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Bud apest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
testiilete számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Magyarország Alaptöľvénye kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészségJlez,
ame|ynek érvényesĹilését Magyaľország egyebek mellett a sportolás és a rendszeres testedzés támo-
gatásźua| segíti elő.

A spoľt az egészséges életmód a|apja, pozitív élettani hatásai jól ismertek, emellett fontos szerepet
játszik a nemzęti identitás kialakításában, eľősítésében és a testĹlelki egyensrily megteľemtésében is,
ezért kiemelt figyelmet érdemel.

Magyarország helyi ĺinkormányzataiľól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény a települési önkormány-
zatfe|adatáu| szabta meg a sport és ifiúságügy tźtmogatását. A sportról szóló 2004. évi I. törvény
55. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźln a helyi önkormányzat meghatźtrozza a helyi spoľtfejlesztési kon.
cepcióját.
Budapest Józsefuáľos onkormányzata je|en|egis igyekszik minden feltételt biĺosítani az egészséges
életmódhoz a kerületi lakosok számára, a jovőben azonban még nagyobb hangsúlý kíván erľe fordĹ
tani. Ezért a helyi társadalmi igények a|apjän, a gazdasági lehetőségek ťlgyelembevételével indokolt
a helyi sportkoncepció kidolgozása, melýen Budapest Józsefuárosi onkormányzat:
- megbecsüli a keľületi sportlétesítményeket, és támogatja újabbak kialakítását'
- elismeľi a sportolók teljesítményét és támogatja őket,
- segíti azutźnpőt|ás nemzedék nevelését,
- támogatja, hogy a sport mindenki számára elérhető legyen'

tr. A beteľjesztés indoka
A spoľtkoncepció 20|6. évi elfogadása éľdekében indokolt, hogy a Képviselő-testület a 20|6. no.
vemberi ülésén meghozza dĺintését. 
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester, Zentai oszkár képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontja: f0I6' november 10. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat Józsefuáľos spoľtkoncepcĺójának elfogadásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, ahatározat elfogadásához egyszeru szavazattöbbség sztik-
séges.
ErorÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG: rilIMÁNSZoLGÁLTATÁSI ÜGYosZTÁLY
KÉszÍľprrp: HurĺÁľxapCSoLATI lnooa. [\
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/MMJGIIIYEL, IGAZoLÁS rL}ł.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi X
Hatźrozati jav as|at a bizoÍtság szźtmźr a:
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforľás Bizottsźryjavasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óterj esztés me gtáľgyalás át.



m. A diintés céljao pénzÍigyi hatása
Az előterjesztés cé|ja, hogy a Képviselő-testĺilet kinyilvánítsa: a sport, a kerületiek egészségvédel-
mének egyik eszközeként kiemelten fontos helyen szerepel az Önkoľmányzatrövid- és hosszú távú
célkitrĺzései között egyaránt. Ennek érvényesítését az onkormányzat a követendő pélđák osszegyíĺj-
tése mellett a Józsefuárosban jelenleg mźr meglévő jó gyakorlatok összhangbahozata|źpal komple-
xen, sportkoncepció kidolgozásával kívánja elősegíteni.

Jelen döntés nem igényel fedezetet'

Iv. Jogszabályi köľnyezet
Magyarország helyi önkormányzatairól szô|ő20Il. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. $ (5) bekez-
dés 17. pontja a|apján a kerületi cinkormányzatfe|adata külön<jsen a kerĹileti spoľt és szabadidőspoľt
támogatása. A Képviselő-testĺilet hatásköre azN.ĺ:ötv.41. $ (3) bekezdésén, valamint a sportról szóló
f004. évi I. töľvény 55. $ (1) bekezdés a) pontján alapul.

Fentieka|apjánkéťükaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

elfogadja a határozat mellékletét képezó Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkor-
mány zat 20 1 6 - 20 | 9' év ekre szó l ó sportkoncep ciőjźt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 10.

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Ilumánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest,2016. november 0f .
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jegyzó
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I. Bevezetés

Minden állampolgáľnak joga van a lehető legmagasabb szintĺĺ testi és lelki egészséghez. A
testkulťura az egyetemes kulíuľa része, az egészségvédelem, amegelozés és a rekľeáció fontos
eszköze.
Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilete a2O2l20|1. (Iv.21.) széĺrruhataľo-
zatźxa| fogadta el Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Spoľtkoncepci-
őját (továbbiakban: onkoľmrĺnyzat) 201|-2014. évekľe, ezért indokolt a következő négyéves
idősza]<ra vonatkozó Spoľtkoncepció megalkotása.

A20l6-2019-ig terjedő Spoľtkoncepció a testnevelés és sport feladataiľól, a helyi testnevelés

és spoľttevékenység tźlmogatásźról szóló 2012002. (v.24.) ĺinkormányzatí reĺdę|ettel, a Nem-
zeti Spoľtstratégiáva|, valamint az Elxőpai Spoľt Chntáva| összhangban készült, különösen
nagy hangsúlý fektetve annak alapelveiľe:
- minden egyén szźlĺrlźra lehetővé kell tenni a spoľtolást, mivel a testmozgás elősegíti az

egyének ťlzikai és szellemi egészségének megőrzését;
- a gyeÍmekek számĺíľa lehetőséget kell biztosítani a testnevelés oktatásban való részvételre

és aĺľa, hogy alapvető spoľtképességekľe szert tehessen;

- mindenki szźlmźlra bizosítani kell a biztonságos és egészséges köľnyezetben a spoľtolási és

ľekľeációs lehetőségeket, valamint a spoľttelj esítmények hasznáIatát;
- figyelembe kell venni az egészséges kömyezet és a spoľttevékenységek kĺizĺjtti szoľos köl-

csönhatást;

- védeni és fejleszteni kell a sport eľk<jlcsi és etikai a|apjait.

II. Jogszabályi háttéľ:

a) Magyaľorczág Alapt<irvénye, amelynek XX. Cikke deklarálja a tęsti és lelki egészséghez
való jogot, mely többek között a spoľtolás és rendszeres testedzés biztosításával segíthető elő;

b) a spoľtró|szőIő2004. évi I. törvény (atovábbiakban: Spoľtttirvény);
c) Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20|I. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiak-
ban: Motv.);
d) a nemzeti kĺiznevelésről szóló 20t1'. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.);
e) a Nemzeti Alaptanterv kiadásĺáľő|,bevezetéséľől és alkalmazásźltő| szóló 1 10l20I2. (VI. 4.)

Koľm. rendelet (a továbbiakban: Nat.);
f) az ovodai nevelés oľszágos alapprogľamj árőI sző|ő 363120|2, (xII. 17.) Korm. ľendelet;
g) a nevelési-oktatási intézmények mfüĺidéséľől és a kĺiznevelési intézmények névhasznáIatá-
ró1szóló 20l20I2. (VIII. 31.) EMMI rendelet (2. melléklet);
h) Európai Spoľt Chaľta (1. Cikkely);
i) a Spoľt XXI. Nemzeti Sportstratégiárő| sző|ő 6512007. (VI. 27.) oGY határozat (a további-
akban: Nemzeti Spoľtstratégia);
j) az egyesülési jogról, a közhaszní jogá||ásról, valamint a civil szervezetek mfüödéséről és

tttmogatásétól szóló 201l. évi CL)O(V. töľvény (a továbbiakban: Civil tv.); 
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k) a taľsasági adőróI és az oszta|ékadóľól sző|ő 1996. évi LXXXI' töľvény (a továbbiakban:
Tao tv.);

|) az egyenlő bánásmódról és az eséIyegyenlőség elomozđítźtsaról szóló 2003. évi CXXV.
tĺirvény (a továbbiakban: Ebktv.);
m) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségfü biztosításríľól szóló 1998. évi
)o(VI. törvény;
n) a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és műkĺjdésfü feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet (10. melléklet)

III. A Spoľtkoncepciĺí alapelvei, célkitűzései

Magyarorszźryhelyi önkoľmanyzatairőI sző|ő 20|1. évi CLXXxx. tĺirvény 13. $ 15. pontja
és a 23. $ (5) bekezďés |7. pontja a teleptilési önkoľmányzat feladataként határozza meg a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható kĺjzfeladatok k<jrében a spoľt tźlmogatását, a
sportolás lehetőségeinek biaosításával segítve az egészséges életmóđ kialakítását.

A Sporttĺirvény 55. $-a alapján az önkoľmĺínyzatok sporttal kapcsolatos feladatai:
- a települési önkoľmányzat, figyelemmel a spoľt hosszú távri fejlesztési koncepciőjaru:

o meghatáĺozza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításá-
ľól;

o egyiittmfüödik a helyi sportszervezetekkel, sportszclvetségekkel;
o fenntaľtja és miĺkĺĺdteti a tulajdonźúképezo spoľtlétesítményeket;
o megteremtí az önkoľmányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásrának

feltételeit;
o a települési cinkormźnyzatbiztosítja az önkoľményzatí iskolai spoľtkörök mfüödésé-

hez szfüséges feltételeket.

A testnevelés és a spoľt jelentős szerepet tĺjlt be az iť1űság erkölcsi-fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában. Elő kell segítení az źĺ||aĺrĺpolgĺírok testneveléshez és sportoláshoz
füzőđőjogának gyakoľlati megvalósulását, tĺĺmogatni kell a civil szęrvezetek keretében kifej-
tett, tisztességes és az esé|yegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet. Az iť1űság

egészséges fejlődése érdekében biztosítani kell a köznevelés és felsőoktatás testnevelését és

sportját, valamint azintézményen kívüli diĺíkspoľtot. A szabadidőspoľt és a difüsporttźtmoga-
tásáva| e|omozditarli a mozgásban gazdag életmód elteľjedését, a rendszeres testedzést.

Az o n k o r mdny zat sp o rtp o tít ikdj dn a k al ap e lv e i

Az onkoľmányzat arra töľększik,hogy Józsefuáľos polgaľai, közösségei felelősséget étęzze-
nek saját lelki, szellemi, testi egészségfüéľt és ezérthajlartdóak legyenek tenni is, így a kö-
vetkezo spoľtpolitikai alapelveket taľtj a fontosnak:
- a kozigazgatási területen lakók a ľendszeres testędzéshez való jogukat minél szélesebb

kĺjrben gyakorolhassák;
ĺ
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- figyelernmel lenni arra,hogy a spoľt valamennyi fontos - prevenció , regenetácíő, aktivizá-
1ó, rekľeációs - funkciőja érvényesülhessen;

- figyelembe kell venni az olrJ;atźĺs, a szociális, az egészségügyi, a városfejlesńési, a kĺimye-
zetvédelmi, a ktizmiívelődési, valamint a szabaďidős ágazatokat, biztosítani a spoľt integ-
rĺĺns helyét a kultura fejlődésében;

- a testnevelés és spoľt ľenđszeÉtísgy kell mfüöđtetni, hogy értékei a lakosság minél szé|ę-

sebb körében érvényesiiljenek, hozzájźlrulva Jőzsefvźnos lakosságźnak egészségi állapotá-
nak megőľzéséhez, és javításához,továbbáaszabaďidő hasznos eltĺĺltéséhez;

- a testnevelés és a spoľt részterĹiletei _ az óvodai és iskolai testnęvelés' a verseny-, illetve
láwánysport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja _ egymással összefüggő,
kölcsönhatásban á|Iő egészet alkotnak, egyik tertilet fejlesztése sęm indokolt a másik rová-
saľa fejleszteni és óvni kell a spoľt etikai alapjait.

Az onkormúnyzat óltalúnos feladataí

Az onkormtnyzat a 20l20O2, (v.24.) önkoľmányzati rcndę|etében a helyi testnevelés és

spoľttevékenység mfüĺidése érdekében megfogalmazta feladatut:
- a lakosság mind szélesebb rétegének ösztönzését a spoľtolásľa' a rekreáció és az egészség-

megorzés céljából,
- az egészséges, mozgás gazdag életmód iranti igény felkeltését, az egészségmegőľzés fon-

tosságĺának elismerésére iranyuló szemléletformálást,
- a spoľt, mint éľték bemutatását,

- a szabađidőspoľt helyi feltételęinek megvalósítását és javítását,

- a fejlett spoľtélet a|apjźt képezo óvodai és iskolai testnevelés és spoľt személyi és tĺíľgyi
feltételeinek javitásźt,

- óvodai toľnaszobfü, uniós szabadtén játszőterek, valamint iskolai tornatermek építését,

korszeriisítését'
- az ővodai és iskolai kerületi spoľtveľseny ľendszeľ mfüĺjdtetését és fejlesztését,
- az utźnpótlás nevelés támogatását, fejlesztését,
- a verseny, az é|sport és látvanyspoľt támogatását a hagyományoknak megfelelő eredmé-

nyesség érdekében, ugyanakkor figyelembe véve az atlatőr és hivatásos spoľt kcjzötti kü-
lönbségeket,

- ahźtrźnyos helyzetiĺek, a nők, valamint a családok sportolási lehetőségeinek támogatásáú,

fejlesztését,
- a testi-, érzékszęrvi-, szellemi fogyatékosok számaľa is a spoľtintézmények, sportlétesít-

mények igénybevételének lehetőségét,

- a fulajdonéú képező spoľtlétesítmények, spoľtintézmények mfü<jdtetését, fenntartását, vé-
delmét és a funkciójuknak megfelelő haszná|atmegorzését,

- cé|kitílzéseivel cisszhangban a kerĺiletben tevékenykedő spoľtegyesületek valamint spoľttal
és testneveléssel foglalkozó szewezetekttlrnogatáséú, azo|<kal való egytittmiĺködését,

- a helyi társadalom kapcsolatľendszerének, kĺizösségi spoľtéletének segítését,

- aszabađidő hasznos eltĺiltését célzó sporttevékenységek feltételeinek javítását,

- a kerĹiletben mfüödő spoľtvállalkozások ĺjsztönzését, támo gatásź./',

- a Józsefuárosi Sporttanács <jsszehívását évente legalább két alkalommal,
- egyéb spoľtot segítő lehetőségek biztosítását. 
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IV.Helvzetelemzés

A testnev elés helyzete a n ev elés í-oktatds i intézmény ekb en

A nevelési-oktatási intézmények fenntartóinak, mfüodtetőinek feladata a k<jznevelésben
résztvevők szellemi és fizikai terhelési aranyźnak optima|izálása és e|lhez a személyi ' tétgyi
és anyagi feltételek biztosítása. Bölcsődés korban nagy szerep hárul a korai mozgásfe|lesztés-
re' a gyeľmekek előszöľ óvodás korban, majd az iskolai testnevelési órfü keretébęn tesznek
szert mozgáskulfurara, ismerkednek meg kiilĺinféle testgyakorlati és spoľtágak mozgásanya-
gáva|, szabźiyaival, fejlesztik ťĺzikai képességeikethozzźĺjźrulva ezzel a szocia|izációjukhoz,

j ellembeli fej lődésiikhciz.
Az ővodai és iskolai testnevelés tehát meghatźroző jelentőséggel bíľ ezen életkori szakaszban
és ezt követően is.

B ij lc s őd ei mo zg úsfej l es zté s, óv o dai t e s tn ev e lé s

A bölcsődés koru gyeľmekek esetében nagy hangsúlyt kell helyezni a korai mozgásfejlesztés-
re. Ebben az életkoľban maĺ lehetőség nyílik arľa, hogy a gyermekek megtegyék első lépései-
ket a sport megismerése felé. Az onkormányzat bölcsődéi jól felszereltek, megfelelő kis- és

nagy mozgásfejlesztő eszközĺjkkel rendelkeznek, a bĺjlcsődések számźna biztosított mind a
szobai, mind az udvaľi eszközĺjk hasznźtlata. A Tücsök-lak Bölcsőde rendelkezik fejlesztő és

toľnaszobával, a szobát egészséges gyermekek is használjfü đélelőttĺjnként a kisgyermekne-
velőkkel, szeľda és cstitĺjľtök délutĺĺn pedig a fejlesztésre szoruló gyeľmekek veszik biľtokba
gyógypedagógussal, gyógytoľnásszal. A keľület bölcsődéiben önként vállalt fe|adatkéĺt az
onkormĺányzat prevenciós foglalkozásokat biztosít, mely a mozgásfejlesztést is magába fog-
lalja. A feladat keretében a kerület btjlcsődéit szakképzett mozgásterapeuta látogatja, sztiľi és

fejleszti a fejlődésfüben megtorpant gyeľmekeket és sziikség esetén a Fővarosi Pedagógiai
Szakszolgálat VIII. kerĹileti Tagintézménye (Szakszo|gźůat) felé, vagy egyéb mozgásfej|esztő
szakember felé irányítja. A SzakszolgáIat|źújae| a keľĹileti bölcsődékben a korai fejlesztést és

komplex gyógypedagógiai fejlesztést. A Biztos Kezđet Gyerel<hźz biztosítja a hátrrínyos hely-
zeťú gyermekek száméra a képesség-kibontakoztatő fog|a|kozást, az állapotfelmérést, a fej-
lesztést, a sztilőknek a gyermekkel egyutt töľténő ńszvéte|ét a foglalkozásokon' a szülők
számára személyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző ptogramokat, valamint egyéb preventív
célú programokat, kĺjzösségi rendezvényeket. A Biztos Kezdet Gyerek.házban is kialakításra
került egy fejlesztő sarok, ahol a korai fejlesztéshęz szfüséges eszközök eléľhetőęk. A Biĺos
Kezdęt Gyerek<hźn folyamatosan igénybe veszi a Magdolna utcában kialakított közösségi keľ-
tet és a velę szomszédos spoľtudvart. A spoľtudvaron a gyermekeknek a szülőkkel egyÍitt vé-
gezhetó spontiín és iranyított mozgás és játéktevékenység biztosított.

Az ővođai nevelés oľszágos alapprogľamjárő| sző|o 363120|2. (KI.17.) Korm. rcĺdelet az
óvodai nęvelés általános feladatai közĺjtt jelöli meg az óvođáskoru gyermek testi és lelki
szfüségleteinek kielégítését. A Napraforgó Egyesített óvoda Pedagógiai pľogľamja nagy
hangsúlý fektet a gyeľmekek mozgáskészségének fej lesztésére.
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Minden tagóvoda rendelkezik szabađtéri játékokkal felszerelt udvaľľal, aho| tavasztól-őszig
megvalósulhatnak a szabadtéri foglalkozások. Mozgásfejlesztő eszkĺizök biztosítjźk a játék és

a rendszęres testedzés lehetőségét. sziilői igények alapján tĺibb tagóvodában is külĺln szerve-
zett úszásoktatást (Hétszínvirág, Katica, Kincskereső, Mesepalota, Naprafoľgó Tagóvoda),
taľtásjavító tornát (Gyerek_Virág, Kincskereső, Koszoru Tagóvoda), néptánc oktatást (Napra-
foľgó, Kincskereső Tagóvoda), labdaľúgást (Csodaszíget, Hétszínvirág, Katica, Mesepa1ota,

Napľaforgó, Napsugár, Pitypang, Szźlzszorszép, Szivríľvany, TÁ.ll-KA Tagóvoda), korcsolya
oktatást (Mesepalota, Napraforgó Tagóvoda) valamint balett előkészítot (Gyerek_Virág, Nap-
raforgó Tagóvoda) szeľveznek a gyeľmekek mozgásigényének kielégítése céljából. A moz-
gásfejlesztésÍe az óvodfüban is nagy hangsúlyt fektetnek, a fejlődésfüben elmaĺadást mutató
gyeľmekek számára speciális tornát taľtanak felkészült óvodapedagógusok vezetésével.

Hĺáľom tagóvodában (Napsugár, ľÁ-ľI-ra, Hétszínviľág) jelenleg nincs tomaszoba, ezért a
gyeľmekek sportolásához szükséges feltételekęt aPźnmLány Péter Katolikus Egyetem tulajdo-
nában lévő Szentkirályi utcai tomacsarnok béľlésével biztosítja az onkormźnyzat. Az ővo-
đáskoru gyermekek rendszeres spoľtolásán keresztiil a fejlődési sajátosságoknak megfelelően
koordinációs és ízĹileti mozgékonyság fejlesĺése a cél. A mozgás ĺirömének megismeľtetésén
tul a rendszeľes spoľtolási vágy kialakítását és az iskolai testnevelésí fog|akozásolĺa való fel-
készülést helyezik előtérbe az ővođákban. Nagy sikert aľat minden évben a Vajda Pétęľ Énęk-
zenęi Ä|taliĺnos és Spoľtiskola szervezésében megrendezet1óvodás Sorverseny, valamint a
Losonci Téri Általrĺnos Iskolában megrendezésre keľülő ovilimpia.

20I3-tő| kezdődően Józsefuaľos csatlakozott az ovĹFoci Programhoz, melynek keľetében

20l6-ig 5 keľĹileti óvodában került soľ ovi-Foci sportpálya telepítésére. Az ovĹFoci Kĺjz-
hasznú Alapítváný 20II. évben Buzźnszky Jenő alapította annak érdekében, hogy hozzáse-
gítse a forrásokkal nęm vagy csak korlátozottan ľendelkező intézményeket a korai spoľtneve-

lésbe tĺjľténő bekapcsolódásba. Ahazai szakemberek által kidolgozott és a Magyar Labdanigó
Szövetség (MLSZ) által is támogatott óvodás program a közösségi oktatás legalsó szintjén, az
óvodfü szánźrateszi lehetővé amozgás- és sportkultura fejlesztést. Az ovi-Sport Ptograrĺl az
ML9Z utánpótlás-nevęlés programjának a Bozsik Progľam _ ut ľuropa Élvonalába _ Tehet-

ségkutató és FoglalkoztatőProgram egyik tésze, amellyel önálló munkacsopoľt foglalkozik. A
program a kozszféra támogatásźxal, illetve a magántőke bevonásáva| klvźnja eléľni, hogy a
lehető legtĺibb óvodában biztosított legyen az ovĹFoci Progľam elindítása. A pľogramnak két
fő célja van: az egyik, hogy az óvodások spoľtág-specifikus oktatási programját az ővőnők
egy ĺinálló képzés keretén belül elsajátítsfü és a gyeľmekeket ez a|apjźn, óvodai keretek kĺi-
z<jtt oktassfü. Másfelől, hogy az eŁlhez szfüséges spoľt infrastrukturális beruhazások során

speciális ovi- Foci sportpályák létesüljenek (spoľtpálya mérete: 6*I2m).

2016. évben megkezdődott az ĺinkormányzati Sztnados úti Pitypang Tagóvoda újjáépítésének
kivitelezése. Ennek soľán egy új, 6 csopoľtos, modern óvodaépület valósul meg tornaterem-

mel és egy t<ibbcélú nagyteľemmel' valamint játszó- és sportudvaľ is létesül.
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Iskolai testnevelés
A diaksport' vęrseny- és szabadidős spoľt célcsoportját főként a 6-18 éves koroszttĺIy képezí.
Az óvodák kivételével a kĺiznevelési intézmények 2013. januar l-jétől állami fenntartásba
kertiltek, a fenntaľtói felađatok ellátásara kijelölt szeÍv a K]ebelsberg Intézményfęnntaľtó
Ktlzpont. Az onkoľmźnyzat a mfüĺidtetői feladatokatĘátja e| az źúadott köznevelési intézmé-
nyek vonatkozásában2016. december 31-ig. A nemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC.
töľvény 97. $ (6) bekezdése a|apjźn az iskolai nevelés-okÍatás első, ötödik, kilencedik évfo-
lyaman 2012. szeptembeľ 1-jétől kezdőđően felmenő rendszeľben vezették be a mindennapos
testĺrevelést. A mindeÍrnapos testnevelés megszervezése nem ĺinkoľmanyzati fe|aďat, de a léte-
sítmények fejlesztésében továbbľa is felelősség háľul onkormányzatlxlkła. Az onkoľmźnyzat
által mfütidtetett iskolak toľnateremmel rendelkeznek.2009-ben hĺáľom új spoľtudvaľ épült
(Vajda Péter Ének-zeĺei Általános és Spoľtiskola, Losonci Téri Általĺínos Iskola; JEGYMI),
ezen kívtil a Deák oiak Általános Iskola, a Molniĺľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyel-
vĺ eJtalanos Iskola és a Németh Lász|ó Általanos Iskola (átađás 20l4_ben) rendelkezik
spoľtudvarral. A Losonci Téri Általanos Iskola uszodával is rendelkezik. A kerĹileti úszások-
tatás itt keľül megtarttsra, melyet a kerĹilet minden oktatási intézménye igénybe vesz. A tor-
natermi foglalkozáshoz szfüséges toľnaszerek az iskolfüban biztosítottak. Az iskolai
testnevelés a tanórźn kívĺili spoľtfoglalkozásokkal, a kerületi Difüolimpiai versenyekkel
egészül ki.

Tanóľdn kíviilí és didksport

Józsefuaľos kĺjzoktatási intézményeiben a tanfuźn kívüli foglalkozások tekintetében iskolai
sportkörök, illetve diákspoľt egyesületek mfüödnek. A tanónán kí\iiili spoľtolás a nevelési-
oktatási intézményekben tanuló Íiatalok önként vá||a|t tevékenysége, amely alapvetően sza-
badidőben (tanóľĺín kívĺil)' szęrvezett keretek közĺjtt az intézményeken belül töľténik. A hét

kerületi iskolában az a|ź.ŕbi spoľtok alapjainak elsajátításźta van még lehetőség:

szivacskézilabda (Németh, Vajda, Losonci, Deak Diák), |abdarűgás (Vajda, Németh, Defü
Difü, Molnĺíľ), kaľate, sakk (Losonci), aikido (Deĺák Diák), ľitmikus _ gimnasztika (Losonci),
kosáľlabđa (Vajda, Németh, Deák Difü' Molnaľ), asztalitęnisz (Losonci), flooľball (Vajda).

A Losonci Téľi Áltabnos Iskolában a KSI SE kihelyezetlasńa|itęnisz szakosńá|ylanak szol-
gá|tatásait ingyen vehetik igénybe a tanulók. Az iskolában kiemelt szerepet kap a vizíLabda és

sakk-oktatás, valamint az ovisok körében nagy sikeľt aratott ovilimpia, amelyet minden év-
ben megrendeznek. A Vajda Péter Ének-zeneiÁltalĺĺnos és Sportiskola a Nemzeti Spoľt tnté-

zet kozohatási típusú sportiskola módszeľtani k<izpontja, egyĹittmfüödési megállapodással
rendelkezik tĺibb sportegyesülettel és sportági szakszövetségekkel: FTC (torna ' atlétika, ilszás,
kézi|abda), Budapesti Spaľtacus SC (kézilabda)' BKV Előre SC (abdaľugás), White Shaľks
HC (floorball), Magyar Atlétikai Sz<ivetség, Magyar Kézi|abda Szĺivetség, Magyar Triatlon
Szövetség, Magyar Flooľball Szövetség, Magyar Torna Szĺivetség.
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Versenysport

Az iskolai versenysport jelenleg a difüolimpiai rendszeľben valósul meg. A Magyar Diak-
spoľt Szövetség által önállóan meghiľdetett difüolimpiai progľamban 6-20 éves általános és
kĺizépiskolásokszźrmára 12 sportágban(aszta|itenisz, atlétika, floorball, futsal, gľundbirkózás,
kézi|abda, kosĺíľlabda,|abdarugás, röplabda, strandkézilabda, tonta, úszás), valarrrint a Játékos
spoľtversenY, Kis iskolák sportversenye, Dr. }l4ező Ferenc _ Szellemi Difüolimpia soľán ne-
menként, hat korcsoportban ta|źi gazdźĺta a tanév ,,Diákolimpia Bajnoka'' cím. A veľsenyek
felmenő rendszerben zajlanak, azaz az iskolai, köľzeti, kerületi bajnokok megyei elődtjntőktin,
d<jntőkön méľik <issze tudásukat' ahonnan a legjobbak az országos elődöntőkbe, d<intőkbe
jutnak. A dirĺkolimpía azon gyeľmekek részére is biztosít rendszeres versenyzési lehetőséget,
akik spoľtegyesületben nincsenek leigazolva. A kerületi diĺíkolimpiát a keľületi testnevelő
munkaközosség szervezi, és nagyrésú"az onkoľmányzat támogatásából keľül megľendezésre
(pl.: bírói díjak, versenyzők díjazása). Józsefuaľosban, évente 12 spoľtágban közel 3000
gyeľmeket mozgat meg a difüolimpia. A lebonyolítás a hagyományoknak megfelelően szín-
vonalas versenyekkel és jó köľülmények k<jzött zaj|ik. A spoľtágaknak ,,gazdájllk'' van egy-
egy testnevelő személyében. A versenyek helyszínei is többnyire állandóak. A legnépsze-
ľiÍbb, legtĺĺbb veľsenyzőt felvonultató sportág az íszás, |abdarűgás, toľÍIa, atIétika, sakk, ko-
srírlabda. A difüolimpiai veľsenyeken a keľületi iskolfü tanulói évről-évľe ffivárosi és orszá-
gos szinten is kiválóan szerepelnek. A diákolimpiai pľogramoknak köszĺjnhetően ösztönĺjzhe-
tőek a fiatal óvodás és iskolás józsefuarosi lakosok a spoľtolásľa. Ennek tükĺében az ővodai és

iskolai sportveľseny rendszerének műkĺidését folyamatosan fejleszteni kell. A veľsenysport
pozitiv hatással vaÍL a helyi tĺĺľsadalom jobb kapcsolatrendszeľének kiépítésében és a közössé-
gi spoľtélet segítésében, emellett a gyerekek szabadidejének hasznos eltĺiltését is elősegíti.

Szabadídős spoľttevěkenységiformúk (szabaďidőspoľt, lakossúgí kedvtelés)

Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségfudatos magatartás, a rďľĺeárcíó és a
spoľtolás ĺjsztönzése a településekęn az egyik legfőbb feladat. Meg kell teľemteni annak felté-
telét, hogy minél többen étezzenek belső késztetést a testmozgás, a spoľt iľrínt. Mindęn élet-
szakaszt magában foglaló képzésľe és az öngondoskodásra és önképzésľe épülő tarsadalom
elvét át kell vinni a sportolásra is. olyan rétegeknek is biztosítani kell a ľészvétel lehetőségét,
akik nem tudnak fizetőképes keľeslettel megjelenni a spoľtpiacon. Családi sport- és szabad-
idős progľamokkal kell ösztönozn a tudatfoľmálást és lęhetővé kell tenni valamennyi é|etsza-
kaszban a spoľtolást. AZ onkormźnyzat tĺiľekszik a:ľa, hogy a kerületi gyerekeknek minél
több lehetősége legyen ingyenesen és megfelelő szakmai irrínyítás alatt sportolni. A 2012002,
(v.24.) önkoľmányzati rendelet 1. $ (1) bekezdése kimonđja, hogy Józsefuáros Önkormiínyzat
lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a kozigazgatási területén lakók a ľendszeres
testedzéshez va|ő jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák. A 4. $ (l) bekęzdése ér-
telmében az onkormtnyzat a tĺirvények rendelkezéseivel összhangban a helyi spoľttevékeny-
ség mfüödése érdekében hangsúlyos feladatanak tekinti, és lehetőségeihez mérten tźmogatja
tĺjbbek közĺjtt:
- a lakosság mind szélesebb rétegének ösztönzését a spoľtolásta, a rekľeáció és az egészség-
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az egészségęs, mozgźIsgazdag életmód iľrínti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fon-
tosságának elismeľésére iranyuló szemléletfo rmźlást,
a hátrrányos helyzeĺĺek, a nők, valamint a családok spoľtolási lehetőségeinek tiímogatását,
fejlesztését.

A lakosság sportolásra ösztĺinzésében, a spoľtolási lehetőségek támogatásában és fejlesztésé-
ben nagy szerepet vá||a| aJőzsefvźros Kcjzösségeiért Nonprofit Zrt. AKeszť5nĺgyaĺ Kĺizösségi
Házban egész évben ingyenesen biztosítottak a spoľtolási lehetőségek. Hétfői napokon nők
szźmlára egy őrában kardio tréning keriil megtartásra. A tréninget alapos bemelegítéssel kez-
dődik, fokozatosan emelve a pulzust, majd az ezt követő intervall szakaszokkal a szív-és ke-
ńngési rendszert, valamint a|égz&endszer kapacitását, terhelhetőségét fejlesztik. A hét min-
den napjan hip-hop fog|alkozźlsok valósulnak meg: kezdo' középhaladó és haladó csoportok-
nak taľtjrík. A2009 évben indult Nyitott Házprogtamminden héten ęgyszet kerül megrende-
zéste. A gyerekek koľosztályuknak megfelelően választhattak a játékok kĺiztil. Népszenĺek a
sorversenyek, ahol a gyerekek megtanulhatjak, hogyan kell egy csapatban együttmfüödni.
Fontos a megfelelő környezet bizosítása annak éľdekében, hogy a gyerekek biaonságban
érezzék magukat, gyakĺan előforduló probléma a gyerekek körében az empatikus és toleráló
készség |ĺtnya. Az igényes és biztonságos köľnyezet megteremtésę mellett a közösségben
való egyiittmfüödés és a kommunikációs csatornák megtalálása a koorđinátorok és a gyeľe-
kek kĺizĺitt a legnagyobb eľedménye a pľograÍnnak. A programon átlagosan 10-18 gyerek vesz
részt, életkoľuk 8-14 éves kor ktizé tehető. A pľogram soľán előtérbe keľülnek azoka játékok,

melyhez tĺibb gyeľmek kooperációja szfüséges, így taniva őket csapatmunkaĺa. A résztvevők
vá|asúhatnak a csocsó, az asztaIitenisz, a daľts, valamint tarsas- és káĺtyajátékok, csopoľtos
köťátékok kĺjzött. Jó idő esetén további szabađtéri progľamokon is részt vehetnek a kicsik és

nagyok egyarźnt. Emellett időjĺírástól és a progľam fajtájátő| fiiggően spoľtfoglalkozásokat
valósítanak meg közĺisségi programjaikon. A nyríľi napközis táborban is biztosított a spoľto-
Lás, az itt megvalósuló pľogľamok külĺjnb<iző témrák szerinti bontásban valósultak meg, pl.:
mozgásos, ügyességi versenyek, vetélkedők. A mozgásos szabadtéri foglalkozáson főként a
labdajátékok voltak előtéľben, mint pl' foci, kosáľlabda, különböző kidobók' de sorversenyek,
piĺros- és csopoľtos játékokra is gyakľan kerĹilt sor. Ezen felül kognitív képességfejlesztő és

kooľdinációs képesség javító foglalkozásokĺa, inteľaktív progľamokĺa is sor kerĹilt, például
tehetségkutató verseny' Hip-hop oktatás. Minden évben aMź.ĺyás téren kerĹil megrendezésre a
Keszt;nĺgyári napok, ahol szintén lehetőségfü van a családoknak a sportolásľa.

A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ nyári napközis tábor kereté-
ben a gyermek napközbeni felügyeletét, hasznos szabadidő ęltĺiltését biztosítja. A tábor részt-
vevői tĺibb szabadidős és sportpľogramon is részt vehetnek. Az idősek védelme, a róluk való
gondoskodás kiemęlten fontos az onkormźnyzat szźlmáľa, ezen munkát elismerve részesült az
onkormány zat 20|3-ban' az lđősbaréú Önkoľmrány zat díjban. Az elműIt években számos olyan
dĺintést hozott és szolgáltatást vezetett be az onkormányzat, amelyek cé|ja a keľületben élő
idősek mindennapjainak megkönnyítése és szabadidejiik kellemesebb eltoltésének biztosítása.
A kerĹilet idősklubjaiban minden nap színes pľogramokka| várják a társaságra vágyőkat, en-
nek során lehetőség van sportprogramokon (pl. torna, sakk), táncoktatáson való résnĺéte|re,
kirándulásra, gyógyftirdő igénybe vételéľe. 
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Jelenleg az onkoľmźnyzat tulajdonába és mfü<idtetésébe tartoznak az oktatási intézmények
bel- és szabađtén spoľtpályái, tornatermei. A tornateľmek kiemelt szerepet kapnak a keľiilet
sportéletében, napi kihasználtságuk nem ritkan |2-I4 óra, ennek következtében gyors az e|-

haszná|ődásuk, nagyobb a kaľbantaltás, felújítás igényfü. A Vajda Péter Ének-zenei ĺltďrá-
nos és Spoľtiskola területén fedett sportpálya keriilt kialakításľa. A Képvisęlő-testiilet
273/2012 (VII. 19.) sz. hatźlrozatában döntĺitt arľól, hogy az FTC Kézilabdaspoľt Nonpľofit
Kft. saját bervházásában a20l2l2013-as TAo támogatás igénybevételével az iskola udvaľán a
meglévő spoľtpályát hőlégtaľtásos sátorral befedje és kiszolgáló létesítményeket he|yezzeĺ e|

15 évre azzal, hogy a beruhazássa|Iéttehozott, beépített valamennyi vagyonelem a 15 évet
kĺjvetően térítésmentesen iV onkormanyzat tulaj đonába keľüljön.

FiDo lfiúsági és Szabądidő Park
20|4-ben a Magdolna Negyed Progľam III (a továbbiakban MNPIII) keretében jött létre a
FiDo Ifiúsági és Szabadidő Paľk, mely egész évben vĄa akikapcsolódni vágyókat. A közös-
ségi épület kialakításának köszĺjnhetően a paľk kozkedvelt taIźikozási pont lett, ahol a ťratalok

hasznosan tĺllthetik szabadidejfüet. A szabadidős és fejlesztő programok kialakítását és szer-
vezését magas színvonalon képzett szakmai stáb biztosítja.

KorcsolyapáIya
Decembertől egészen februaľ végéig, minden nap ingyenes korcsolyapá|yavźĄaa jőzsefuaľo-

si korcsolyźzni vágyőkat a Horváth Mihály téren. A nagy éľdeklődésre való tękintettel 2015-
tő| 40 négyzetméterrel nagyobb a pá|ya az e|ozo évekhez képest.

S tr andkź z i l ab da-p óly a
2016.július 2|-24. között strandkézilabda-pá|yakeľült kialakításra a Horváth Mihály téľen. A
pá|yát csütöľt<jktől vasárnapig délelőtt 10-től 16 őráig ingyenesen hasznźtlhatták a
kézilab đazni vágyók, akik sztĄ átéko sokkal é s edzőkkel i s tal álko zhattak.

Jótszóterek
Az elmúlt ĺjt évben 11 józsefuaľosi játszóteľet épített vagy újított fe| az onkoľmányzat.2O|4-
beĺ az MNPIII program keľetében épült új játszőtét a Teleki téreĺ, és szintén ebben a projekt-
ben kęrĹilt felújításra aKá|vária és Mátyás tén jźtszőtér is. A megújult Kálvĺĺria téren20l4
májusátóI szociális munkások áIta| szervezett progľarĺlok is segítik a kisgyeľmekes családok
szabadidő eltĺlltését. 2015-ben elkészült egy teljesen tĄ játszőtér a Horváth Mihály téren, a
Golgota téren peđig felújítottfü a kisgyermekek játszóhelyeit.

Uszoda
2O|5. év szeptemberében megnyitott a Losonci térí lł|talźnos Iskola teIjesen felújított uszodá-
ja, mely a modernizáció utĺín is Budapest egyik legolcsóbb uszodája. A szaunával kibővített
uszodában a gyermekeknek továbbra is tartanak oktatásokat és edzéseket, de kapui a lakosság
előtt is nvitva állnak.
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Sportudvarok
Az MNPII keretében jĺltt létľe a Homok utca7. szźlm a|attí spoľtudvaľ, amely aKesĘigyár
Kdzĺisségi Hé.zteruIetéheztartozik. Iskolaidószakbana Lakatos Menyhéľt Általanos Iskola és

Gimnrĺzium is használja 8 és 16 őrakozott testnevelés órfü és szabadidős spoľtfoglalkozások
céljából. A KesĄrĺĺgyár Kozosségi Haz időjĺáľási viszonyoktól fiiggően foci edzésęket taľt 6
és 14 év közötti gyeľmekeknek heti egy alkalommal, keddi napokon pedig felnőttek szźtmźrra

íjászklubot szervez. A nyáľi időszakban a nyźli napk<izis táboľ központi helyszíne, számos
spoľtfoglalkozás (foci, kosárlabda, hullahopp, tollas, stb.) valósul meg.

Szintén az MNPII keretében épült meg a Dankó utca 18. szźtm a|att a ktlzĺisségi szabadidő
udvaľ, amely az elmtilt években aKeszýigyaľ KözösségiHaz mfüĺĺdtetett. A nyari időszak-
ban nyári táboroztatás, és iskola időszakban zaj|ő ďé|utĺáni spoľtfoglalkozások mellett az Ön-
kormźnyzat egyéb célokľa is hasznosítja a létesítméný @l.: téli időszakban melegedőt
/Eletmentő Pont/ mfüĺidtet hajléktalanok szźlmára). A spoľtudvar kihaszná|tságáta helyi civil
szervezetek gyeľekek és fiatalok szźlĺnźlra szervezett spoľt és szabadidős progĺamjai tovább
nĺjvelik.

Kápt al anfür e di gy er me kt ób o r
Az onkoľmányzatkáptalanfiiredi táboľában2}I6 és 2018 k<izött jelentős átalakítási munkála-
tokĺa kerül sor tekintettel aĺľa, hogy a helyszínen a Veszprém Hanđball Team Zrt. - az on-
kormźnyzattal kĺittitt együttmfücidési megállapodás keretében - spoľtfejlesztési pľogramot
valósít meg. Ennek során teljesen megújul a tábor teľiilete, amely keretében új lakó- és ki-
szolgálóegységek létesülnek, valamint spoľtcsaľnok és kültéri futópálya is épül a teľiilet
komplett ľehabilitálása mellett.

V. Spoľttámogatási ľendszer
I. Anyagi tdmogatds

- PáIyázat: Képviselő-testiilet a Józsefuarosban mfüĺidő ĺinszerveződo kÓz<lsségek, továbbá
miĺvészek és sportolók pá|yźnati tétmogatźsźlrő| sző|ő 7120|6. (III.03.) önkoľmányzatí rcn-
delete alapjźn a költségvetésben meghatétrozásra kerĹilő külĺjn forrást biztosít a kerületben
ta|á|hatő sportegyesületek támogatására. Józsefuáľosban több éves hagyomźnya van a
spoľtolás kiemelt tźlmogatásának, hiszen az egészséges életmódhozva|őhozzájaru|áson tul
a sportolóvá vá|ást, illetve a rendszeres, hasznos köztisségi életet, taľtalmas szabadidő-
eltĺiltést biztosító tömegspoľtolást a hátľányos he|yzetvjózsefuáľosi fiatalok egyik kitcirési
lehetőségénęk tekinti. A támogatott egyesületek kiemelt hangsúlyt fekÍetnek a hátľányos
helyzeĹu, nehéz sorsú gyermekek spoľtolási lehetőségének biztosításźra. A pá|yazat cé|ja,

hogy az onkoľmányzat segítse a sportolni vágyőjózsefuaľosiakat, szélesítse a színvonalas
spoľt programok kináIatát, taľtalmas szabadidő-eltoltést kínáljon az &dekIódők szźlmára,

figyelmet fordítva az eséLyegyenlőségľe való tĺjľekvést segítő tevékenységekľe.

- Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ tźlmogatása: a Központ clnkoľmiínyzati tźtmoga-

tásban részesül, melyet a keľületi általiínos iskolák sportrendezvényeinek lebonyolítására
fordítanak. (e gyedi sport rende zv ény ek, Diákolimpia). ĺr
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Kedvezményes helyiségbérleti lehetőségek spoľtegyestiletek szttmáta: az onkoľmányzat a

spoľtegyesületek részére bérleti szerződés szeńnt kedvezményes helyiségbérleti lehetősé-
geket nyujt. A spoľtegyesületek helyiségbérleti kéľelméről a Viĺľosgazdálkodási és Pélu-
tigyi Bizottság dönt az Embeľi Eľőforľás Bizottság javaslata alapján az a|ábbi kategóľiák
szerint:
a) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség Áp'q. nelhili beköltĺizhető forgalmi értékének a

4oÁ-a, amennyiberL a szęrvezet havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiség-
ben tevékęnységet,

b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség Ár.a nelnili beköltözhető foľgalmi értékének a
Zo/o-a, ameĺrnyiben a szervezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiség-
ben tevékenységet,

c) a bérleti díj méľtéke a mindenkori kcizös költséggel vagy üzemeltetési kcĺltséggel meg-
egyező összeg, amennyiben a szervezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a béľelt
helyiségben tevékenységet.

Az elmúlt időszakban és jelenleg is tĺjbb spoľtegyesület részesül kedvezményes helyiség-
béľleti támogatásban.

- Az építményadóról szóló 38120|4. (XI.13.) szóló önkormźnyzati rendelet 4 $ b) pontja
alapjan mentesül az építményadó alól a magánszemély fulajdonaban lévő, kizźlrőLag tö-
megspoľt cé|jara szo|gáIő építmény.

2. Egyéb tómogatúsok

A kerület spoľtéletét iranyító szal<rnaí, tanácsadói háttét: a keľületi spoľtélet képviselői és

az onkormányzatkĺizötti kommunikáció élénkítése szempontjából a Budapest Józsefuĺírosi
onkormanyzat Képviselő_testiilete 588/2008. (K.05.) szttmű hatźrozatźtban úgy dĺjntött,
hogy támogatja a Józsefuárosi Spoľťtanács megalakulását és mfüödtetését. A Tanács tagjai
a keriileti spoľtegyesületek képviselői, illetve a józsefuaľosi olimpikonok, paľalimpikonok.
A konzultációs forum elsődleges feladata az, hogy az onkormźnyzat és a józsefuarosi
sportélet szereplői közĺjtt elősegítse az információcserét és egyĹittgondolkodást. Feladatai
között szerepel a keriileti spoľtélet szakmai segítése, az ĺjnkoľmtnyzat hosszú távú spoľt-
programjában foglaltak megvalósulásanak segítése. A Spoľttanács 2008 óta mfüĺjdik, ötle-
teivel, javaslataival hozzź|źtral az önkoľmźnyzati feladatok ellátásához, és nem kevésbé
fontos eredményként lehetőséget biĺosít ezen szervezeteknek saját tevékenységfü ĺissze-
hangolásĺához, kölcsönĺisen előnyös kapcsolatok kiépítéséhez.

- Jó Spoľt kittintetés: a Jőzsefvźttosban adomźnyozhatő kitĹintetésekről szóló 1112006.
(III.10.) önkormányzati rendelet rendelkezik a,,Jó Sport'' elnevezésű kitiintetésről, amely a
testnevelési és spoľttevékenység teľĹiletén kiemelkedő munkát végzett természetes szemé-
lyeknek és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szewezetek részére
ađományozható, kĺilĺjnö sen :

o a kerületi testnevelési és spoľťtevékenység érdekében évek óta végzett példamutató te-

vékenységet,
. aZ ifiúsági testeđzés és diĺíksport eredményes szervezéséért, ľ,
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o kiemelkedő spoľtteljesítmény vagy egész élętmĺi elismeréseként,
o nemzetk<jzi eľedményesség és az azt segítő tevékenység elismeľéseként,
o a keľület testnęvelési és spoľtmozgalmának, feltételrendszeľének anyagi tźmogatásá-

ért,

o a kęrĹilet spoľtlétesítményeinek fejlesztésééľt, fenntartásáért végzett kiemelkedő telje-
sítmény elismeréseként.

A kitĹintetést évente háľom személy és egy szervezet kaphatja meg' a kitiintetésse| az ado-
mányozźstigazo|ő okiľat és emléktargy jar.

- Népszenĺsítés (honlap, média): a sportegyesiiletek a spoľtélet egyik legfontosabb szereplői.
Döntően az egyestĺletek szakosztályaiban zaj|ík a konkľét spoľttevékenység. A Józsefuá-
rosban megtalálható egyesületeknek és szewezeteknek a tevékenységét igény szęľint a he-
lyi médiában az onkormanyzat népszeriisíti. Az onkoľmányzat aMagyar Testgyakorlók
Kĺĺre HUNcÁruł Football Clubbal és a Magyar Testgyakorlók Köľe Budapesttel kötött
egyĹittmfüĺidési megállapodást, melynek cé|ja a kerĹilet tanuló ifiúságanak és felnőtt lakos-
ságanak a minőségi élsportba történő mind nagyobb számban való bekapcsolódása és szó-
r ako ztatása érdekéb en.

VI. Jiivőkép és célľendszeľ

Rövid tóvú célok' feladatok:
a) az onkormányzat fenntaľtásában lévő gyermekjóléti, köZnevęlési intézmények táľgyi fel-

tételeinek folyamatos javítása, és spoľtszerek biztosítása,
b) az onkotmányzatintézménye, gazdaságitársasága áIta| szewezettnyántáborok eszkozei-

nek és progľamjainak fejlesztése, bővítése.

Kii zeptáv li c é lo k, fe ladat o k
a) az ővodfü továbbľa is a szülői igények'hez igazođva szervezzék meg a spoľtolási lehetősé-

geket,

b) az onkormányzatfenntaľtásában lévő gyeľmekjóléti, köznevelési intézmények foglalkozta-
tottj ainak spoľtszakmai képzettségének fejlesztése (továbbképzések támogatása),

c) a bölcsődés és óvodáskori spoľt személyi és taryyi feltételeinek fejlesztése. A mozgásfej-
lesztéshez és a testmozgáshoz sziikséges felszerelések fejlesztése, bővítése (pl. mozgásko-
ordinációs eszk<jzcik).

Hos s ztł túv ú célo k, feladato k :

a) az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő gyeľmekjóléti, köznevelési intézmények udvari ját-
szótereinek fejlesztése, toľnaszobák és fejlesztőszobák kialakítása, bővítése, felújítása,

b) a testnevelési és spoľttevékenység teľületén kiemelkedő munkát végzett természetęs sze-
mélyek és szew ezetek cjsztĺjnzése, tiímog atása,

c) a kiemelkedő sporttevékenységet végzokkeľületi lakhatásanak biztosítása,
d) diĺĺkok cjsztönzése a spoľtolásra, tantervben nem szereplő spoľtágak népszeriisítése,
e) szabadidőspoľtra osńonző programok szewezése, 
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f) a lakosság szabadídősport feltételrendszerének folyamatos fejlesztése, a fogyatékkal élők
spoľtolási lehetőségeinek biztosítása,

g) a közteľĹileteken sportolásľa alkalmas helyek időszakos vagy taľtós kialakítása,
h) a sportszewezetek anyagi tźĺmogatźsa pźiyźzatí úton, illetve kedvezményes helyiségbértet

biztosításávaI,
i) eređményes spoľtolók támogatása,
j) időskoruak mozgáslehetőségeinek elősegítése, népszerűsítése,
k) kciaeruleten lévő játszőterck fej lesztése,
l) eredményes élspoľtľa való törekvés, utánpótlás-nevelés biztosítása.
m) sporhendezvények közös szervezése a sportegyesületekkel,
n) Káptalanfiiredi táboľ fejlesztése, teljes ktĺľiĺ felújítása, sportcsaľnok és kültéľi futópálya

építése,
o) pá|y azati lehetősé gek kihasználása,
p) sportrendezvények népszenĺsítése a helyi médián keresztül.
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