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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER 

Ügyiratszám: Kp/15633/2013/IV. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 25/2009 
(XII.04.) rendeletben döntött arról, miként kívánja támogatni a helyi diáksport, lakossági 
sport, szabadidősport és az utánpótlás nevelés kerületi rendszerét.  Ugyanebben a 
rendelkezésében jelölte meg a kerületi sport színterek támogatási, finanszírozási elveit is. 
 
A rendelet legfontosabb alapelvei a következőek: 
 
- biztosítani kell a kerületi és kerületi kötődésű polgárok részére a rendszeres testedzéshez, az 
egészséges életmódhoz, sportoláshoz való jogot; 
- a diáksport, a diákolimpiai versenyrendszer folyamatos működtetése; 
- a kerületi bejegyzésű sportszervezet támogatása; 
- a helyi kiemelkedő szintű utánpótlás nevelés támogatása. 
 
A rendelet a céljai között határozta meg, hogy biztosítani kell a Sportfejlesztési 
Koncepciójában foglaltak megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint az 
önkormányzat költségvetéséből a sport támogatására rendelt összegek kereteit és szabályozni 
kell a támogatások felhasználásának rendjét. 
 
A Sportrendelet elfogadása után a kerületi sportkoncepció megalkotása nem történt meg. A 
25/2009. (XII.04.) számú rendeletünk nem tartalmazza egy elfogadott sport koncepció lényegi 
elemeit. A kerületi sportrendelet magas szintű és hatékony megvalósításához ezért feltétlenül 
szükség van egy kerületi sportfejlesztési koncepció elfogadására. 
 
Ezt a törekvért támasztja az is alá, hogy 2013. március 29-én megjelent, a belügyminiszter 
8/2013. (III. 29.) rendelete egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól (a továbbiakban: BM rendelet). 
 
A BM rendelet keretében lehetőség van az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás témán belül a Bp. IX. ker. Aszódi út - Osztag utca - Réce utca - Füleki utca 
által határolt területen belül a  38236/816 hrsz.-ú területén található elavult, aszfalt burkolatú, 
Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, - jelenleg nem jó minőségű aszfaltburkolattal 
ellátott, -  22x39 m méretekkel rendelkező focipálya 20x40-es méretben történő korszerű 
műfüves focipályává való átépítésére pályázni. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 02. 
 
A benyújtandó pályázat célja lehet: 
 

• az iskolai tanórai- és szabadidős foglalkozások lehetőségeinek bővítése;  
• a labdarúgással a tömegsport szintjén foglalkozó gyermekek létszámának növelése; 
• az elavult sport infrastruktúra fejlesztésével a szabadidősport feltételeinek javítását; 
• közösség rekreációs terek kialakítása; 
 
 



A pályázaton igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális támogatás mértéke 
20 millió forint: 
 

• az Önkormányzatnak 20% önerőt kell biztosítania. 
 

A pályázat feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat rendelkezzen a sportra 
vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval. 
 
Az elfogadott és érvényben lévő kerületi Sport rendelet hatékony alkalmazása a sport 
különböző kerületi szinterein megköveteli egy sportfejlesztési koncepció elfogadását, 
melynek segítségével a fent említett BM rendeletben meghatározott létesítményfejlesztési 
programban is részt tudnánk venni.  
 
A sportfejlesztési koncepció időszakonként történő felülvizsgálata javasolt, így természetesen 
szükség esetén mód van arra, hogy a Képviselő-testület újabb előterjesztés alapján tárgyalja 
annak módosítását. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével hozza meg 
döntését.  
 
 
Budapest, 2013. április 22. 
 
         Formanek Gyula s.k. 

  alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 
 

1. sz. határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja a 2013-2017. évre vonatkozó kerületi sportfejlesztési koncepciót. 
 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 
Határidő: 2013. április 25. 
 

2. sz. határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a Polgármester Urat, hogy a sportfejlesztési koncepciót vizsgálja felül, valamint szükség 
esetén tegyen javaslatot annak módosítására. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzat 

 
 

Sportfejlesztési koncepciója 
2013-2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Bevezetés 

 
A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok 
várható hatásaira építve, – figyelembe véve az új sporttámogatási rendszert, a jogszabályi 
előírásokat – az Önkormányzatnak szükséges meghatározni egy kiszámítható szerepvállalást a 
kerület sportéletében. 
 
A cél a következő évekre meghatározni a sportágazatban a tennivalókat a kötelező és önként 
vállalt feladatok kereteit. 
 
A sportkoncepció szükségességét indokolja az az ellentmondás is, hogy amíg a versenysport-
élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a 
tudományos felmérések alapján a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van, 
ezért az önkormányzatok felelőssége fokozatosan növekedett a fizikailag egészséges 
nemzedék felnevelésében és megtartásában. 
 
A napjainkban is jól érzékelhető változások, az állam szerepvállalásának évről évre történő 
csökkenése, a tőkeerős szponzorok hiánya és az anyagi gondok egyaránt éreztetik hatásukat a 
magyar sportéletben. A letelepedett nagyvállalatok - kevés kivételtől eltekintve - nem 
mutatnak szándékot a testkultúra támogatására, szponzorálására. 
 
Jelenleg az önkormányzat segítsége nélkül a sport működése bizonytalanná, lehetetlenné 
válhat. Kijelenthetjük, ha a települési önkormányzatok az elmúlt időszakban nem vállalták 
volna fel a helyi sportmozgalom, sportszervezetek támogatását, a magyar sport elemeire 
hullott volna szét. 
 
A IX. kerületi Önkormányzat sportpolitikai elvei az elmúlt időszakban helyesen határozták 
meg a célkitűzéseket. Sportkoncepciónk vezérelve az, hogy központi helyet foglal el, és 
prioritást élvez az iskolai diák- és szabadidősport, az idősek, a családok és a hátrányos 
helyzetűek valamint a fogyatékosok sportja.  A kerületi diákok tanórán kívüli 
sporttevékenységének szervezését, a kerületi diákolimpiai versenyrendszer koordinálását az 
Önkormányzat irányításával a Ferencvárosi Diáksport Bizottság segíti. 
 
Az utánpótlás nevelés segítése továbbra is támogatandó terület kell, hogy legyen, a jelenleg 
érvényben lévő Sport Alap koncepcionális újra gondolásával. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 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 
Önkormányzati törvényből 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. 
 
Az Önkormányzat mindig kiemelt figyelemmel viszonyult az ország élsportját fémjelző 
Ferencvárosi Torna Clubhoz, mindig támogatta az egyesület vezetését fejlesztési 
elképzeléseinek realizálásában. Ferencvárosban évek óta kb. 15-18 kerületi bejegyzett 
sportegyesület működik. 
 
A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnokában már az óvodáskorúak is 
ismerkedhetnek a korcsolyázással. Ferencvárosban, két óvodában (Liliom és a Kerekerdő 
óvodákban) és a Molnár Ferenc Általános Iskolában, valamint a Weöres Sándor Általános 



Iskola és Gimnázium tanuszodájában van lehetőség arra, hogy valamennyi ferencvárosi 
gyermek meg tanuljon úszni. Az elmúlt években több oktatási intézményben (4 iskolában) és 
a József Attila lakótelep központi játszótérén műfüves sportpályákat építettünk.  Az iskolai 
sport lényege a helyi versenyek sokszínűsége, s az, hogy mindenki által űzhető legyen. Nem a 
vetélkedés a fő cél, de a verseny, a megmérettetés eszköz, amit a testnevelés területén is 
alkalmaznunk kell a személyiségformálás érdekében. 
 
A kiemelt lakossági sportrendezvények megszervezése, megrendezése kapcsán ismételten 
szükséges lenne a kerületi bejegyzéssel rendelkező sportegyesületek/sportszervezetek 
összefogására, a „Ferencvárosi Sportszövegség” szakmai megújítására. 
 
 

I. Alapelvek 
 
1. Az Önkormányzat a sportkoncepció megalkotása során alapdokumentumként veszi 

figyelembe Magyarország Alaptörvényét, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényt és a sportról szóló 2004. évi I. törvényt.  

 
2. A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen 

kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági tevékenységéhez. 
 
3. Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag fontos 

funkciója érvényesüljön: 
 

� az egészségmegőrzés; 
� az ifjúság erkölcsi - fizikai nevelése, személyiségformálása; 
� a nemzeti öntudat erősítése, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása; 
� a mozgáskultúra, mozgásműveltség, a cselekvésbiztonság fejlesztése; 
� a tisztességes játék (fair play), az esélyegyenlőség kiteljesedése; 
� szórakozás és szórakoztatás; 
� közösségi együttélés, társadalmi mobilitás segítése; 
� gazdasági vállalkozás – sportturizmus elősegítése; 

 
4. A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai testneveléstől a szabadidő sporton 

keresztül a hivatásos sportig – egymással szorosan összefüggő és kölcsönhatásban álló 
egészet képeznek. Egyik területének fejlesztése vagy elhanyagolása kihat a testkultúra 
egészére. 

 
5. A kerület sportja meg kell, hogy feleljen az Európai Unióban megszabott elvárásoknak, 

valamint a környezetvédelmi és a területfejlesztési kötelezettségeknek. 
 

II. A  sportkoncepció fő célja 
 
A fejlesztési irányok és hosszú távú feladatok meghatározása, melyek végrehajtása során a 
kerület sportjában rejlő értékek megőrizhetők és gazdagíthatók, az egyetemes magyar 
sportstratégia céljai megvalósulhatnak, a lakosságának mind szélesebb köre számára lehetővé 
válhat az egészséges, mozgás-gazdag életmód. 
 
 

SWOT elemzés a IX. kerület sportjáról 
 

A módszerrel felmérjük mindazokat a tényezőket, melyek szükségessé és lehetővé teszik a 
sportkoncepció megvalósítását, illetve elősegíthetik, vagy akadályozhatják a végrehajtását. 
 



 

Erősségek  
(a koncepcióval kapcsolatban álló belső, jól 
működő rendszerek, melyek csökkenti a 
gyengeségeket) 
 
• a kerület sportmúltja, 
• egészségügyi szűrőprogram, 
• óvodák, iskolák infrastruktúrája, 

felszereltsége 
• iskolák, sportegyesületek kapcsolat 

rendszere, 
• jól működő diáksport versenyprogram, 
 
Erősségek 
 
• szabadidősport rendezvények száma, 
• egyesületek száma és tradíciói, 
• önkormányzat – egyesületek 

megállapodásai, 
• nagy szakmai tapasztalattal, tudással 

rendelkező humán tőke, elkötelezett 
edzők, sportvezetők kiváló szakmai 
munkája 

 

Lehetőségek  
(a külső környezet adottságai, melyeket ha 
befolyásolunk, kedvezővé válhatnak számunkra) 
 
 
• az eddigi eredmények megőrzése 
• létesítmények korszerűsítése, 
• létesítmények gazdaságosabb kihasználása, 

állagmegóvása, fejlesztése, 
• sportrendezvények számának növelése, 
 
 
 
Lehetőségek  
 
• médiákkal a jó kapcsolat fenntartása, 
• szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

sportolásának segítése, 
• sportlétesítmények hétvégi nyitva tartásának 

bővítése, szünidei nyitva tartás bevezetése, 
• a lakosság szélesebb rétegeinek bevonása a 

szabadidősport mozgalomba, 
• a közhasználatú rekreációs létesítmények 

számának növelése 
 
 
 

Gyengeségek  
(belső tényezők, melyeket eredményesebbé 
tehetünk) 
 
• időszakosan kihasználatlan létesítmény 

működtetés, 
• gyenge létesítményhálózat 
• szponzorok hiánya, 

Veszélyek 
(külső környezet korlátai, melyekre nincs 
befolyásunk, kockázatot jelentenek) 
 
• a rendszeres mozgás és sportolás hiánya miatt 

romlik a kerület lakosainak egészségi állapota 
• a mozgásszegény életmód és a sport által kínált 

lehetőségek elmulasztása veszélybe sodorhatja a 
gyermekek testi fejlődését, 

• kevesebb gyermek lesz motivált a rendszeres 
testmozgásra és sportra 

 
 
IX. kerületi sportlétesítményi helyzetkép 
 

1. Önkormányzati tulajdonú kerületi Sportlétesítmények: 
 

� Vendel utca Tornacsarnok 
� 2 db Tanuszoda (Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Iskola; Molnár 

Ferenc Általános Iskola) 
� Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Iskola Jégcsarnoka 
� 4 db oktatási intézményhez épített műfüves sportpálya 
� Szabadtéri sportpályák (Kerekerdő park, Haller park, Markusovszky park, József 

A. ltp.-Nyúldomb, Aszódi lakótelep; Zombori utca) 
 
 



 
2. Nem Önkormányzati tulajdonú Sportlétesítmények: 
 

� Ferencvárosi Vasutas Sportkör Sportlétesítményei 
� SIKETEK SC Sportcsarnoka 
� FTC – Üllői úti sportlétesítménye 
� Vituki Sporttelep 

 

III. A Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatellátásának és fejlesztésének jövőképe 

 
A kerületi sportfeladatok ellátása a törvényes előírások alapján, a helyi társadalom 
elvárásainak megfelelve működik. 
 
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít  
 

• a gyermek- és ifjúsági sport fejlesztésére, megszilárdítására,  
• utánpótlás nevelés fejlesztése, 
• a fogyatékkal élők sportjának kiszélesítésére,  
• a sportlétesítmények gazdaságosabb kihasználására,  
• a mindennapos testmozgás megvalósulásának elősegítésére az oktatási 

intézményekben, együttműködés kialakítása a IX. kerületi Tankerületi vezetéssel; 
• a kerületben élők tudatának formálására, hogy igényük legyen egészségük 

megóvása érdekében az aktív mozgásra,  
• a sport legyen minden kerületi lakos szenvedélye,  
• a sportlétesítmények állandó fejlesztésére és a sportolni vágyók számára a minél 

jobb hozzáférés biztosítására. 
 

IV. Általános célkitűzések 
 

• A kerületi Önkormányzat együttműködik az állami és más érdekelt 
sportszervezetekkel, oktatási intézményekkel, és támogatást nyújt ahhoz, hogy – a 
IX. kerületi hagyományokat és adottságokat figyelembe véve – a kerület 
testnevelés- és sportmozgalma továbbra is megtarthassa a hazai sportéletben eddig 
elfoglalt helyét.  

• Biztosítja a fenntartásában lévő sportlétesítmények alapvető üzemeltetési 
költségeit, gondoskodik a biztonságos működtetéshez szükséges karbantartásról, 
felújításról. 

• A fenntartásában lévő sportlétesítményeiben biztosítja a testnevelés és a diáksport 
ingyenes, az utánpótlás-nevelés kedvezményes bérleti lehetőségét. 

• Anyagi lehetőségeinek függvényében támogatja a kerületi szabadidősportban 
ellenőrizhetően konkrét feladatokat vállaló sportszervezeteket. 

• Az óvodai és iskolai testnevelés és a diáksport kötelező finanszírozásán kívül 
támogatja a kerületi sportmozgalom részterületeit. 

• A vállalt feladat mértékének megfelelő átadott pénzeszközökkel támogatja a 
sportegyesületeket, szervezeteket, intézményeket. 

• Külön figyelmet fordít a fogyatékos sportolók esélyegyenlőségének 
megteremtésére és az időskorúak sportjára. 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. Az önkormányzat alap és vállalt testnevelési és sportfeladatai 

 
A kerületi Önkormányzat a testnevelésre és sportra vonatkozó jogszabályokban előírt 
kötelezettségei:  
 

� a helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása,  
� a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés, 
� a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,  
� az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 
Anyagi lehetőségeinek függvényében Önkormányzatunk vállalja az alábbi feladatok 
támogatását, megvalósítását: 
 
Az óvodai nevelés során 
 
Ferencvárosi Önkormányzata abból indul ki, hogy már óvodás korban, játékos formában 
életre szólóan megszerettethető a testedzés. Az egészséges életvitel igényének szerepe ebben 
az életkorban kiemelt jelentőségű. A testnevelés, a sportjátékok fejlesztése a gyermekek 
természetes mozgását segíti elő. A mozgáskultúra tökéletesítése mellett ez segíti a gyermekek 
gyors helyzet felismerését, az alkalmazkodóképességét, valamint a személyiségük akarati 
tényezőinek pozitív alakulását. 
 
A testnevelésnek, a tornának, játékos mozgásoknak teremben és szabad levegőn, 
sporteszközökkel és eszközök nélkül az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell 
biztosítani. Óvodáink tornaszobáit folyamatosan korszerűsíteni kell, a játszóeszközök 
cseréjéről gondoskodni kell. Körültekintő szervezéssel kell elérni, hogy valamennyi 
ferencvárosi csöppség bekapcsolódhasson az úszásoktatásba. Évente az óvodák számára sport 
témájú pályázatot hirdet meg. 
 
Diáksport - oktatási intézmények kapcsán 
 

• A mindenkori anyagi kondícióknak megfelelően – a műszaki felmérésekre 
alapozott ütemezésben – folytatja a tornatermek, sportudvarok, szabadtéti 
sporteszközök felújítását. 

• Biztosítja a testnevelés tantárgy eszközpótlását. 
• A sokoldalú képességfejlesztés érdekében megfelelő számban biztosítja a 

kihelyezett testnevelésórákat (úszásoktatás, korcsolya). Igény és lehetőség szerint 
bővíti a sportági választékot. 

• Folytatja és bővíti az egészségmegőrző-szűrőprogramot. 
• Elősegíti a testnevelésórák tartalmának modernizálását. Támogatja azokat a 

költségkímélő megoldásokat, amelyekkel tovább bővíthető a kiegészítő 
sportlétesítmények száma (pl. petanque pálya; szabadtéri gördeszkás pálya 
megépítése: József Attila lakótelepen - Nyúldomb, FMK udvarán, Haller 
parkban,…). 

• Elősegíti, szorgalmazza a kölcsönös előnyökön alapuló iskolai – sportegyesületi 
megállapodások létrejöttét, a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését. 

• Segíti az intézményi diáksport szervezetek munkáját. 
• Támogatja a sportcsoportok működését, eszközpótlását, a mindennapos testedzés 

feltételeinek megteremtését segíti. 
• Biztosítja a kerületi diáksport versenyrendszer színvonalas működésének technikai 

és pénzügyi feltételeit. 
• Biztosítani kell az iskolai sportlétesítmények és sportpályák karbantartását, 

felújítását, EU szabványosítását, akadály mentesítését. 



• Felméri az iskolai tornatermek állagát, program szerint gondoskodni kell 
felújításukról, korszerűsítésükről. 

• A kerületi diákok, fiatalok számára folyamatosan sportolási lehetőségek biztosítása 
az iskolai diákolimpiai versenyrendszeren kívül is. 

 
Szabadidősport területén 

 
A szabadidősport, rekreáció olyan sport, vagy mozgási, versenyzési tevékenység, melyet a 
lakosság tömegei saját egészségük megóvása, fizikai erejük újratermelődése, a szabadidejük 
hasznos eltöltése érdekében végeznek. 
 
Széles körű felvilágosító tevékenységgel ösztönözni kell a ferencvárosi polgárokat, hogy 
minél nagyobb arányban kapcsolódjanak be a helyi sportéletbe. Ferencváros Önkormányzata 
ezért kiemelten támogatja azokat a rendezvényeket, amelyeken a kerületi lakosság minél 
szélesebb körben bevonható. 

  
• Támogatja a szabadidősport egyesületek szakmai munkáját és rendezvényeit. 
• Növeli és modernizálja a közhasználatú létesítmények számát. 
• A korábbi években kialakult hagyományoknak és az igényeknek megfelelően 

támogatja a szabadidősport eseményeket, kerületi napok sportrendezvényeit és a 
kerületi kiemelt rendezvényeket. Kiemelt figyelmet fordít az időskorúak számára 
szervezett sportesemények megszervezésére. (pl. lakossági túrák, Nordic Walking, 
sakk, egészségnapok, senior olimpia, …). 

• Önkormányzati dolgozók részére sportolási lehetőséget biztosít.  
• Különös figyelmet fordít a fogyatékos sportolók esélyegyenlőségének 

megteremtésére, a szépkorúak testedzésére.  
• A mindenkori anyagi kondícióknak megfelelően – a műszaki felmérésekre alapozott 

ütemezésben – folytatja a közterületen lévő sportlétesítmények, szabadtéti 
sporteszközök felújítását, új többfunkciós műfüves sportpálya kialakítását. 
(felhasználási terület: iskolai testnevelés, oktatás során; kézilabda, röplabda sportág 
technikai-taktikai gyakorlásánál; labdarúgás, lábteniszezés; tollaslabdázás) 

 
Utánpótlás-nevelés területén 

 
• Anyagi lehetőségeinek függvényében bővíti és támogatja a kerületi egyesületek 

szakmai és utánpótlás-nevelő tevékenységét. 
• A kerületi utánpótlás nevelését segítő Sport Alap 4 évre szóló támogatási rendszere 

2014-ben lejár. A sport utánpótlás nevelés támogatásának újragondolása szükséges. 
 
Létesítmények, beruházás 

 
• Az önkormányzat folyamatosan fejleszti a tulajdonát képező sportlétesítményeket. 
• Folytatja a sportpálya építési programot. (műfüves labdarúgó pálya építése 

közterületen; petanque és gördeszka pálya építése). 
 
Sporteredmények elismerése 
 
Jelentős nemzetközi eredményeket elért sportolók, és a felkészítő sportszakemberek 
teljesítményének elismerése. 
 
Sport népszerűsítése 
 
A kerületi honlapon, az újságban és kábeltelevízión keresztül: 
 
• Népszerűsíti a sport jótékony, életminőséget javító hatását. 



• Közreműködik a helyi sportélet propagálásában, a sportmozgalomban tevékenykedők és a 
lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében. 

• Megjelenési lehetőséget biztosít a kerületi írott és elektronikus médiákban, az 
Önkormányzat honlapján az egyesületek, iskolák sportprogramjának, eredményeinek 
bemutatására. 

 

VI. A sportkoncepció értékelése, hatálya, a nyilvánosság fórumrendszere 
 
Értékelés 
 
Az Önkormányzat szükségesnek tartja, hogy a helyi sportmozgalom helyzetéről kétévenként 
átfogó beszámoló keretében tájékozódjon a Képviselő-testület, a szakmai területet a Humán 
Ügyek bizottsága tekintse át. 
 
Hatálya 
 
Jelen sportkoncepció 2013. május 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos. 
 
A nyilvánosság fórumrendszere 
 

• Ferencváros - Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja 
• kábeltelevízió, 
• egyéb kerületi illetékességű médiumok, 
• szórólapok, 
• www.ferencvaros.hu  

 
A felsorolt kötelező és önként vállalt feladatokat az Önkormányzat a Képviselő-testület 
döntései alapján a Humán Ügyek Bizottsága közreműködésével, a Humánszolgáltatási Iroda 
szakembereinek részvételével valósítja meg.  
 
Az önkormányzati sportfeladatok pénzügyi forrása: 
 

� állami normatíva 
� az önkormányzat költségvetési rendeletében évenként meghatározott összeg 
� pályázatok 

 
 
Budapest, 2013. április 25. 


