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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2007. március 19-én - az 1. számú melléklet szerinti meghívómban foglaltak alapján – 
kerületünk sportéletének politikai és szakmai irányítói, vezetői közös megbeszélésen vettek 
részt. Erre, a csepeli sport jövőjével, lehetőségeivel foglakozó eszmecserére a 2. számú 
mellékletben foglalt írásbeli javaslatot terjesztettem elő. 
  
A megbeszélés végén minden résztvevő támogatta, hogy – külső szakértők bevonásával - 
olyan komplex kerületi testnevelési és sportkoncepció készüljön, amely tartalmazza a csepeli 
sportélet teljes átvilágítását, a fejlesztés lehetséges irányait. 
 
E koncepció elkészítéséhez, pénzügyi fedezetének biztosításához kérem a tisztelt 
képviselő-testület támogatását. 
 
 
Budapest, 2007. április 11. 

 
 
 
 

Németh Szilárd 
Sporttanácsnok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. számú határozati javaslat 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy külső 

szakértő(k) bevonásával, a sportvezetők által támogatott előterjesztés alapján, elkészítteti a 

kerület testnevelési és sportkoncepcióját. 

 

Határidő: elfogadásra:  azonnal 

  végrehajtásra:  2007. október 31. 

Felelős: Németh Szilárd  sporttanácsnok 

 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 

szükséges 

 

 

2. számú határozati javaslat: 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri 

Tóth Mihály polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal működési keretének terhére, 

biztosítsa a kerületi testnevelési és sportkoncepció elkészítésének – szükséges és indokolt – 

pénzügyi fedezetét. 

 

Határidő: elfogadásra:  azonnal 

  végrehajtásra:  azonnal 

Felelős: Tóth Mihály   polgármester 

  

 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 

szükséges 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

2. számú melléklet 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Képviselő-testület 
 

S       Sporttanácsnok 
 
 

Javaslat 

egy új önkormányzati testnevelési és sportkoncepcióra, 

illetve megvalósításának feladat- és ütemtervére 

(Vázlat) 
 
 
1. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat testnevelési és 

sportkoncepciója 2010-ig határozná meg az önkormányzat legfontosabb 
tennivalóit, az önként vállalt feladatok kezelését, tájékoztatást adna a 
sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól 
és mértékéről. A testnevelési és sportkoncepció megalkotásakor 
figyelembe kell venni az Európai Sport Chartát, Nemzeti Sportstratégiát, a 
Magyar Köztársaság Alkotmányát, Az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényt, A sportról szóló 2004. évi I. törvényt. Az elérendő célok és 
a megvalósításhoz használt eszközök meghatározásánál középpontba kell 
helyezni a sportot érintő változásokat, a sport egyes területeinek (verseny-
, szabadidő-, diáksport, utánpótlás-nevelés, óvodai és iskolai testnevelés, 
gyógytestnevelés) igényét; illetve a sport, mint gazdasági és 
humánerőforrás-fejlesztési stratégia eszköze. 

 
 
2. Főbb elemzési pontok: 

o A csepeli sport rövid története 
o Sportpolitikai koncepciók, alapelvek 
o Hatékonysági és költség- és kockázati elemzések (befektetés) 
o A csepeli sportélet egyes területeinek helyzetelemzése, SWAT 

analízis 
o A fejlesztés irányai és feladatai 



o Sportlétesítmények (önkormányzati, alapítványi, egyéb tulajdonban, 
„grund és street” lehetőségek) és használatuk 

o Egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok a sport 
szolgálatában 

o „Csepel SC” 
o Sporttámogatás(ok) mértéke, megoszlása – önkormányzatunk 

szerepe (múlt – jelen – jövő) 
o Kapcsolatrendszer, a sportszakmai munkát elősegítő szervezetek  
o Jutalmazási és kitüntetési rendszer (javaslat) 

 
 
3. Az új koncepció csak az érintettek (Képviselő-testület, OKIS bizottság, 

sporttanácsnok, egyesületek, testnevelők, tulajdonosok, kurátorok, stb.) 
együttes igénye és támogatása alapján készülhet el. 
Az elkészítéshez vállalni kell a csepeli sportélet teljes átvilágítását, a 
bevont szakértő(k) munkadíját. 
 
 
 

Budapest, 2007. március 19. 
 
 

Németh Szilárd 
sporttanácsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

1. számú melléklet 
     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Képviselő-testület 
 

Sporttanácsnok 
 
 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 
Tisztelt Kuratóriumi Tag! 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!1

 
Bizonyára Ön előtt is ismert tény, hogy a csepeli önkormányzat február 20-i 
ülésén – Tóth Mihály polgármester úr előterjesztésében – döntött a Csepel SC 
Alapítvány és a csepeli sportegyesületek támogatásának 50%-os 
csökkentéséről. Az előterjesztés előtt velem, mint sporttanácsnokkal senki 
sem egyeztetett, sőt még a véleményemet sem kérdezték meg; de az írásos 
anyagban nem találkoztam egyetlen sportegyesületi vezető vagy kuratóriumi 
tag véleményével sem! 
 
Ennek ellenére, mind a február 13-i OKIS bizottsági, mind a 20-i képviselő-
testületi ülésen a támogatás csökkentése ellen érveltem, illetve készítettem 
három módosító javaslatot. Ez utóbbiak lényege a támogatások változatlan 
szinten hagyására, a már megkötött megállapodások betartására irányult. 
Sajnos Polgármester úr és frakciótársai ezeket leszavazták, majd meghozták 
a pénzek megfelezéséről szóló döntést.2

 
Véleményem szerint, a fiskális és pártpolitikai szempontú döntés súlyos 
következményekkel jár a kerületi sportélet, a 2008. évi olimpia, az 
utánpótlás nevelés területén. Közös érdekünk, hogy a rossz önkormányzati 
döntés ellenpontozásán, egyéb lehetőségek feltárásán gondolkodjunk. 
 

Ezért kérem Önt, hogy jöjjön el, és aktív részvételével járuljon hozzá 
a fenti témában tartandó megbeszélésünk sikeréhez! 

                                                 
1 Kapják: a csepeli sportegyesületek elnökei, a Csepel SC Alapítvány kurátorai, az OKIS 
bizottság tagjai 
2 Mellékelem a három javaslatomat, illetve az azokról hozott döntések kivonatát. 



 
Időpont: 2007. március 19. (hétfő) 18 óra 

 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal kistanács-terme (1.em.5.) 
 

 
Budapest, 2007. március 8. 

Tisztelettel: 
 

Németh Szilárd 
sporttanácsnok 
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