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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 Főváros 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. 13. § (1) bekezdésének 15. pontja

értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen a sport, 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 alpontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d)

támogatja

az

iskolai

testnevelés

és

sporttevékenység

gyakorlása

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, a mozgásgazdag életmóddal
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 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 kerület sportkoncepciójával összhangban a
szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit kiszolgáló lehetőségek körét bővítse,
a testnevelés és a sport részterületeit egymással szorosabbra fűzze.

Ezen célok

megvalósulását nagy mértékben 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.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati
javaslat és annak mellékletét képező Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2020. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2020. évi tevékenységéről, működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2020. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót.

Budapest, 2021. szeptember

f^zakó 'Utcai
dport- éő Szabadidőközpont

A CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT BESZÁMOLÓJA
2020.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata, hogy a kerület
sportkoncepciójával összhangban a szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit
kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a testnevelés és a sport részterületeit egymással
szorosabbra fűzze.
A 2020-as évet nálunk is nagymértékben befolyásolta a pandémia.
Március közepéig a Sportközpont működése nem tért el a korábbi évektől. A korcsolyapálya
teljes kihasználtsággal működött, napközben a kerületi iskolák testnevelés órai foglalkozásra,
az óvodák sportfoglalkozásra vették igénybe a jégpályát. Délutánonként és hétvégén a
lakosság körében is igen népszerű volt ennek a téli sportnak a művelése.
A téli időjárás ellenére nagyon sok iskola tartotta a testnevelés órákat szabadtéri pályáinkon.
A többi sportfoglalkozást is sokan látogatták (nordic walking, jóga különböző válfajai).
Januárban az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban került megrendezésre közel 30 tanuló
részvételével a kerületi diákolimpiai sakkverseny.
Január, február hónapban a Czakós Családi Délután keretében nagy sikerű farsangot és
bábszínházi előadást szerveztünk a kisgyermekes családoknak.
Február végén közösségi termünkben rendezte a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ az „Éves gyermekvédelmi tanácskozást", melyen a fenntartó képviselői, valamint a
kerületi jelzőrendszeri tagok vettek részt (óvodák, bölcsődék, védőnői szolgálat, rendőrség
illetékesei).
Ebben a hónapban folytatódott az I. kerületi iskolák kosárlabda bajnoksága 6 lány és 7 fiú
csapattal.
A Közép Budai Tankerület (I., II., XII. kerület) teremlabdarúgó bajnokságot rendezett az
általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak, kerületünket a Batthyány Lajos Általános Iskola
képviselte. Szintén az ő szervezésükben került sor a B33-as kosárlabda tornára, mely több
korosztályt is érintett. Ezen kerületünkből a Batthyány Lajos Általános Iskola, a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnázium, és a Toldy Ferenc Gimnázium csapatai vettek részt.
Március elején a Közép Budai Tankerület által meghirdetett kosárlabda kupára a Batthyány
Lajos Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nevezett be.
A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium adott otthont a kerületi
floorball tornának, melyen 3 korcsoportban összesen 10 csapat indult.
Március 14-én - a COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetről szóló Kormányrendelet
értelmében - a Sportközpont bezárt, sportolásra két hónapig nem volt lehetőség. A
diákolimpiai versenyek is abbamaradtak. Még aznap megkezdték a korcsolyapálya bontását.
A Sportközpont alkalmazottai a bezárás ideje alatt teljes munkaidőben, átszervezett
munkarenddel végig dolgoztak. A nyári szezonra való átállás mindig nagyon sok teendővel jár,
ami ezúttal kiegészült a bel- és kültéri fertőtlenítéssel. A korcsolyapálya bontását követően a
teniszpályák helyreállítása, valamennyi sportpálya, sporteszköz karbantartási és felújítási
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munkáinak elvégzése, az egész terület rendbehozása az év folyamán mindig a legtöbb
feladatot rója valamennyi dolgozóra. A nem kevés teendő mellett a pályamunkás kollégák
besegítettek a kerület zöld területeinek gondozásába is.
Április elején kertészek végezték a Sportközpontban lévő fák, bokrok tavaszi megújítását,
virágok ültetését.
Május 16-án nyithattunk ki a látogatók számára, onnantól kezdve a napi többszöri takarítás
mellett heti rendszerességgel végeztettünk kül- és beltéri fertőtlenítést szakemberrel.
A hosszú bezártság után a szokásosnál is több sportolni vágyó ember vette igénybe
pályáinkat. Teljes lendülettel beindult az élet, folytatódtak a sportfoglalkozások, az edzések.
Igen sokan látogatták a futópályát és a szabadtéri fitnesz eszközöket, szép számban jöttek
amatőr csapatok futballozni a műfüves pályára. Legnépszerűbb a tenisz volt, a nyitástól kezdve
egész szezonban teljes kihasználtsággal működtek teniszpályáink. Sokakat vonzott a pingpong
is, szinte soha nem volt üres asztal. (Az I. kerületi lakosok a futópályát és a kültéri
fitneszeszközöket, a pingpongasztalokat, valamint a gumiborítású kézilabdapályát ingyenesen
használhatják.)
Június második felétől nyolc héten keresztül ismét a Lisznyai Utcai Általános Iskola adott
otthont a Budavári Önkormányzat Napközis táborának. Ez idő alatt a Sportközpont
lehetőséget biztosított a táborozóknak a sportpályák és eszközök használatára.
A nyár folyamán a Radnóti Színház egyhetes színjátszó táborának volt helyszíne a
Sportközpont. A kerületi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gyerektábora nálunk töltött két
napot, a nyugdíjasokat pedig rendszeresen hozták fel pingpongozni, ami körükben nagy sikert
aratott.
A tavaszi - nyári - őszi időszakra több rendezvényt is terveztünk, de a pandémia miatt szinte
valamennyi elmaradt, így a Budavári Önkormányzat hagyományos Nyárbúcsúztatójára sem
került sor.
Augusztus hónapban az Önkormányzat lehetőséget biztosított középiskolásoknak
diákmunka végzésére a kerületi intézményeknél. Mi is foglalkoztattunk négy főt, akik
elsősorban portaszolgálatot teljesítettek, valamint besegítettek a napi többszöri locsolásba.
Munkájukat nagyon lelkesen, megbízhatóan végezték, számunkra - a kicsi dolgozói létszám
miatt - nagy segítséget jelentettek.
A tanévkezdéssel ismét beindult a testnevelés órák tartása a Sportközpontban. A testnevelő
tanárok a tornateremben tartandó órákkal szemben - érthető módon - előnyben részesítették
a szabadtéri foglalkozásokat, emiatt nagyon megnőtt a sportpályáink leterheltsége.
Szeptemberben a Hunfalvy János Szakgimnázium rendezett atlétika versenyt saját
tanulóinak.
Még ebben a hónapban került sor a Sportközpontban a Budavári Lakosok Szövetségének
szokásos találkozójára.
Október elején a Lengyel Önkormányzat tartott sportnapot, a csodálatos, napsütéses időben
a program nagyon jól sikerült.
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November 6-án teniszpályáinkon megkezdte a korcsolyapálya építését az Oxygen Wellness.
November 11-én a vírushelyzet romlása miatt ismét veszélyhelyzet kihirdetésére került sor.
Ezúttal nem kellett bezárnunk, viszont a szigorítások nagymértékben befolyásolták további
működésünket. Nyitvatartásunk az esti kijárási tilalom életbelépésével lerövidült, 19 órakor
zártunk. A rendelkezések csak a szabadtéri, egyéni sportolást engedélyezték, illetve a
versenyengedéllyel rendelkező sportolók edzéseinek megtartására adtak lehetőséget, így a
jégpálya is kihasználatlan maradt.
Az általános iskolák változatlanul működtek, viszont a fertőzés lehetőségének csökkentése
érdekében a testnevelés órákat inkább szabadtéren, a sportpályáinkon tartották. A Tabáni
Spartacus tájfutóinak és a Budai FC focistáinak edzései tovább folytatódtak.
Mivel zárt sportlétesítményekben sehol nem volt mód szabadidős sportolásra, ugrásszerűen
megnőtt a futópálya és a kültéri fitnesz eszközök használóinak száma. Emiatt, és a romló
egészségügyi adatok miatt a biztonságosabb használat érdekében néhány változtatásra
kényszerültünk. Megszüntettük az öltözők és a zuhanyzók használatát, csak a
mellékhelyiségeket, mosdókat lehetett igénybe venni. Az intézményben még több
kézfertőtlenítő kihelyezésére került sor, kollégáim naponta többször fertőtlenítették a
mellékhelyiségeket és a kültéri fitneszeszközöket. A Sportközpontot csak sportolás céljából
lehetett látogatni az erre vonatkozó szabályok betartásával. A maszk használatát kötelezővé
tettük, annak levételére csak a sporttevékenység végzésének ideje alatt adtunk lehetőséget.
A sportpályákon és a pingpongasztaloknál semmilyen csoportos szabadidős tevékenységet
nem engedélyeztünk.
Ezeket a változásokat a Fenntartóval egyeztettük, a jóváhagyást követően a bejáratnál,
valamint az Intézmény területén több helyen kifüggesztettük.

ÖSSZEGZÉS
A fent leírtakból látszik, hogy 2020-ban a Sportközpont nem tudott a szokásos módon
működni, a pandémia nagymértékben meghatározta létünket.
A költségvetésben szereplő felújítások teljes egészében elmaradtak a Fenntartót sújtó
váratlan kiadások miatt, csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges dolgokra költöttünk.
Elmaradtak a tervezett programok, rendezvények, az iskolai sportnapok, a testnevelés
gyakorlati érettségi, a diákolimpiai versenyek, a szabadidős csoportos sportfoglalkozások.
Bevételünk is jócskán megcsappant, hiszen pályáinkat csak egy rövid időszakban volt
lehetőségünk kiadni.
Reménykedünk, hogy a következő évben megszűnik a pandémia, és a Sportközpont ismét
visszatérhet szokásos működéséhez.
Budapest, 2021. január

Vékásné Dobos Zsuzsanna
intézményvezető
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