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A tárgyban meghatározott előterjesztéssel kapcsolatban a következő véleményt adom: 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési rendeletében – a költségvetési 
koncepcióban meghatározott irányelvek figyelembevételével – a költségvetési kiadások 
mérséklése érdekében 50 %-kal csökkentette a Csepel SC Alapítvány támogatását, mint nem 
kötelező feladatot. 
A támogatásnak az előterjesztésben meghatározott mértékben, a költségvetésbe történő 
beemelésével a nem kötelező feladatok aránya növekszik a költségvetési hiány növelésével. 
 
A támogatás odaítélése esetén javasolom a támogatás olyan módon történő engedélyezését, 
hogy a személyi jellegű kifizetések esetén az egyesület a járulékfizetési kötelezettségnek is 
eleget tegyen. 
 
 
Budapest, 2007. szeptember 12. 
 
 
 
       Halmos Istvánné sk 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testület 

 

Sporttanácsnok 
 

Véleményezés és módosító indítványok  
„A csepeli sportolók olimpiára való felkészülési támogatására 

és a Csepel SC Alapítvány támogatásának kiegészítésére” 
című előterjesztéshez 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. Kellemesen meglepődve olvastam a fenti című előterjesztést, és azokat 
a határozatokat, amelyek három, olimpikonokat adó egyesületünk 
(kajak-kenu, birkózó és evezős) 8,64 millió forintos, illetve a Csepel SC 
Alapítvány az idei évben plusz 22,5 millió forintos támogatásáról szól. 
(Ez utóbbiból, 7,5 millió forintot a nehézatlétikai terem fűtésére és 
melegvíz-szolgáltatására kell fordítani.) Így összesen a csepeli sport 
31,14 millió forint közpénzzel gyarapodhat. Ez hajszál híján annyi, 
mint amit év elején, a költségvetés elfogadásakor elvett tőlük 
önkormányzatunk vezető ereje, a MSZP frakció. Az akkori 
előterjesztést is Tóth Mihály polgármester jegyezte, és ezt is. Mitől ez a 
nagy Pál-fordulás? Felismerték vezetőink, hogy hibáztak, amikor 
megkurtították a sporttámogatásokat? Új helyzet állt elő? Nem tudjuk 
biztosan, de talán ez utóbbi! 

 
Minden esetre érdekes, hogy eddig egyetlen, a csepeli sportot, 
sportolókat, egyesületeket támogató előterjesztésemet sem szavazták 
meg azok, akik ma hirtelen adakozni szándékoznak. (Lásd mellékelve a 
februári, márciusi, júniusi testületi jegyzőkönyvi kivonatokat, 
amelyekben a NEM szavazatok mind az MSZP-s képviselőktől, 
polgármesteri vezénylésre jöttek létre.) 

 
Sporttanácsnoki előterjesztéseim részben pontosan azokat a célokat 
szolgálták, mint a mostani polgármesteri előterjesztés (a 2008. évi 
pekingi olimpia, a nehézatlétikai terem megmentése, az alapítvány 
ellehetetlenülésének megakadályozása).
Persze van különbség is, én valamennyi (mind a 31) sportegyesület 
támogatását szerettem volna megtartani a 2006. évi szinten. 

 
2. „A jobb későn, mint soha!” magyar népszólás egyébként jól, de mégsem 

teljesen fejezi ki ennek az előterjesztésnek megítélését. Nem kell túl 
dörzsöltnek lenni ahhoz, hogy lássuk: az előterjesztés valódi célja nem 
az, amit a címe takar; a segítségnyújtás csak egy kellemes 
mellékhatás. 

 1
 
 



Véleményem szerint a polgármesteri előterjesztés valódi célja, hogy a 
bajba jutott sportágak és sportolók egyszeri támogatásával ismét 
elterelje a figyelmet a Csepel SC Alapítvány működ(tet)ésének 
visszáságairól, a még megmaradt vagyon széthordásáról, illetve az 
ingatlan szétdarabolásáról, a kuratóriumot „megszállva tartó 
befektetők” nyomulásáról. 
 

3. Mivel az előterjesztés nem teljes körű (nem érinti valamennyi 
egyesületünket), illetve nem oldja meg, azt a problémát, hogy a Csepel 
SC központi pályája maradjon meg a csepeli sport számára, ezért a 
véleményezésemmel egyidejűleg módosító indítványokat nyújtok be. 
 

4. A csepeli egyesületek (mind a 31 egyesületnek megvolt a lehetősége) ez 
évben 8,685 millió forintra pályázhattak. A kerület vezetése most úgy 
döntött – álláspontom szerint nagyon helyesen -, hogy azt javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a már ebben az évben elnyert támogatáson 
felül, az olimpiai felkészülés jegyében, a kajak-kenusok és a birkózók 
egyenként plusz 3,6 millió, az evezősök plusz 1,44 millió forint 
támogatásban részesüljenek. Ezt támogatom, meg fogom szavazni. 
Viszont azt tartom sportszerűnek, hogy a többi egyesület is kapjon 
plusz anyagi támogatást erre az évre. Ezért módosító (kiegészítő) 
javaslatom lényege, hogy a többi egyesület kapjon, és így a szokásos 
módon pályázhasson meg összességében plusz 6,185 millió forintot. 
(Ez az összeg úgy jön ki, hogy a birkózók, kajak-kenusok és evezősök 
eredeti össztámogatását, 2,5 millió forintot levonunk a 8,685 millió 
forintból. Ők egyébként a külön kiemelt támogatás megítélése miatt, itt 
már nem pályázhatnak.) 
Másrészről javaslom megvitatni és elfogadni, a négyszer meghiusított 
rendkívüli ülésre készített határozati javaslataimat. 
 

Budapest, 2007. szeptember 17. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Németh Szilárd 
sporttanácsnok 
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Módosító határozati javaslatok 
a 192. számú előterjesztéshez 

 
1. számú módosító határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2007. évben lehetővé teszi a csepeli sportegyesületek számára (kivéve a 
külön kiemelt támogatásban részesülő Csepel Kajak-Kenu Egyesületet, a 
Csepel Birkózó Klubot és a Csepel Evezős Klubot), hogy – a szokásos módon 
– pályázhassanak plusz 6,185 millió forint önkormányzati támogatásra.. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2007. október 31. 
Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
2. számú módosító határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy sportstratégiájának sarokköve, egyben legfőbb célja a még 
meglévő sportlétesítmények, különösen az önkormányzati illetve a Csepel SC 
Alapítvány tulajdonban lévők megőrzése. Továbbá megerősíti, hogy a kerületi 
sportcélú ingatlanok védelmének érdekében - élve tulajdonosi és/vagy 
jogszabály-alkotási kötelezettségével és hatáskörével – minden 
demokratikus, törvényes és jogszerű eszközt igénybe vesz. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
 
3. számú módosító határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Csepel SC központi telephelyén, a 201861/1 és a 201861/2 
ingatlanokra, illetve annak környékén a Béke tér – Szent István út – Erdőalja 
út – Völgy utcák által határolt területen kerületi szabályozási tervet (KSZT) 
készít el. 
A KSZT célja: 

• az ingatlanok és a közterület kizárólag sportcélú fejlesztése, 
• a jelenlegi beépítettség mértéke és a magassági korlát 

változatlanul hagyása (kivéve, ha az ide tervezett fedett uszoda 
megvalósul), 

• rekonstrukció, 
• parkosítás, zöldterület növelése, fatelepítés, játszótérépítés, 
• kerékpárút és parkoló építése, 
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• akadálymentesítés, 
• rekreációs- illetve verseny-, para- és szabadidősport-tevékenység 

biztosítása, 
• a területtel határos kertes és lakótelepi otthonok nyugalmának, 

a családok biztonságának megőrzése. 
 
A Képviselő-testület felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a KSZT 
előkészítéséhez szükséges további intézkedéseket (költségek biztosítása, 
1997:LXXVIII. trv. 21. § (1) alapján írásos megállapodás megkötése, illetve 
egyéb előírások végrehajtása) – a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 
2007. október 31-ig – tegye meg. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  előkészítésre:  azonnal 

végrehajtásra:  2008. március 31. 
 Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
 
4. számú módosító határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a KSZT elkészültéig a 201861/1 és a 201861/2 ingatlanokra, illetve a 
Béke tér – Szent István út – Erdőalja út – Völgy utcák által határolt területen 
változtatási tilalmat rendel el, amikor a 2. számú határozatban 
megfogalmazott polgármesteri intézkedések (költségek biztosítása, 
1997:LXXVIII. trv. 21. § (1) alapján írásos megállapodás megkötése, illetve 
egyéb előírások végrehajtása) teljesülnek. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  az intézkedések teljesülésekor, de legkésőbb 
2007. október 31. 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
 
5. számú módosító határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy javasolja a Csepel SC Alapítvány alapítói jogai tulajdonosának, hogy az 
aktív sportolók és edzők, maguk közül választva egy-egy tagot 
delegálhassanak az alapítvány kuratóriumába. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
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6. számú módosító határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a fenntartva korábbi jogát, a Csepel SC Alapítvány kuratóriumába 
Németh Szilárd sporttanácsnokot delegálja, a lemondott Zanati Béla OKIS 
bizottsági elnök helyére. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
7. számú módosító határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Csepel SC Alapítvány részére eddig juttatott önkormányzati 
támogatás, mint közpénz hasznosulásának megvizsgálására vizsgáló 
bizottságot hoz létre. 
 
A vizsgáló bizottság elnöke: 
Vincze Miklós, az OKIS bizottság tagja 
 
A vizsgáló bizottság tagjai: 
Borbély Lénárd, a PEK bizottság elnöke 
Dr. Kiss B. Mihály, az ÜJKR bizottság elnöke 
Morovik Attila, az OKIS bizottság alelnöke 
Borka-Szász Tamás, a PEK bizottság alelnöke 
Bátky Endre, az ÜJKR bizottság tagja 
 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 

végrehajtásra:     azonnal 
bizottsági beszámolásra: 2007. októberi testületi ülés 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
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1. sz. melléklet 
K I V O N A T 

 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 20-án 
(kedden)   9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Bp. 
XXI.ker. Árpád u. 1. földszint) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből. 
 
 
Napirend 11. pontja: (38. sz. előterjesztés) 
Javaslat a költségvetési koncepcióban elfogadott sportcélú támogatások 2007. évi 
csökkentésére 
a.) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 587/2004.(XI.16.)Kt számú, 
valamint az 588/2004.(XI.16.)Kt számú határozatainak módosítására 

 
 
168/2007.(II.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Németh Szilárd 
módosító indítványára - úgy dönt, hogy nem változtatja meg egyoldalúan a Csepel SC 
Alapítvánnyal 2005. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozó 
támogatásról szóló megállapodást. 
 
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   

   
12 igen 
15 nem 
  1 tartózkodás      e l u t a s í t v a 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
   
   Tóth Mihály        dr. Szeles Gábor 
      polgármester      jegyző  
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2. sz. melléklet 
K I V O N A T 

 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 20-án 
(kedden)   9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Bp. 
XXI.ker. Árpád u. 1. földszint) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből. 
 
 
Napirend 11. pontja: (38. sz. előterjesztés) 
Javaslat a költségvetési koncepcióban elfogadott sportcélú támogatások 2007. évi 
csökkentésére 
a.) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 587/2004.(XI.16.)Kt számú, 
valamint az 588/2004.(XI.16.)Kt számú határozatainak módosítására 

 
 
169/2007.(II.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Németh Szilárd 
módosító indítványára - úgy dönt, hogy a Csepel SC Alapítvánnyal 2005. január 1. és 2007. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó támogatásról szóló megállapodást – a 2008. évi 
pekingi olimpia sikeres felkészülésének jegyében 2008. december 31-ig, változatlan feltételek 
mellett – meghosszabbítja. 
 
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   

   
11 igen 
16 nem 
  1 tartózkodás      e l u t a s í t v a 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
   
   Tóth Mihály        dr. Szeles Gábor 
      polgármester      jegyző  
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3. sz. melléklet 
K I V O N A T 

 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 20-án 
(kedden)   9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Bp. 
XXI.ker. Árpád u. 1. földszint) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből. 
 
 
Napirend 11. pontja: (38. sz. előterjesztés) 
Javaslat a költségvetési koncepcióban elfogadott sportcélú támogatások 2007. évi 
csökkentésére 
a.) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 587/2004.(XI.16.)Kt számú, 
valamint az 588/2004.(XI.16.)Kt számú határozatainak módosítására 

 
 
170/2007.(II.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Németh Szilárd 
módosító indítványára - úgy dönt, hogy a 7/2004.(II.2.)Kt számú rendelet 11 § (5) 
szakaszában foglaltakat – a kerületi sportegyesületek támogatásáról, a 2008. évi pekingi 
olimpia sikeres felkészülésének jegyében 2008. december 31-ig – nem változtatja meg 
egyoldalúan. 
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   

   
11 igen 
17 nem 
  0 tartózkodás      e l u t a s í t v a 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
   
   Tóth Mihály        dr. Szeles Gábor 
      polgármester      jegyző  
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4. sz. melléklet 
KIVONAT 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. március 26-án 
(hétfőn)   9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Bp. 
XXI.ker. Árpád u. 1. földszint) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből. 
 
 
Napirend 16. pontja: (63. sz. előterjesztés) 
Önálló képviselői indítvány a Csepel SC Alapítvány támogatásának kifizetéséről 

 
 
264/2007.(III.26.)Kt       H A T Á R O Z A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepel 
SC Alapítványt megillető 2007. évi önkormányzati támogatást két részletben, 2007. április 1-
jén, illetve 2007. június 1-jén utalja át.   
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2007. április 1. illetve június 1. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 

 
   

11 igen 
  8 nem 
  3 tartózkodás       e l u t a s í t v a 

 
 
 
 
           K.m.f. 
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5. sz. melléklet 
K I V O N A T 

 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 26-án 
(kedden)  9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Bp. 
XXI.ker. Árpád u. 1. földszint) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből. 
 
 
Napirend 34. pontja: (164. sz. előterjesztés) 
Előterjesztés a Csepel SC nehézatlétikai terme fűtésköltségének fedezésére 
 
 
504/2007.(VI.26.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi 
pekingi olimpiáig, egy szezonra, számlával igazolt, maximum 15 millió Ft erejéig- a hiány 
terhére- átvállalja a Csepel SC nehézatlétika termének fűtési költségét. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a Csepel SC-vel kötött megállapodást a döntésnek megfelelően 
módosítsa és az elszámolás rendjét az előírásoknak megfelelően határozza meg.   
   
Határidő: elfogadás: azonnal 
  végrehajtás: 2007. szeptember 30. 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes   ágazatvezető 
 

11 igen 
10 nem 
  5 tartózkodás      e l u t a s í t v a 

 
 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
   Tóth Mihály sk.       dr. Szeles Gábor sk. 
         polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: Ábrahámné Turner Rita 
             Szervezési Irodavezető 
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