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Tisztelt Emberi Erőforľás Blzottság|

L Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Budapest Józsefuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testtiletének 122120|5' (V.14') számŃ'
határozata a|apján az onkormányzat egyĹittműködési megállapodást kötött a Magyar
Testgyakorlók Ktjľe Budapesttel (továbbiakban: MTK) és a Magyar Testgyakorlók Kĺiľe
Hungária Football Clubbal (továbbiakban: MTK Hungaria FC). Az együttműködés fő cé|ja a
keriilet tanuló ifiúságának és felnőtt lakosságának a minőségi élsportba töľténő mind nagyobb
szźtmb an való b ekap c s o l ó dás a és s zóľako z tatása.

Az együttműkĺidési megállapodásban az MTK és az MTK Hungáľia FC az alábbiakatvá||a|ta:

- MTK vá||alja, hogy elősegíti a józsefuarosi lakosság mind szélesebb rétegének ösztönzését
a spoľtolásra, a ľekĺeáció és az egészségmegőrzés cé|jáből. Elősegíti az egészséges,
mozgásban gazdag életmód iľánti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságĺínak
elismeréséľe irányuló szemléletformálást.

- MTK vá||a|ja, hogy a hátrányos helyzetűek, a nők, valamint a családok sportolási
lehetőségeit oly módon támogatja, hogy az onkoľmányzatta| e|óre egyeztetett igények és
időpontok a|apján biztosítja az MTK sporľtelepeinek területén lévő sportolási lehetőségek
térítésmentes igénybevételét.

- MTK vźiIa|ja, hogy azoĺ józsefuáľosi iskolákban, ahol igény mertil fel arra, hogy a
tanrendben szereplő testnevęlés órák szakmai koordinérciőjźlban szakemberei segítséget
nyújtsanak, otĺ e|őzetes egyeztetés alapján az MTK ęľre térítésmentesen lehetőséget
biztosít'

- MTK egyhetes nyáti, tehetségkutató sporttáboľt tart több spoľtág vonatkozásában azMTK
üzemeltetésében lévő Lantos Mihály Sporttelepen. MTK vállďjalO fő Łláttányos helyzetií,
szociálisan rászoruló józsefuárosi gyeľmeknek ingyenesen a nyáron megľendezésre kerülő, egy
hétig taľtó sporttáborban tĺiľténő részvételt e|óre egyeztetett időpontban. MTK a tábor időpontjáról
tźljékoztatja az onkormrínyzatot. onkormányzat a józsefuárosi iskolák igazgatői munkaközösségét
tźĘékoztatja az időpontľól, és továbbítja MTK részére az igazgatői munkakĺjzösség által
me ghatźr ozott j elentkezők adatait.

- MTK Hungríĺia FC vállalją hogy a női labdaĺúgő szakosztá|yautánpőtlását elsődlegesen a
jőzsefvźrosi spoľtoló, tehetséges gyermekek köáil vá|asztja ki. MTK váI|a|ja, hogy a többi
sportágban kiemelkedően teljesítő gyermekek előnyt élveznek az adott spoľtág
szakosztáiyának utánpótlás választása során'



- MTK Hungáľia FC vállalja, hogy a labdarugó szakosztá|y - nem kiemelt - női bajnoki-, és
kupamérkőzésein 25 ďb ingyenjegyet bocsát a keriileti iskolás gyeľmekek éslvagy kísérőik
rendelkezéséľe, melyek az igazgatői munkaközösség javaslata alapjan keľülnek
felhasználásra.

- MTK vźilra\ja, hogy az alábbi szakosztályok nem kiemelt mérkőzésein szakosztályonként
20 ďb ingyenjegyet bocsát a józsefuáľosi családok és a felnőtt lakosság renđelkezéséľe:
kézilabda (női),
kosáľlabda (férfi),
kosárlabda (női),

- MTK Hungária FC vállalja, hogy a női labdarúgó szakosztáiya általuk meghatiírozott
időpontban nyilvános edzéseket tart, melyen k'lzérő|ag a jőzsefvárosi lakosok vehetnęk
tészt, előzetes egyeztetés szerint.

- MTK vá||a|ja, hogy a www.mtk.hu poľtálon tĺámogatójaként aZ onkoľmanyzatot
megjeleníti.

- MTK vźilalja, hogy ęlőzetes egyeztetés szeľint karate, taekwondo, illetve egyéb
harcművészette| fog|a|koző szakosztáIyai által meghatáĺozott időpontban olyan nyilvános
edzéseket tart, melyenkizárő|ag a jőzsefvárosi lakosok vehetnęk tésú., előzetes egyeztetés
szerint.

- MTK Hungária FC vállalja, hogy onkormány zat á|ta| átađott molinót, ręklámeszközt
minden hazai bajnoki és kupamérkőzésen frekventált helyen megjeleníti és minden
lehetséges fórumon népszerűsíti Józsefuárost.

- MTK vái|a|ja, hogy jelen szerzoďés megkĺitését követően az MTK-ba igazolt, MTK-ban
tagsági jogviszonnyal és Budapest VIII. keriiletben áltandó lakóhellyel ľendelkező
józsefuárosi sportoló l8 év alatti gyeľmekek sztmára az alaptagdij mértékéből 50 %
kędvezméný biztosít valamennyi szakosztá|yáľa vonatk ozőan.

- MTK vá||a|ja, hogy aktívan résú" vesz a kerĹileti drogstratégia megvalósításában; a
veszéIyeztetett és hátnínyos he|yzetu gyermekek és fiatalok szerhasznźl|atźnakmegelőzését
és csokkent ését cé|ző kĺĺzösségi a|apu tevékenységek végľeh ajtásźharl.

- Az onkormányzat vá||a|ja,hogy az egyĹittmfüödés keľetébefl az MTK és MTK Hungáľia
FC női és féľÍi csapatainak eđzés lehetőséget biztosít a keriileti tanintézmények
toľnatermében a tanint ézmény ek szabad' kapacitásának fiiggvényében.

- Az MTK és MTK Hungaľia FC vállalja, hogy minden év februar 15. napjáig íľásban
beszámol az onkorményzat részére jelen egyĹittmfüödési megállapodásban vállďtak
teljesüléséről.

Az MTK és MTK Hungária FC által megktildĺĺtt beszámoló az egyittmuködési megállapodás
alapján megvalósult programj airőlr az előteľjesztés mellékletét képezi.

il. A beterjesztés indoka
Az egyuttmíiködési megállapodźs 17. ponda szeľint az MTK és az MTK Hungária FC minđen
évben írásban beszámol a megállapodásban vállaltak teljesüléséľol, ęzértjavasolt, hogy a
Bizottság a20I6.július 6-i tilésén meghozza dĺintését a beszámoló elfogadásráľól.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés céIja az MTK, és az MTK Hungĺĺľia FC 2015. évről szóló beszámolójának
elfogadasa. A beszĺĺmoló elfogad ása péĺulsgyi fedezetet nem igényel.

4,



Iv. Jogszabályikiirnyezet
A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzatárő| sző|ő 3612014. cxl.06.)
önkoľmányzatirendeIet 7. męllékletének 2.|.7. pontja szerint azEmben Erőforrás Bizottság
dĺjnt az onkormanyzatkoznevelési, kĺjzmíĺvelődési, kulturális, spoľt, egészségiigyi, szociális,
gyeľmekvédelmi feladatok e||átása tĺírgykörbe tartoző szerződéses paľtner tevékenységéről
szóló éves beszámolój anak elfogadásaľól.

Kéľemazalźlbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

./20|6. (vII. 06.) számíEmberi Erőfonás bizottsági hatáĺozat:

Az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja a Mag7ĺar Testgyakoľlók Kĺjre Budapest és a Magyaľ Testgyakorlók Köre
Hungaľia Football Club 2015. évi szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határiđłĺ : 20I 6. j úlius 06.

A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Humránszolgáltatási Ügyosĺály
Humánkapcsolati Iľoda

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén az eloterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététel módj rĺľa: honlapon indokolt

Budapest, 20|6.június 00.

J J^-B Ĺť-, -q{
dr. Bojsza Kĺisztina

ugyosztáIyvezető
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Bevezetés

Az MTK Budapest, az MTK Hungária FC, valamint a Budapest FőváÍos VIII' Kerĺilet

Jizsefvárosi onkoľmányzatkozött2075. május29-én együttmúkiidésí megállapođás jött létre'

Az egyĹittĺnúkĺjđés célja a Józsefuaĺosi lakosság, ktilönosen a fiatďok sportolĺísľa'vďó

hajlandóság ösztönzése, a sportolasí lehetőségek megteremtése, hátrányos he}yzetiiek szźľĺlŕlra

elérhetővé tétele, valamint a drogpľevenciós stratégiäbaĺ va7ő ľészvéte| eredményeképpen a

gy.eľekek elkďlódásí esélyeinek, kábítószer fiĺggőség kialakulásának visszaszorítĺĺsa.

A megáIlapođás keľetében az MTK Budapest vállaltą hogy

- elősegíti a józsefuáľosi lakosság körében a sportolásľa való tisztönzést, rei<reáció és

e gészségme g&zés céij ából,

- a hźútćnyos helyzetiĺek, nők, valamint családok szźlmáta támogatja a spoľtolás

lehetőségeit a spoľttelepek terüietén lévő sportolási lehetőségek térítésmentes

igénybevételével,

- egy egyhetes sporttáboľt szewłez az MTK spoľttelepen, továbbá 10 hátrlínyos

helyzehí gyermeknek biztosítja a táborban való ingyenes részvétel lehetőségét

- tiszteletjegyet biztosít a kĹilonboző MTK szakosztályok źL|tAl szeľvezett

mérkőzésekr.e,

- a wvw.mtk.hu oldalon a támogatók közĺĺtt feltĺiĺteti a Józsefuríľosi (änkoľmán yzatot

a katate, taekwondo spoľtágak esetében nýlvános eđzés megtekintésének

lehetőségét bizto sítj a,

- aktívan ľészt vesz a kertilet đrogshatégíájának megvalósításában,

tovŕlbbáazMTK Hungáľia FC vállďta, hogy

. a női labdarugás utanpótlását elsősoľban a józsefuarosi spoľtoló, tehetséges

gyermekek közüI vĺáJas ztja ki,

- a női bajnoki méľközésekre ingyen jegyeket bocsát a kęrületi iskolás gyeľmekek és

kíséľőik rendelkezésre,

nýivĺínos edzést taľt a józsefviíľosi lakosokszźlméra,

,jri ,
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Spoľtolá sľa v aIő kedv osztonzésę

A magyaĺ taľsađďom megítélése szeľint kiemelkeđő fontossági a qport minden teriilete.

Ugyanakkor a magyat sport jelenleg ,,feloldalas'': míg a versenyspoľtban a legsikeresebb

oľszágok közé taľtozunk (a lonđoni olimpia összesített &emtźlb]tľ;atán az e!őke|ő 9. helyen

vé.gzeĹt a magyar ktiliinítmény, továbbá az olimpiák tŕirténetében u egy föľe jutó aľanyak

tekintetéberr a képzeletbeli dobogó második helyén állunk), adđig a lakosság haľomnegyede

mozgásszegény életmódot folýat, s részben ennek eredményekéntľenđkívĹil rossz az egészségi

állapota. Az MTK a Nemzeti Spoľtstľatégia mögé allva éppen ezért fontosnak taľtja az emberęk

spoľtolásľa való. ĺĺsztönzését.

Az MTK egyes szakosztályai renđszeresen tartanak toborzó napokat, tęsznek közzé

felhívasokat, meiyben invitáljfü a sportolni vźęyő személyeket aza|<lív spoľtéletľe, tová6báaz

MTK hivatalos honlapjan jól látható helyen fęlĺintetn.ik a ,,Szeretněk az MTK.ball sportalłli!,,

szlogent, melyĺe kattintva

mindenki közvetlenül irbat az

MTK munkaüírsainak. Így bárki

gyoľsan és egyszeľűen

infoľmálódhat a szakosztályok

edzéslehetőségeiľőI,

eléľhetőségeiľől valamint

iránymutatást, segítséget kaphat

az a|<tív életľnód iranyába tdrténő

đöntés soĺián.

Tĺjbbszöri egyeztetés eľedményeképpen tiibb keruletí diá{<ot a nyáľi sąĹinetben sportpályáinlaa

csábítottuk, nylíri táboroztatásjelleggel, ahol szakéĺö kezęk ďatt kaptak szabadidős, spoľt és

egészséges életmódra ösztönzö progĺamokat.

Klubunk szźtmára szintén fontos, hogy a keľületből minél többen spoľtoljanak a

szakosztályokban. Ennek köszönlretően az MTK vállalta, hogy a keľület lakosainak 50%

kedvezméný biztosít aza|aptagđíj mértékéböl. Jelenleg 14 sportolónk és két edzőnk tartozik a

VIII. keľtileti lakosok közé.

A keľĺilet és a honlapra látogatók részére egyúttal ľendszeresen tájéka*atást adunk az aktuális

spoĺtolási lehetőségekľöl' ösztönözve mindęnkit a spoľtban, szabadidöspoľtban vďó

ľészvételre, amelynek egyík legfbbb hozadéka a re|<ľeäció és egészségmegőrzés. Biztosak
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vagyuilk abban, hogy a józsefuaľosi lakosok több szźn alkalommď találkoztak

színvonalas poľtálunkon kő;zzétett sportprogramokkal, hírekkel. Minđemellett Az

onkoľmányzattal való szoľos egytittmúködésjeleként a honlapunkon felttintettĺik a VIII.

Keriilet Józsefuaros lo gőjtlt trĺmogatóink között.

DľogpľevenÜió

A kábítószeľ elleni kiizdelem egyik legfőbb eszköze a sport. Amennyiben a keľĺilet fiatairjaitrćt

fudjuk venni a spoľtolásra, akkoľ csökkerrteni tudjuk annak a kocktnatát, hogy a gyeľekek

ta|á|kozzanak vagykipróbáljak a drogokat. Egy csapathoz, közösségheztartozás önmagában is

jótékony hatással van a gyeľekek szociális ťejlődésére, továbbá a spoľt által elöidézett

versenyhelyzet felismerése után a fiatalok jobban meggondolják, hogy kockáztassák az ę|ért

eredményeiket, a csapaton belüli helyĹiket.

Az MTK aktívan tészt vesz a lőzsefuátrosi Kábítószeľiigý Fórum (JKEF) pľevenciós

munkacsopoľtjanak szakmai munkájában, 2016-żő| immár a keľĹileti nyari táboľ keretében is

csatlakozik a JKEF civil szeľvezeÍeinek munkájĺĺhoz. Célja, hogy sporton keresztiil tészvéte|ét

évröl évľe fokozza, hogy a keľiileti Íiatalokat ĺninél nagyobb számban üĺvol taľtsák a dľogok

okoztakároktól.

Klubunk ęmellett oly módon is csatlakozott a kęľiilet đrogellenes sfoatégiájahoz, hogy részt

vesz a dľogszemét męntesítésében és a rejtett dľogfogyasztási helyszínek feltérképezésében.
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Nyilvános sportesemények Józseťváľĺlsban

Dátum
201i. marcius 21.

20|,5,, áŕrilis 3
2]015, ápľilis 18.

2015. szeptembeĺ 5.

2015. októbęr 30.

2015. novembér 4.

2015. novemu"i ił.
2015. novęmbęr21.

Mérkőzés
vĺľr _ Jászbereny Fi
luĺľn_ Gyula és Komyéke
MTL _ KISE
MTK-UTE Profisport Kft.
MTK - DASE
MTK-Nýség
MTK _ Dunarijvrírosi PASE
MTK - Honvéđ FC Kft.

M'éľkőzés
MTK-III. Ker. Tve

Veg9ređméĺy
5-0

15-0

8-t

4-1
q-t

8-0

6-0

i-o

Végeľ9{mé'ľy
2-f

Az elmúlt évben az MTK több olyan spoľtesenrényt szervezett, amelyekľe nem szeđętt

belépődíjat, biztosítva ezze| minden józsefvárosi lakos szétméra a spoľtesemény

megtekintésének ingyenes lehetőségét. A mérkőzések időpontjáľól a honlapunkon minden

ďkalomma| tźtjékoztatást adĺrnk. Äz a|ábbi méľkőzéseket a VIII,. kerĹilet Spoľt utca 2. a|att

taláIható BKV Előľe SC Spoľt pziyt$źnrendeztiik.

Dátum
2015.08.0t
znls.oia,:żs

żoĺs.og'oo
MTK- ETO Futsal Kft.
lvĺľn _erćń.

l,-1

a-2
201s.09.20 MTK - Puskás Fc Kft.

'*.ł
a-2

201s.10.04
2015,10.18

20Lś.tl.0í
zóisi,.aż,.,l4

MTK _ Andráshida
MTK - Ćsońai Sn
MTK _ Csęel Fč
łĺľr - Éiai vsB

f-Í
.. 'ż|z .,". - - i

minđen alkalommal

1-3

1-0

A ľnéľközések mellett az MTK Hungáľia FC női csapatainak edzéseí

téľítésmentesen l átogathatók.

-€.

B

Ł{ i lr 13uĺ.lłi1lľsl \{,I.1r ĺ l ĺ.lngĺrľi* lr(."



Nyári tÍsbar

Az MTK Kajak-Kenu szakosztálya 2015. junius 20 és június 24, közott táboľt szęwezett a

Népszigeten lévő vízitelepen. A tábort az onkormányzat kö,zremiiködésével meghirdettük,

melynek köszönhetően a Deiĺk Diak Általanos Iskolából 8 gyeľmekvett ľészt ingyenesen és

gazdagođott egy rendkívťĺli nylĺri spoŕélménnyel.

Az étkezést, a hajót, lapátot, mentőmelléný, motorcsónakos kíséretet az MTK biztosította

szĺĺmukľa. A táboľban napi két edzést tartottak a szakembereink. A délelőtti és déluĹíni

ęĺłzésekęn a gyerekek megismerkedhettek a kenuzás és kajakozás alapjaival, kipróbálhattak

magukat azorczáglegsikeľesebb sportágaban' A két edzés közötti sziinetbęn a gyeľekek ębédęt

kaptak, valamint játékos sporťprograrnokkal ismeľkedtek'
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Karutę és taękwondcl

Karate szakosztályunk a Neptun utcai ískola toľnateľmében hetente öt alkalomma| tĄa az

edzéseit, míg a taekwonđosok a Heľmina úti eJtĺanos Iskolában béľelt, va|anint az

onkormányzat źútaltérítésmentesen biztosított Vil. keľületi Molnar Ferenc Magyaľ-AngolKét

Tanítási Nyelvú Által.ános Iskoia tomatermében késziĺlnek a veľsęnyekľe heti három

alkalommal' Az eđzések mindkét szakosztályunknál nýlvánosĄ azokat a sportágak iľant

éĺdeklődők térítésmentesen látogathatj ak.

Mindkét szakosztályunk spoľtolói között több korosztályos valogatott ís van, számos

nemzetközi éshazukorosztályos veľsenyenis alegjobb helyezéseket áÍék el. Akadet és junior

koľosztályos valogatottak geľincét egyesiiletĺink spoľtolói adjak minđkét sportág tekintetében'

Szakosztályunk kiemelt sportolói a tĺjbbiekkel együtt edzenek, ami jelentős motiväcíót jelent

mindenki számtra, hiszen az edzések ďkalmával korosztáIyuk legiobbjaival tudnak ĺnérkőzni,

készti]ni. A gyeĺekek maguk előtt látják a példaképeiket valamint látják, hogy a kitűzött célok

eléľhetőek, hiszęn ugyanonnan jutottak el a spoľtág jeles képviselői, ahol most ők állnak.

osszegzés

Az lőzsefvaľosi onkormźnyľzatta| kötött megallapođásnak koszönhetően közelebb hoztuk a

józsefuarosi lakosok számára a spoľt és sportolás élmónyét, megteremtethik annak a

lehetőséget, hogy a gyerekek egy kiilönleges nyári progľaĺnban vęhessenek részt, mindezek

mellett térítésmentes bejutást biztosítottunk a női NB II és a ferfi NB IItr bajnoki, illetve kupa

méľözéseire. Az MTK szälmára fontos a Józsefuárossal kötött hosszú távťl megáIlapođás, hiszen

mind az MTK, mind az onkonrranyzat ktizd azért,hagy a VIII. kertiletet élhetőbbé, szebbé'

biztonságos;abbá tegye, továbbá a lakosok számára minél több lehetőséget biztosítson a

szabadidő elttĺltéséľe, egészségmegőľzésre, ľekreációra.

Kéťük szakm ai beszámolónk szíves elfo gadását.

Budapest, 2016. február l 5.
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Deutsch Péteľ
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