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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Képviselő-testület 
 

Sporttanácsnok 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önök, mint Csepel legfőbb döntéshozói elé terjesztem a „Sportoló Csepel – A 
21. kerület sportja a 21. században” című sport- és testnevelési koncepciót. 
 

Az itt leírtak a sporttanácsnok elképzeléseit tükrözik kerületünk 
sportéletének jövőjéről, fejlesztési lehetőségeiről, az ahhoz vezető útról. 
Ennyiben ez mindenképpen szubjektív dolgozat. Azonban ennek az 
elképzelésnek az előzménye nagyon sok sportolóval, testnevelővel, edzővel, 
szurkolóval, egyszerű hétköznapi emberrel lefolytatott beszélgetésen, 
eszmecserén, több kerületi és országos szintű iratanyagon, más települések 
tapasztalatain szerzett információ. Így mindenképpen objektív is. 
 

A koncepcióban megfogalmazottak nem készülhettek a teljesség igényével, de 
szándékaim szerint a leírtakat áthatja a kerület értékeinek megőrzéséért, egy 
új szemlélet meghonosításáért és a csepeli sportélet jövőjéért érzett 
felelősség. 
 

Meggyőződésem, hogy a kerületi sportot és testnevelést övező eddigi 
döntéshozói gyakorlattal gyökeresen szakítani kell, mert az már nem képes 
szolgálni a megújulást, a sport 21. században betöltött szerepét. A régi 
módon nem leszünk képesek az új követelményeknek megfelelni, s csak a 
dicső, példamutató csepeli sportmúlt marad nekünk. Pedig ez a múlt is arról 
szól, hogy mindig a csepeliek minden időben képesek voltak a sporton 
keresztül, akár erőn felül is teljesíteni. Gondoljunk csak olimpiai, világ- és 
Európa-bajnokainkra, az őket felkészítőkre, a csepeli iskolai sport 
nimbuszára, a lázas tornaterem építésekre, a stadion világításának 1972-es 
átadására, az új nehézatlétikai terem és a rekordtan megépítésére vagy 
éppen a Csepel SC 1912-es megalakítására. Sokszor mindezekhez nem kevés 
bátorság és elszántság, egyén és közösség összefogása kellett. 
 

Arra kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy mindezeket 
mérlegelve hozzák meg bölcs döntésüket kerületünk új szemléletű 
sport- és testnevelési koncepciójáról! 
 

Budapest, 2008. január 17. 
 

Németh Szilárd 
sporttanácsnok 
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Sportoló Csepel 
A 21. kerület sportja a 21. században 

 
A sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség 
megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában, jelentősen 
hozzájárul az életminőség javulásához. 
A kerületi sportkoncepcióban megfogalmazott jövőképet úgy kell kialakítani, 
hogy a Csepel SC kivívott státuszának megőrzése mellett a kerület jóval 
szélesebb rétegeit bevonva, belátható időn belül sportoló kerületté váljunk. 
 
A korábbi sportkoncepció szövegéhez és struktúrájához képest azoknak az új 
prioritásoknak kell hangsúlyosabbá, karakteresebbé válnia, amelyek a csepeli 
sport innovatív, megújulásra ösztönző elemeit képviselik, illetve azoknak, 
amelyek a versenysportban a minőség megerősödését és a 
szabadidősportban résztvevők számának érezhető emelkedését szolgálhatják. 
Ezért a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap az önkormányzati források és 
befolyásolás mértéke, illetve sokrétű együttműködés keresése, annak 
megteremtése.  
 
 

1. A Csepel SC kerületünk büszkesége 
 
Ahogyan a magyar sport az egyetemes és a magyar kultúra része, úgy a 
kiváló csepeli sporteredmények és a Csepel SC kivívott státusza is része 
Csepel hagyományainak, értékeinek. Hazánkban és az Európai Unióban 
egyaránt a sportolói és szurkolói élmény lehet a csepeli lokálpatriotizmus 
legszilárdabb összetevője.  
Jelentős sporthagyományainkra épülő versenysportunk sikerességének 
fenntartása hathatós segítséget nyújt a nemzeti és csepeli önbecsülés 
erősítéséhez, kerületünk ismertségének, turisztikai vonzerejének 
növeléséhez, Csepel általános megítélésének közvetett javításához, és a 
csepeliek számára megfelelő magatartási példák közvetítéséhez, így a 
rendszeres testmozgást végzők számának emelkedéséhez is. 
 
A Csepel SC értékeinek megőrzése – a fentiek tekintetében – egyszerre közcél 
és közfeladat, ez alól sem a polgármester, sem a képviselő-testület nem 
vonhatja ki magát. Az önkormányzatnak a lehető leghatározottabban, 
minden törvényes és jogszerű eszközzel meg kell védenie a Csepel SC 
ingatlan – és ingóvagyonát, s fel kell építenie a Csepel SC múltból és jelenből 
táplálkozó jövőjét. A politikai vezetés fő feladata egy tiszta, sportbarát és 
közösségi vagyonmegőrző helyzet létrehozása. Csak ezután lehet bevonni a 
magántőkét a fejlesztésekhez, amelyet önkormányzati és civil kontroll alatt 
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kell tartani. Biztosítani kell továbbá, hogy a magántőkét befektetők soha ne 
kerülhessenek túlsúlyba, meg kell őrizni a közösség vezető szerepét. 
 

2. Finanszírozás 
 
A csepeli sportfinanszírozás struktúrája egy korábban kialkudott, 
kiegyensúlyozott modellen alapul. Szerepét betöltötte, de óriási hibája, hogy 
már megszületésének pillanatában sem volt innovatív, fejlesztés központú. 
Rövidtávú politikai érdekeket szolgált és csak látszólagos egyensúlyt 
teremtett, de inkább konzerválta a struktúrát és működést. Ma is „túlélni 
tanítja” a sportélet szereplőit. A „kis pénz kis foci” és a „bele nem szólás” 
elvét követi. 
 
Még hosszú ideig meghatározó jelentőségű lesz az önkormányzat szerepe a 
sport pénzügyi-, tárgyi-, személyi feltételrendszerének biztosításában, illetve 
a kerületi sportélet koncepciójának, kulcspontjainak meghatározásában. 
 
Hosszú távú célunk, hogy az önkormányzati költségvetés sportra fordítható 
aránya úgy növekedjen, hogy elérje az EU tagországok fejlett városainak 
sporttámogatási átlagát. Jelenleg azt a célt tudjuk magunk elé kitűzni, hogy 
vagy a költésvetés százalékának arányában, vagy egy komolynak mondható 
fix összeggel, azt az infláció mértékében valorizálva támogatjuk a csepeli 
egyesületeket. De ezt nem lehet a mindenkori pártpolitikai célok tükrében 
hol növelni, hol csökkenteni, ennek kiszámíthatónak kell lennie. 
 
Ösztönöznünk kell a magánszektor jelenleginél nagyobb arányú részvételét a 
csepeli sportélet finanszírozásában. Célzott, indirekt gazdasági ösztönzőkkel 
segíthetjük elő, hogy a munkaadók a jelenleginél nagyobb szerepet 
vállaljanak dolgozóik sportoltatásában. El kell terjednie a szponzorálás és a 
mecenatúra gyakorlatának; ne csak az élsport, hanem a szabadidősport 
számára is juttasson a privát szektorból származó forrásokat. A lakosságnak 
is többet kell fordítania a sportra. Ösztönző célzattal szükséges létrehozni 
egy elismerő díjat a szponzorok és mecénások megbecsülésére, erkölcsi 
elismerésére. Figyelembe kell vennünk a fővárosi, az országos és az EU-s 
pályázati lehetőségeket is. Mindenképpen célszerűnek látszik egy nyitott 
csepeli sportalap létrehozása. 
 
Az új finanszírozási stratégiának már nem a régi, hanem az új célokhoz, 
struktúrához és működéshez kell igazodnia. Ezért, amíg azt ki nem 
alakítottuk, addig a működés érdekében fenn kell tartani a 2006. évi modellt 
és mértéket! 
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3. Sportoló kerület 
 
A sportolás egészségmegtartó, egészségfenntartó, egészségfejlesztő szerepét 
mindenki elismeri, sőt azt is tudjuk, hogy a sport rendszeres gyakorlása 
alkalmas a hétköznapi élet döntő átalakítására, megújítására. Ennek 
ellenére ma még nagyon kevesen sportolnak rendszeresen és szervezett 
körülmények között kerületünkben is. Éppen ezért az egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy a jövőben a diák- és szabadidő- és versenysport primer 
prevenciós egészségfejlesztési szerepét elfogadva, jelentős mértékben 
növeljük a rendszeresen testedzést végző csepeliek számát. 
 
Esélyegyenlőségi szempontból is kiemelt projektként kell kezelnünk, és 
Csepelen is meg kell teremtenünk a fogyatékkal élők speciális sportolási 
lehetőségét. 
 

• Óvodai és iskolai testnevelés és diáksport 
 
Egy hazai felmérés szerint sajnos a gyermekek 75%-a kizárólag a 
testnevelésóra keretében végez rendszeres testmozgást. (nem valószínű, hogy 
Csepelen ennél jobb a helyzet, mindenképpen érdemes lenne felmérni.) 
Középtávon a délutáni, hétvégi és szünidei szabadidősport lehetőségek 
bővítésével kell a sportolással töltött idő növelését megoldani. 
Hosszú távon megvalósítandó az óvodáinkban és iskoláinkban a 
mindennapos testnevelés és testmozgás, valamint az ehhez szükséges 
infrastrukturális, humánerőforrás és szakmai feltételek biztosítása. 
 
Érdemes elgondolkodni az óvodai és iskolai sportfoglalkozások kerületi 
szintű pályázati támogatásán (a valódi létszám alapján). 
Vissza kell állítani, minden iskolának meg kell kapnia, és éves intézményi 
költségvetésében igazoltan csak sportra és testnevelésre szabad fordítania az 
1200 Ft-os fejkvótát. 
Modernizálva újra kell éleszteni a kerületi diákolimpia rendszerét, és a 
testnevelés tagozatokat. 
 

• Szabadidősport 
 
Az Európai Unióhoz képest Magyarország, s benne kerületünk, a 
szabadidősport területén van a legnagyobb lemaradásban, miközben ez érinti 
a népesség legnagyobb részét. A sportos életmód érdekében csak az lehet a 
célunk, hogy javítsuk a csepeli emberek életminőségét, hogy életvezetési és 
probléma-megoldási képességek fejlesztésével segítsük fiataljainkat, hogy 
hozzájáruljunk a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez, hogy növeljük 
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kerületünk produktivitását, és az esélyegyenlőtlenség csökkentésével 
hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjához. 
 
A szemléletváltást ugyan az államnak kell kezdeményeznie, de a 
megvalósítás során egyaránt szükség van az önkormányzatokra, az 
oktatásban dolgozókra, háziorvosokra, a sportolókra és a civil társadalom 
szereplőire. 
 
Fő célunk, kell, hogy legyen minél több csepeli résztvevőt vonjunk be a 
szabadidősportba, el kell érni, hogy minél többen váljanak regisztrált 
szabadidő-sportolóvá. Csepelen azonban nincsenek adataink a felnőtt 
lakosság és az ifjúság sportolási szokásairól, a sporthoz való viszonyáról. 
Bárminemű fejlesztés előtt egy ilyen jellegű felmérést el kell készítenünk. 
Növekvő arányú, koncentráltabb finanszírozást, tudatos 
létesítményfejlesztést csak erre építhetünk. Ki kell alakítani egy munkahelyi 
sportolás lehetőségét biztosító ösztönző rendszert, és támogatni kell az 
esélyteremtő, felzárkózást szolgáló akciókat. (Az önkormányzat, mint 
munkáltató, tulajdonos és fenntartó itt is példamutatással élhet, s töltheti be 
az innovációs katalizátor szerepet.) 
 

• Versenysport, utánpótlás-nevelés 
 
Jelentős sporthagyományainkra épülő versenysportunk sikerességének 
fenntartása, hathatós segítséget nyújt a nemzeti és csepeli önbecsülés 
erősítéséhez, kerületünk ismertségének, turisztikai vonzerejének 
növeléséhez, Csepel általános megítélésének közvetett javításához, és a 
csepeliek számára megfelelő magatartási példák közvetítéséhez, így a 
rendszeres testmozgást végzők számának emelkedéséhez is. –írtuk néhány 
sorral ezelőtt a Csepel SC-vel foglalkozó fejezetben, s ezt most itt, mint credót 
megerősítjük. 
 
Mivel egyik fő célunk egy széles kerületi tömegbázis megteremtése a 
versenysport számára, ezért meg kell vizsgálnunk ennek intézményesített 
megoldási lehetőségét, egy kerületi, központi sportiskola létrehozását. Azon 
iskolai tanulók részére, akik a minőségi utánpótlás-nevelési képzésbe nem 
tudnak bekerülni, vagy kikerülnek onnan, lehetőséget kell adni a 
szabadidősport jellegű diáksport-foglalkoztatásra és versenyrendszerében 
való aktív részvételre. 
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4. Információ, értékmegőrzés, innováció, fejlesztések 
 
Minden sporttal kapcsolatos döntéshez, annak előkészítéséhez, a végrehajtás 
ellenőrzéséhez, a széles sporttársadalmi kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű 
információk szolgáltatásához információkra van szükségünk. 
Ezért létre kell hoznunk, és működtetnünk kell egy felhasználóbarát, 
elektronikus formátumú – kerületi sportinformációs rendszert. Ennek 
működése önmagában jelentős társadalom- és sportfejlesztő hatást 
gyakorolhat. 
 
A 21. kerület sportéletének és sportszemléletének megújítása a 21. század 
elején nem választás kérdése, hanem kőkemény kényszer. Azonban egyszerre 
kell, hogy szolgálja az eddig elért értékek megőrzését és a jövőbeni 
infrastrukturális és szakmai fejlesztéseket, innovációkat. 
 
A régebben elhatározott fejlesztéseket –amelyek megalapozott és ismert 
közigényen alapulnak – meg kell valósítani (fedett uszoda, műfüves pályák). 
A tradíciók megőrzésén felül kulcsfontosságú, hogy a kerületi sport- és 
testnevelés még meglévő közcélú létesítményeit ne veszítsük el (Csepel SC, 
tornatermek, grundok, dühöngők, játszóterek, stb.). Új fejlesztési 
elképzeléseknél (Kis-Duna part, strand, új pályák létesítése, célirányos 
felújítások) mindig egyeztessünk minden érintettel, vonjuk be őket a 
döntések meghozatalába. 
 
Ki kell használnunk a Csepel-szigeti kistérségben, a szigeti települések 
együttműködésében rejlő lehetőségeket. 
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Határozati javaslatok 
 
1. számú 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 többségű szavazata szükséges. 
 
2. számú 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 új 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, 
• 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 
2008. február 29-ig – tegye meg. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  előkészítésre:  azonnal 

végrehajtásra:  2008. augusztus 31. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
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3. számú 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 
2008. márciusi rendes Kt. ülés. 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
4. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy eseti bizottságot hoz létre a következők megvizsgálására: 
 

• a Csepel SC Alapítvány részére eddig juttatott önkormányzati 
támogatás, mint közpénz hasznosulása; illetve 

• a Csepel SC Alapítvány önkormányzati tulajdonba vételének, 
• a Csepel SC Alapítvány kuratóriumában az önkormányzat, 

sportolók, edzők képviseletének, 
• a Csepel SC, mint egyesület újbóli megalakításának, 
• a közelgő Csepel SC centenárium megünneplésének, 
• a Csepel SC sportmúzeuma (sportgyűjteménye) létrehozásának és  
• egy csepeli sportalap megteremtésének, illetve 
• a kerületi sport újszerű finanszírozásának lehetőségei. 

 
Az eseti bizottság elnöke: 
Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
Az eseti bizottság tagjai: 
Dr. Kiss B. Mihály, az ÜJKR bizottság elnöke 
Zanati Béla, az OKIS bizottság elnöke, a Csepel SC kuratóriumának volt 
tagja, 
Borbély Lénárd, a PEK bizottság elnöke 
Vincze Miklós, az OKIS bizottság tagja. 
 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 

végrehajtásra:     azonnal 
bizottsági beszámolásra: 2008. júniusi testületi ülés 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
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5. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a csepeli sportegyesületek önkormányzati támogatásának mértékét 
visszaállítja a 2006. évi szintre, egyben felkéri Németh Szilárd 
sporttanácsnokot, hogy az ehhez szükséges Kt.-határozatokat és 
rendeletmódosítást készítse el. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. évi költségvetés elfogadásakor 
Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
 
6. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy – a 2008. évi támogatáson felül – ebben az évben visszaadja a csepeli 
sportegyesületek számára (kivéve a 2007-ben külön kiemelt támogatásban 
részesülő Csepel Kajak-Kenu Egyesületet, a Csepel Birkózó Klubot és a 
Csepel Evezős Klubot), a 2007-ben tőlük elvett 6,185 millió forint 
önkormányzati támogatást. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. évi költségvetés elfogadásakor 
Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
 
7. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2008. évi költségvetésben visszaállítja az ún. 1200 Ft-os iskolai 
sportra fordítható fejkvótát. Egyben minden kerületi fenntartású iskolának 
kötelezővé teszi, hogy azt éves intézményi költségvetésében igazoltan csak 
sportra és testnevelésre fordítsa. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. évi költségvetés elfogadásakor 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
 
8. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy reprezentatív felmérést készíttet a kerületi lakosság sportolási 
szokásairól, a sporttal kapcsolatos véleményéről. Az ehhez szükséges 
pénzügyi fedezetet, maximum egymillió forintot szerepelteti a 2008. évi 
költségvetésben.  
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2008. évi költségvetés elfogadásakor, illetve 
2008. április 30. 
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Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
 
9. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy létrehoz és működtet egy felhasználóbarát, elektronikus formátumú 
kerületi sportinformációs rendszert (KSR), amelyben szerepelteti a kerületi 
sport- és testnevelés létesítményi, infrastrukturális, egyesületi és humánerő 
feltételeit, eszközrendszerét, egyéb körülményeit. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. szeptember 30. 
Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
10. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
Németh Szilárd sporttanácsnokot, hogy az utánpótlás nevelés céljából 
vizsgálja meg egy kerületi központi sportiskola vagy más hasonló célú 
intézmény létrehozásának feltételeit, megvalósíthatóságát, illetve az iskolai 
testnevelés helyzetét, a testnevelés tagozatos iskolák újraindításának 
lehetőségeit. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  előkészítésre:  azonnal 

végrehajtásra:  2008. szeptember 30. 
Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
11. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
Tóth Mihály polgármestert, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat, illtetve 
intézményei és gazdasági társaságai állományába tarozó munkavállalók 
részére milyen munkahelyi és egyéb sportolási ösztönző rendszert lehetne 
bevezetni (pl.: kafetéria).  
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2008. szeptember 30. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
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12. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
Németh Szilárd sporttanácsnokot, vizsgálja meg, milyen lehetőség van a 
Csepel-szigeti települések horizontális és vertikális szintű, a sporttal 
kapcsolatos, formális és informális együttműködésére (sportigazgatás, 
integráció, koncentráció, koordináció, fejlesztés, innováció, rendezvények, 
stb.). 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2008. december 31. 
Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
13. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
Németh Szilárd sporttanácsnokot, vizsgálja meg, milyen lehetőségek vannak, 
illetve milyen lépéseket kell tenni azért, hogy Csepelen is megteremthessük a 
fogyatékkal élők speciális sportolási lehetőségét. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2008. szeptember 30. 
Felelős: Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
14. számú határozati javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az évek óta húzódó fedett uszoda megépítésének felgyorsítására, a 
tervezés, előkészítés és az építés körülményeinek ellenőrzésre, a 
sporttanácsnok vezetésével, illetve a bizottsági elnökök részvételével eseti 
bizottságot hoz létre. 
 
Az eseti bizottság elnöke: 
Németh Szilárd sporttanácsnok 
 
Az eseti bizottság tagjai: 
Dr. Kiss B. Mihály, az ÜJKRB elnöke 
Zanati Béla, az OKISB elnöke, 
Borbély Lénárd, a PEKB elnöke 
Ábel Attila, az SZLEB elnöke 
Gergely István, a VKB bizottság elnöke 
Kál Károly, a TB elnöke  
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:   azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. 
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