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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A sport jelentősége meghatározó egy város, egy kerület életében. A nevelő hatás mellett napjainkban
egyre fontosabbá váló egészség-megőrzési funkciója is van a sportnak. A testkultúra az egyetemes
kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció fontos eszköze. Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat törekszik arra, hogy megfelelően lássa el elsősorban a közigazgatási területén
lakó, életvitelszerűen az I. kerületben élő lakosok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatát. A Mötv. 23. § (5)
bekezdésének 17. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a kerületi sport
és szabadidősport támogatása és az ifjúsági ügyek.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenységgyakorlása feltételeinek megteremtését.

A települési önkormányzat támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó
diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. A
Fővárosi Önkormányzat a sportszervezési feladatai körében többek között közreműködik a sport
népszerűsítésében,
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tevékenység szervezésében, közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont alaptevékenysége közé tartozik a sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése; szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása; versenysport, valamint az
utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása, az iskolai, diáksport tevékenység és támogatása. A
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata az elmúlt évben is az volt, hogy a
szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a
testnevelés és a sport részterületeit egymással szorosabbra fűzze. Ezen célok megvalósulását
nagymértékben befolyásolta a járványhelyzet, valamint az ezzel kapcsolatos ideiglenes intézkedések. A
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője elkészítette az intézményi beszámolóját,
amelyben részletezi, hogy az elmúlt évben mennyire tudták megvalósítani az eltervezett programokat.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat és
annak mellékletét képező Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I, Kerület Budavári Önkormányzat Képvíselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról.
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Szabadidőközpont 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest, 2022. június
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A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont mint alaptevékenységet ellátó költségvetési
intézmény működését 2021-ben is nagymértékben meghatározta a pandémia. Elsődleges
szempont volt a fertőzésveszély minimumra csökkentése a hozzánk látogatók érdekében, az
egészségügyi szabályok betartása, betartatása. Egész évben fontosnak tartottuk a folyamatos
beltéri és kültéri fertőtlenítést.
Az év első felében elmaradtak a tervezett programok, rendezvények, a tavaszi iskolai
sportnapok és diákolimpiái versenyek, a szabadidős csoportos sportfoglalkozások. Az iskolai
oktatásra vonatkozó aktuális jogszabályok miatt csak az általános iskolás korosztály
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sporttevékenységre volt lehetőség, a lakosság körében egyre népszerűbb lett a szabadtéri
sportolás, sokan látogatták a futópályát, a kültéri fitneszeszközöket és a pingpongasztaiokat.
A Budai FC és a Tabáni Spartacus Tájfutó Szakosztályának edzései változatlanul működtek.
Májustól a járványügyi szabályok enyhítésével beindulhattak a csoportos szabadidős
sportfoglalkozások is a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, ennek ellenére sok
bérlő óvatosságból még nem szervezte újra a foglalkozásait.
Az Oxygen Naphegy - mint működtető - által a teniszpályáinkra 2020. novemberében
felépített korcsolyapálya az időközben ismét életbelépő veszélyhelyzeti rendelkezések miatt
a teljes szezonban kihasználatlan maradt. A jégpálya bontását a működtető csak március
közepén kezdte meg, ami április elején fejeződött be. A teniszpályák helyreállítását az Oxygen
Naphegy nem végezte el, a késő tavaszi felújítási munkák költségeihez sem járult hozzá.
Márciusban megkezdtük a füves futballpálya karbantartási munkáit — gyeplazítás,
műtrágyázás, fűmaggal történő felülvetés, nyírás. A tavaszi kerti munkálatok a fák, bokrok
lemosó permetezésével, a gyepszőnyeges területek átszellőztetésével, gyeptrágyázással, a
szabadtéri virágtartók beültetésével folytatódtak.
A tanév végén a tavasszal elmaradt sportnapot néhány iskola pótolta.

Az érettségi

időszakban 9, zömében kerületi középiskola bonyolította le a Sportközpontban a középszintű
testnevelés gyakorlati érettségi atlétika és sportjáték vizsgarészét.
Júniusban az UEFA által szervezett Unity Utcai Football Fesztivál szabadidős sportrendezvény
keretében került sor hat csapat részvételével az I. kerületi mérkőzések lebonyolítására. A
fairplay győztes, diákokból álló csapat a Fiősök terén felállított UEFA Szurkolói Zónában
képviselhette kerületünket, ahol a többi fővárosi kerület fairplay győztesével mérkőzhetett.
Még ebben a hónapban a British International School angol iskola sportnapi rendezvényének
adott otthont a Sportközpont.
Júliustól, a pandémia miatti szigorítások enyhítését követően a csoportos sportfoglalkozások
látogatására védettségi igazolvány nélkül is lehetőség nyílt. A nyár folyamán a Nyárszínház
tábornak adott otthont egy hétig a Sportközpont. A Budavári Szociális Szolgáltató Központ
Közösségi Pszichiátriai Ellátása keretén belül működő Búgócsiga csoportjának rendszeresen
tartottak pingpong foglalkozást a nyitott pavilon épületünkben.
Júliusban létesítettünk egy kültéri röplabda/tollaslabda pályát, mely nagy sikert aratott a
lakosság körében. Megtörtént a Sportközpont 4 db, többszárnyú, nagyon rossz állapotban
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lévő kapujának a cseréje, részlegesen felújítottuk a műfüves futballpályát, korszerűsítettük a
központi épületben lévő műhelyt.
Szeptembertől az iskolák újra birtokba vették testnevelés órák tartására, sportnap
rendezésére a sportpályáinkat. A tanítási órákat követően egyre több diák jött focizni és
pingpongozni. Beindultak a diákolimpiái versenyek, melyek szervezése, koordinálása,
lebonyolítása a kerületi testnevelő tanárok bevonásával a mi feladatunk. A téli szünet
kezdetéig 5 sportágban, 6 korcsoportban került megrendezésre kerületi diákolimpiái verseny,
ezeken 600 tanuló vett részt.
A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. szervezésében „Hegyvidéki Olimpia"
sportrendezvényt tartottak, melynek résztvevői a XII. kerületi iskolák 5. osztályos növendékei
és tanárai voltak. A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs személyi állománya a rendszeres
időszakos fizikai felmérőjét a Sportközpontban teljesítette. A Budapest British International
School félnapos iskolai futballtornát tartott a füves futballpályán.
Ősztől hétvégi rendezvényekre is lehetőség nyílt, így a hagyományos önkormányzati
Nyárbúcsúztató, a Budavári lengyel-magyar barátság napja, a Családi piknik és sportnap került
megrendezésre. Ezek előkészítésében és lebonyolításában, közösségi szolgálat keretében
több középiskolás diák közreműködött.
Az őszi kertészeti munkák mellett több felújításra, beruházásra is sor került. Telepítettünk
egy komposztálót, felújítottuk a műfüves pályát körülvevő vízelvezető árok fedését,
korszerűsítettük a központi épület helyiségeiben a világítást, kialakítottunk a teniszpályákra
egy félautomata öntözőrendszert.
November végén az Oxygen Naphegy megkezdte teniszpályáinkon a korcsolyapálya építési
munkálatait, az üzemeltetés a lakosság részére karácsony előtt, az oktatási intézmények
számára a téli szünetet követően indult el.

ÖSSZEGZÉS
A fent leírtakból látszik, hogy még 2021-ben sem tudott a Sportközpont a szokásos módon
működni, a pandémia nagymértékben meghatározta létünket. Elmaradtak a tervezett
programok, a nagyobb rendezvények, a szabadidős csoportos sportfoglalkozások nagy része,
az év első felében a diákolimpiái versenyek.
A költségvetésben tervezett bevételnél ugyan többet teljesítettünk, de ez még mindig
elmarad attól, mintha teljes kapacitással üzemelt volna az Intézmény. A kiesést takarékos
gazdálkodással igyekeztünk kompenzálni, így a bevételen kívül tetemes pénzmaradvánnyal
zártuk az évet. A bevétel és a pénzmaradvány együttesen a 2021. évre elfogadott költségvetés
53%-át teszi ki.
Budapest, 2022. március
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