoskodjon a versenyeztetési eljárás lefolytatásáról és az eljárás 
eredményeképpen a szerződés, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó, nyertes ajánlattevővel 
történő megkötéséről. 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


