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I. Bevezetés

Minden állampolgárnak joga van a lehető legmagasabb szinttĺ testi és lelki egészséghez. A
testkultúra az egyetemes kultúľa része, az egészségvédelem, amege|őzés és a ľekľeáció fontos

ęszkoze'
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a202l20l1. (IV.21.) számú' hataro-

zatával fogadta el Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Spoľtkoncepci-
óját (továbbiakban: onkoľmlínyzat) 201|-2014. évekre, ezért indokolt a következő négyéves

időszakľa vonatkozó Spoľtkoncepciő váz|atźtnak (a továbbiakban: Spoľtkoncepció) megalko-
tása.

A2016-2019-ig terjedő Sportkoncepció a testnevelés és spoľt feladatairól, a helyi testnevelés

és sporttevékenység tźtmogatástlĺól szóló 2012002. (Y.24.) clnkormányzati rendelettel, a Nem-
zeti Spoľtsftatégiával' valamint az Európai Sport Chaľtával összhangban készült, ktĺlönösen
nagy hangsúlý fektetve annak alapelveiľe:

- minden egyén szźtmára lehetővé kell tenni a spoľtolást, mivel a testmozgás elősegíti az
egyének fizikai és szellemi egészségének megőrzését;

- a gyeľmekek számĺíra lehetőséget kell biaosítani a testnevelés oktatásban való ľészvételre

és arľa, hogy alapvető sportképességekľe szert tehessen;

- mindenki számáĺa biztosítani kell a biĺonságos és egészséges kĺiľnyezetben a sportolási és

rekľeációs lehetőségeket, valamint a sporttelj esítmények haszná|atát;

- írgyelembe kell venni az egészséges k<irnyezet és a spoľttevékenységek közötti szoros k<jl-

csönhatást;

- védeni és fejleszteni kell a sport erkolcsi és etikai alapjait.

II. Jogszabályi háttér:

a) Magyaĺország Alaptörvénye, amelynek XX. Cikke deklaľálja a testi és lelki egészséghez

való jogot, mely többek kĺizĺjtt a sportolas és rendszeres testedzés bizosítiísával segíthető elő;

b) a sportról szóló 2004. évi I. tdrvény (a továbbiakban: Spoľttörvény);

c) Magyarország helyi tlnkormarryzalziról szóló 20Il. évi CL)C(XIX. törvény (a továbbiak-
ban: M<itv.);

d) a nemzeti köznevelésről szóló 20|I. évi CXC. tĺirvény (a továbbiakban: Nkt.);

e) a Nemzeti Alaptanteľv kiadásrĺrő|,bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 1 |0ĺ2012. (VI. 4.)

Korm. ľendelet (a továbbiakban: Nat.);

f az ovodai nevelés országos alapprogramj áĺőI szó|ő 36312012. (Xu. 17.) Korm. rendelet;

g) a nevelési-olĺ:tatási intézmények működéséről és a kĺiznevelési íntézmények névhasznźiatá-
ról szóló 20l20lf. (VIII. 31.) EMMI rendelet (2. melléklet);
h) Euľópai Spoľt Charta (1. Cikkely);
i) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiárő| szo|ő 6512007. (VI. 27.) oGY határozat (a további-

akban: Nemzeti Sportstľatégia);



j) az egyesülési jogró|, aközhasznu jogal|ásról, valamint a civil szervezetek működéséĺől és

támogatźsáról szóló 201I. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.);
k) a társasági adóról és az osztalékadóľól sző|ó 1996. évi LXXXI. torvény (a továbbiakban:

Tao tv.);

|) az egyenlő bánásmódról és az eséIyegyenlőség e|őmozđításáľól szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.);
m) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításarő| sző|ő 1998. évi

XXu. torvény;
n) a személyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

személyek szakmai feladataiľól és mfüödésük feltételeiről szóló I5l|998. (IV. 30.) NM
rendelet (10. melléklet)

III. A Spoľtkoncepció alapelvei, céIkitűzései

Magyaľoľszäghe|yi önkormányzaÍurőI szőIő 2011. évi CL)o(Xx. törvény 13. $ 15. pontja

és a23. $ (5) bekezdés 17. pontja a telepiilési önkormanyzatfelaďataként határozza meg a

helyi köztigyek, valamint a helyben biztosíthatő kozfe|adatok k<jrében a spoľt támogatźsát, a

sportolás lehetőségeinek biztosításával segítve az egészséges életmód kialakítását.

A Sporttörvény 55. $-a alapjan az tjnkormiĺnyzatok spoľttal kapcsolatos feladatai:

- a települési <jnkormáĺyzat, figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciőjára:
o meghatźlrozza a helyi spoľtfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításá-

ról;
. eg}rtittműködik ahelyi sportszervezetekkel, spoľtszövetségekkel;

o ferĺrtaľtja és mfüödteti a tulajdonátképező sportlétesítményeket;

. megleremti az önkormányzati iskolai testnevelés és spoľttevékenység gyakorlásanak

feltételeit;
o a telepĹilési önkormźnyzatbińosítja az cjnkormźnyzati iskolai spoľtkĺirök mfücidésé-

hez sziikséges feltételeket.

A testnevelés és a sport jelentős szerepet ttjlt be az iť1ísźtg erkölcsi-fizikai nevelésében' a

személyiség foľmálásábarl.EIő kell segíteni az á|Iampolgarok testneveléshez és spoľtoláshoz

ffrződőjoganak gyakorlati megvalósulźsźt, tźlmogatni kell a civil szervezetek keretében kifej-

tett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott spoľttevékenységet. Az iť1uság

egészséges fejlődése érdekében biztosítani kell a kĺjznevelés és felsőoktatás testnevelését és

spoľtját, valamint azintézményen kívüli diakspoľtot. A szabadidőspoľt és a diákspoľt támoga-

tásáva| e|omozdítarli amozgásbaĺ gazđag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést.

Az o n ko r md ny zat s p o rtp o litik új dn a k aI ap e lv e i

Az onkormányzat aľra t<jrekszik,hogy Jőzsefváros polgarai, közĺisségei felelősséget érezze-

nek saját lelki, szellemi, testi egészségfüéľt és ezérthajlandóak legyenek tenni is, így a kö-

v etkező sp ortp o l itikai alap elveket taĄ a fonto snak :



- a köZigazgatási terĺileten lakók a rendszeres testedzéshez való jogukat minél szélesebb

kĺjľben gyakoľolhassák;
- figyelemmel lenni ana,hogy a sport valamennyi fontos _ prevenció, regeneľáciő, aktivizá-

1ó, ľekľeációs - funkciója érvényesülhessen;
- figyelembe kell venni az oktatás, a szociális, az egészségügyi, a városfejlesztési, a kĺirnye-

zetvédelmi, akoz'muvelődési, va|amint a szabaďidős ágazatokat, biztosítani a sport integ-

ľáns helyét a kultúra fejlődésében;
- a testnevelés és sport rendszerétúgy kell műk<jdtetni, hogy értékei a lakosság minél szé|e-

sebb kĺjrében érvényesüljenek, hozzźtjttruIva Józsefvźros lakosságáĺak egészségi állapotá-

nak megőrzéséhez, és j avításah oz, tov ábbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez;

- a testnevelés és a sport részteriiletei _ az óvodai és iskolai testnevelés' a verseny-, illetve

látványspoľt, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja - egynással összefiiggő,

kolcsönhatísban álló egészet alkotnak' egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rová-

sara fejleszteni és óvni kell a sport etikai a|apjaĺt.

Az onkormányzat últaldnos feladatai

Az onkorm ányzat a 2O/2OO2' (v.24.) önkormányzati rendeletében a helyi testnevelés és

spoľttevékenység műkcjdése érdekében megfogalm azta feladatait:

- a lakosság mind szélesebb rétegének ösztĺjnzését a spoľtolásra' a ľekľeáció és az egészség-

megőrzés céIjábő|,

- az egészséges, mozgás gazđag életmód iranti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fon-

tosságának elismeľésére irányuló szemléletformálást,

- a sport, mint éľték bemutatását,

- a szabađidőspoľt helyi feltételeinek megvalósítását és javítását,

- a fejlett sportélet a|apjźĺ képező óvodai és iskolai testnevelés és sport személyi és taľgyi

feltételeinek javitását,

- óvodai toľnaszobfü, uniós szabadtéri játszóterek, valamint iskolai tornatermek építését,

korszeríísítését'
- az ővođai és iskolai keriileti spoľtveľseny rendszer működtetését és fejlesztését,

- az utźnpótlás nevelés támogatását, fejlesztéSét,

- a verseny, az é|spo.rt és látványspoľt tamogatását a hagyományoknak megfelelő eredmé-

nyesség éľdekében' ugyanakkor figyelembe véve az amatór és hivatásos spoľt k<jzĺjtti kü-

lönbségeket,

- ahátrźnyos helyzehiek, a nők, valamint a családok spoľtolási lehetőségeinek tánogatásźi,
fejlesztését,

- a testi-, étzékszervi-, szellemi fogyatékosok számĺáľa is a spoľtintézmények, spoľtlétesít-

mények igénybevételének lehetőségét,

- a fulajdonźft képező sportlétesítmények, sportintézmények mfü<jdtetését, fenntartását, vé-

delmét és a funkciójuknak megfelelő haszná|atmegőruését,

- célkitrĺzéseivel <isszhangban a keľületben tevékenykedő sportegyesiiletek valamint spoľttal

és testneveléssel foglalkozó szervezetek tźlmogatźsát, azok<ka| való egyiittműködését,

- a helyi taľsadalom kapcsolatrendszerének, köz<isségi spoľtéletének segítését,

- aszabaďidő hasznos eltĺiltését célzó sporttevékenységek feltételeinek javítását,

- a kerületben működő spoľtvállalkozások osztonzését, támo gatását,



a J őzsefv áro si Sporttanács ö s szehívását évente le galább két alkalommal,
egyéb sportot segítő lehetőségek biztosítását.

IV.Helvzetelemzés

A testnevelés helyzete a nevelés i-o ktatds i intézményekben

A nevelési-oktatási intézméĺyek fenntartóinak, működtetőinek feladata a koznevelésben

résztvevők szellemi és fizikai terhelési arźnyának opÍima|izálása és ehhez a szemé|yi, tárgyi
és anyagi feltételek biztosítása. Bölcsődés korban nagy Szerep háľul a koľai mozgásfejlesztés-

re, a gyeľmekek előszöľ óvodás koľban, majđ az iskolai testnevelési órak keretében tesznek

szert mozgáskultúrara, ismerkednek meg különfele testgyakoľlati és spoľtágak mozgásanya-
gáva|, szabttlyaival, fejlesztik ťĺzikai képességeiket hozzźĄárulva ezzel a szocializációjukhoz,

j ellembeli fej lődéstikhcĺz.

Az ővođaí és iskolai testnevelés tehát meghatfuozőjelentoséggel bír ezen életkoľi szakaszban

és eď. kovetően is.

B ij l c s őd e i mo zg dsfej les ztés, ó v o d ai tes tn ev e lé s

A bölcsődés koru gyermekek esetében nagy hangsúlý kell helyezni a korai mozgásfejlesztés-

re. Ebben az életkorbanmáĺ lehetőség nyílik arra,hogy a gyermekek megtegyék első lépései-

ket a spoľt megismerése felé. Az onkoľmáĺyzat bĺjlcsődéi jól felszereltek, megfelelo kis- és

nagy mozgásfejlesztő eszközökkel rendelkeznek, a boIcsődések szźlmára biztosított mind a
szobai, mind az udvari eszkozök haszná|ata. A Tücsök-lak Bölcsőde rendelkezik fejlesztő és

Íomaszobáva|, a szobát egészséges gyermekek is használják délelőtttinként a kisgyermekne-

velőkkel, szerđa és csütcjrtök délutan pedig a fejlesztésre szoruló gyermekek veszik biľtokba
gyógypedagógussal, gyógýornásszal. A kerület bölcsődéiben ĺjnként váLIaIt fe|aďatként az

onkormanyzat ptevenciós foglalkozásokat biztosít, mely a mozgásfejlesztést is magába fog-

lalja. A feladat keretében a kerület bcilcsődéit szal<képzett mozgásterapeuta látogatja, sztĺri és

fejleszti a fejlődéstikben megtorpant gyermekeket és szükség esetén a Fővarosi Pedagógiai

Szakszolgálat VIII. kerĹileti Tagintézménye (Szakszolgálat) felé, vagy egyéb mozgásfejlesztő

szakember felé irĺányítja. A Szakszo|gá|at|átja eI a kertileti bĺjlcsődékben a korai fejlesztést és

komplex gyógypedagógiai fejlesztést. A Biztos KezđetGyereh,ház biztosítja a hátrányos hely-
zetu gyermekek számétĺa a képesség-kibontakońatő foglalkozást, az źi|apotfelmérést, a fej-

lesztést, a szülőknek a gyermekkel egyĹitt töľténő résnłéte|ét a fogIalkozásokon, a szülők
számára személyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző prograrrlokat, valamint egyéb pľeventív

célú pľogľamokat, közösségi rendezvényeket. A Biztos Kezdet Gyerelďlázban is kialakításra
került egy fejlesztő saľok, ahol a koľai fejlesńéshez szfüséges eszközök elérhetőek. A Biztos
Kezdet Gyeľekhaz folyamatosan igénybe veszi a Magdolna utcában kialakított közcĺsségi ker-

tet és a vele szomszédos sportudvaľt. A sporťudvaľon a gyermekeknek a szülőkkel együtt vé-

gezhető spontán és irĺányított mozgás és játéktevékenység biĺosított.

Az ővođai nevelés országos alappľogramjárőI szőIő 36312012. (XII.17.) Koľm. rende|et az

óvodai nevelés általános fe|adatai között jelöli meg az óvodáskoru gyeľmek testi és lelki
sziikségleteinek kielégítését. A Naprafoľgó Egyesíteft óvoda Pedagógiai programja nagy

hangsúlý fektet a gyermekek mozgáskészségének fej lesztésére.



Minden tagóvoda rendelkezik szabadtéri játékokkal felszeręlt udvarral, ahol tavasztő|-oszig
megvalósulhatnak a szabadtéri foglalkozások. Mozgásfejlesztő eszkozök biztosítják a játék és

a rendszeres testedzés lehetőségét. Sztilői igények alapjźn több tagóvodában is külön szeľve-
zett ílszásoktatást (Hétszínviräg, Katica, Kincskeľeső, Mesepalota, Napľafoľgó Tagóvoda),
tartásjavító tomát (Gyerek_Viľág, Kincskereső, Koszorú Tagóvoda),néptánc oktatást (Napra-

forgó, Kincskeręső Tagóvoda), labdarrigást (Csodasziget, Hétszínviľág, Katica, Mesepalota,
Napraforgó, Napsugár, Pitypang, Százszorszép, Szivźĺrvany, TÁ-TI-KA Tagóvoda), korcsolya
oktatást (Mesepalota, Napľaforgó Tagóvoda) valamint balett előkészítőt (Gyerek_Virág, Nap-
raforgó Tagóvoda) szerveznek a gyermekek mozgásigényének kielégítése céljából. A moz-
gásfejlesztéste az óvodákban is nagy hangsúlyt fektetnek, a fejlődésfüben elmaradást mutató
gyermekek szźtmára speciális tornát taľtanak felkészült óvodapedagógusok vezetésével.

Három tagóvodában Q.üapsugár, ľÁ-rĺ-r,ł, Hétszínvirág) jelenleg nincs tornaszoba, ezért a
gyermekek sportolásához szükséges feltételeket aPázmáĺy Péter Katolikus Egyetem tulajdo-

nában lévő Szentkirályi utcai toľnacsarnok bérlésével biztosítja az onkormtnyzat. Az ővo-
dáskoru gyeľmekek rendszeres spoľtolásán keresztül a fejlődési sajátosságoknak megfelelően
koordinációs és ízületi mozgékonyság fejlesztése a cél. A mozgás örömének megismertetésén

tul a renđszeres sportolási vágy kialakítását és az iskolai testnevelési foglakozásoka való fel-
késziilést helyezik előtérbe az óvodákban. Nagy sikeľt aľat minden évben aYajđaPéter Ének-
zenei .A|talános és Sportiskola szewezésében megrenďezett óvodás Sorveľseny, valamint a
Losonci Téri Általános Iskolában megrendezésľe keľülő ovilimpia.

20I3-tőI kezdődően Józsefuaros csatlakozott az ovi-Foci Pľogľamhoz, melynek keretében

2016-í9 5 kerületi óvodában keľült sor ovi-Foci spoľtpálya telepítés&e. Az ovi-Foci Kcjz-
hasznú Alapítványt 20II. évben Buzĺĺnszky Jenő alapította annak éľdekében, hogy hozzáse-
gítse a foĺrásokkal nem vagy csak koľlátozottan ręndelkező intézményeket a koľai spoľtneve-

lésbe történő bekapcsolódásba. Ahazai szakemberek által kidolgozott és a Magyaľ Labdanigó
Szövetség (MLSZ) által is támogatott óvodás program a kcizösségi oktatás legalsó szintjén, az
óvodák számáĺateszi lehetővé amozgás- és spoľtkultúra fejlesztést. Az ovĹSpoľt Programaz
MLSZ utĺínpótlás-nevelés programjrĺnak a Bozsik Pľogľam _ Ut Európa Élvonalába _ Tehet-

ségkutató és FoglalkoztatőProgram egyik része, amellyel önálló munkacsoport foglalkoz1k. A
program akozszfératámogattsával, illetve amagtntőke bevonásával kívĺánja eléľni, hogy a
lehető legtöbb óvodában biztosított legyen az ovi-Foci Pľogram elindítása. A pľogramnak két
fo célja vaÍL: az egyik, hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási progľamját az ővőnők
egy önálló képzés keretén belül elsajátítsák és a gyermekeket ez a|apjtn, óvodai keretek kö-
zött oktassák. Másfelől, hogy az e|lhez szükséges sport infĺastľuknľális beruhazások során

speciális ovi- Foci sportpályák létesüljenek (spoĺtpálya mérete: 6*IZm).

20|6. évben megkezdődott az tinkormányzati Sztnados úti Pitypang Tagóvoda újjáépítésének

kivitelezése. Ennek során egy új, 6 csoportos' modem óvodaépület valósul meg tornaterem-

mel és egy többcélú nagyteremmel, valamint játszó- és sportudvaľ is létesiil.



Iskolai testnevelés
A diákspoľt' verseny- és szabadidős sport célcsopoľtját főként a 6-18 éves korosztáIyképezi.
Az óvodák kivételével a kcjznevelési intézmények 2013. jaĺuźlr 1-jétől állami fenntaľtásba

kerültek, a fenntartói feladatok e|Iátásźtra kijelölt szerv a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ. Az onkormányzat a működtetői feladatokat|atja e| az źiadott köznevelési intézmé-

nyek vonatkozásában 2076. decembeľ 31-ig. A nemzeti köznevelésrőI sző|ó 20II. évi CXC.
t<lrvény 97. $ (6) bekezdése aLapján az iskolai nevelés-oktatás első, ötö'dik, kilencedik évfo-

|yamtnz}IZ. szeptembeľ l-jétol kezdődően felmenő ľendszerbenvezetrék be a mindennapos

testnevelést. A mindennapos testnevelés megszervezése nem önkormányzati feladat' de a léte-

sítmények fejlesztésében továbbľa is felelősség hárul onkoľmányzatunkra. Az Önkormźnyzat

által mlĺködtetett iskolák tornateľemmęl ľendelkeznek.2009-ben haľom új sportudvar épült

(Vajda Péteľ Ének-zenei Altalános és Spoľtiskola, Losonci Téri Általános Iskola, JEGYMI),
ezen kívül a Deák Diĺk a.ltalános Iskola, a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vĺ Általanos Iskola és a Németh LźszIő Altalános Iskola (átadás 20I4_ben) renđelkezik

sportudvarral. A Losonci Téri Általános Iskola uszodával is rendelkezík. A kertileti úszások-

tatás itt kerül megtartźsta, melyet a kerĹilet minden oktatási intézménye igénybe vesz. A toľ-

natermi foglalkozáshoz szifüséges tornaszerek aZ iskolákban bińositottak. Az iskolai
testnevelés a tanőrźn kíviili sportfoglalkozásokkal, a kerĹileti Diakolimpiai versenyekkel

egészül ki.

Tanórdn kíviłli és diáksport

Józsefuáros kĺjzoktatási intézményeiben a tanőrán kíViili foglalkozások tekintetében iskolai
sportkĺirök, illetve diákspoľt egyesületek működnek. A tanórán kívüli sportolás a nevelési-

oktatási intézményekben tanuló fiatalok onként vá||a|t tevékenysége, amely alapvetóen sza-

badiđőben (tanórán kívĺil), szervezett keretek kozĺjtt az iĺtézményeken belül tĺjrténik. A hét

kerĹileti iskolában az alábbi spoľtok alapjainak elsajátítźstlĺa van még lehetőség:

szívacskézilabda Q.{émeth' Vajda, Losonci, Deak Diak), Iabđaľűgás (Vajda, Németh, Deák

Diák, Molnaľ), karate, sakk (Losonci), aikido (Defü Difü), ritmikus _ gimnasztika (Losonci),

kosaľlabda (Vajda, Németh, Deák Diák' Molnáľ), asztalitenisz (Losonci), floorball (Vajda).

A Losonci ľeri Általános Iskolában a KSI SE kihelyezett asztalitenisz szakosńá|ytnak szol-
gá|tatásait ingyen vehetik igénybe a tanulók. Az iskolában kiemelt szerepet kap a vizi|abda és

sakk-oktatás, valamint az ovísok kĺjrében nagy sikert aľatott ovilimpia, amelyet minden év-

ben megľendeznek. A Vajda Péteľ Ének-zeneiÁltalanos és Spoľtiskola a Nemzeti Sport Inté-

zet kozoktatási típusú spoľtiskola módszeľtani központja, együttmfüödési megállapodással

rendelkezik tĺibb sportegyesülettel és spoľtági szaksz<jvetségekkel: FTC (toľna, atlétika, uszás'

kézi|abđa), Buđapesti Spartacus SC (kézilabda), BKV Előľe SC Qabdaľúgás), White Shaľks

HC (floorball), Magyaľ Atlétikai Szĺivetség, Magyar Kézi|abda Szövetség, Magyar Triatlon

Szövetség, Magyar Floorball Szövetség, Magyaľ Toma Szövetség.
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Versenysport

Az iskolai veľsenyspoľt jelenleg a diákolimpiai rendszeľben valósul meg. A Magyar Diák-
sport Szövetség által önállóan meghirdetett diákolimpiai pľogľamban 6-20 éves általános és

középiskolások szánźra 12 sportźĺgbarl (asztalitenisz, atlétika, flooľball, futsal, grundbirkózás,

kéz1|abda, kosárlabda,Iabdaľűgtls, rĺĺplabda, strandkézilabda' torna, úszás), valamint a Játékos

spoľtverseny, Kis iskolak SpoľťVeľsenye, Dr. i|ĺ4ező Ferenc _ Szellemi Diakolimpia során ne-

menként, hat korcsopoľtban taIáI gazdára a tanév ,,Difüolimpia Bajnoka,, cim. A versenyek

felmenő rendszeľbenzaj|anak, azaz az iskolai, korzeti, keľ{ileti bajnokok megyei elődöntőkĺin,
döntőktjn méľik ĺjssze tudásukat, ahonnan a legjobbak az országos elődtjntőkbe, d<jntőkbe

jutnak. A diakolimpia azon gyeľmekek tészére is biztosít rendszeres veľsenyzési lehetőséget,

akik sportegyesĺiletben nincsenek leigazolva. A keľĹileti difüolimpiát a kerületi testnevelő

munkakĺĺzosség szervezí, és ĺagytészŁ az onkormanyzat tźmogatásából kerĹil megrendezésre
(p1.: bíľói díjak, versenyzők díjazasa). Józsefuĺĺľosban, évente 12 sportágban kozel 3000
gyermeket mozgat meg a diákolimpia. A lebonyolítás ahagyomźtnyoknak megfelelően szín-
vonalas versenyekkel és jó kĺirülmények között njlík. A sportágaknak ,,gazdźĄuk'' van egy-

egy testnevelő személyében. A versenyek helyszínei is tĺibbnyire állandóak. A legnépsze-

rűbb, legtcibb versenyzőt felvonultató sportág az isztls, |abdarÚgtĺs, torna, atlétika, sakk, ko-
sarlabda. A difüolimpiai versenyeken a keľületi iskolák tanulói évről-évre fővaľosi és orszá-
gos szinten is kiválóan szerepelnek. A diakolimpiai programoknak köszcjnhetően ösáöntlzhe-
tőek a fiatal óvodás és iskolás józsefuárosi lakosok a spoľtolásľa. Ennek ttikľében az ővođai és

iskolai spoľtverseny ľendszerének mfüĺjdését folyamatosan fejleszteni kell. A versenysport
pozitív hatással van a helyi táľsadalom jobb kapcsolatrendszeľének kiépítésében és a közĺjssé-
gi sportélet segítésében, emellett a gyerekek szabadidejének hasznos eltoltését is elősegíti.

Szabadiďős sporttevékenységíformdk (szabadídősport, lakossúgi kedvtelés)

Az egészséges életmód tĺimeges elterjesztése, az egészségfudatos magatartás, arc|<ľeáció és a

sportolás osztonzése a településeken az egyik legfőbb feladat. Meg kell teremteni aĺľrak felté-

telét, hogy minél többen étezzenek belső késztętést a testmozgás, a sport iránt. Minden élet-

szakaszt magźlban foglaló képzésre és az öngondoskodasra és önképzésre épülő tarsadalom

elvét át kell vinni a spoľtolásľa is. olyan rétegeknek is biztosítani kęll a részvéte| lehetőségét,

akik nem tudnak fizetőképes kereslettel megjelenni a spoľtpiacon. Csaláđi sport- és szabad-

idős pľogramokkal kell ĺjszt<inöznl atudatformálást és lehetővé kell tenni valamennyi é|etsza-

kaszban a sportolást. Az onkoĺĺnźnyzat törekszik arľa, hogy a keľĹileti gyerekeknek minél
több lehetősége legyen ingyenesen és megfelelő szakmai irźnyítás alatt spoľtolni. A 2012002.

(v .24.) önkormányzati rendelet 1. $ (1) bekezdése kimondja, hogy Józsefuáros onkormĺĺnyzat
lehetőségeihez mérten mindent elktivet, hogy a kozigazgatási teruletén lakók a ľendszeľes

testedzéshezva\őjogukat minél szélęsebb kĺirben gyakoľolhassák. A 4. $ (1) bekezdése ér-

telmében az onkormźnyzat a törvények ľenđelkezéseivel összhangban a helyi sporľtevékeny-

ség működése érdekében hangsúlyos feladatának tekinti, és lehetőségeihez méľten támogatja

tcibbek kĺjzött:
- a lakosság mind szélesebb rétegének osztonzését a sportolásra' a ľekĺeáció és az egészség-

megórzés cé|jábő|,



aZ egészséges, mozgźIsgazdag életmód iľánti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fon-

to s ságának eli smeľésére irányuló szemléletfo rmáIást,

a hátrányos helyzetűek, a nők, valamint a családok sportolási lehetőségeinek támogatását,

fejlesztését.

A lakosság sportolásra ösztoĺlzésében, a sportolási lehetőségek tźtmogatásában és fejlesztésé-

ben nagy szerepet vállal aJőzsefuáros Kozĺjsségeiért Nonprofit Zrt. AKeszÍyugyát Közösségi

Házban egész évben ingyenesen biztosítottak a spoľtolási lehetoségek. Hétfoi napokon nők

számfua egy őrában kardio tréning keľül megtartásra. A tréninget alapos bemelegítéssel kez-

dődik, fokozatosan emelve a pulzust, majd az ezt követő intervall szakaszokkal a szív-és ke-

ringési rendszert, valamint aIégzőreĺdszeľ kapacitását, terhelhetőségét fejlesztik. A hét min-

den napján hip-hop foglalkozások valósulnak meg: kezďő, középhaladó és haladó csopoľtok-

nak taľtjak . A 2009 évben indult Nyitott Ház program minden héten egyszet kerül megľende-

zéste. A gyerekek korosztályuknak megfelelően váIasńhaÍtak a játékok köztil. NépszenÍek a

sorversenyek, ahol a gyerekek megtanulhatják, hogyan kell egy csapatban együttmúködni.

Fontos a megfelelő kornyezet biztosítása annak érdekében' hogy a gyerekek biztonságban

&ezzék magukat, gyakran előforduló probléma a gyerekek körében az empatikus és toleráló

készség híánya' Az igényes és biĺonságos környezet megteremtése mellett a közösségben

való együttmfüödés és a kommunikációs csatornfü megtalálása a koordinátorok és a gyeľe-

kek kĺlzött a legnagyobb eredménye a prograÍnnak. A programon átlagosan 10-18 gyerek vesz

részt, életkoruk 8-14 éves kor k<jzé tehető. A program során előtérbe kerülnek azoka játékok,

melyhez több gyermek kooperácíója szükséges, így tanítva őket csapatmunkara. A résztvevők

vźiaszthatnak a csocsó, az asztalitenisz, a daľts, valamint táľsas- és kártyajátékok, csoportos

köťátékok kozĺjtt. Jó idő esetén további szabađt&i programokon is részt vehetnek a kicsik és

nagyok egyaránt. Emellett időjárástól és a progľam fajtájától fuggően sportfoglalkozásokat

valósítanak meg közösségi pľogramjaikon. A nyári napközis táborban is biztosított a spoľto-

Iás, az itt megvalósuló programok kültjnböző témák szerinti bontásban valósultak meg, pl.:

mozgásos, ügyességi versenyek, vetélkedők. A mozgásos szabadtéri foglalkozáson főként a

labđajátékok voltak előtérben, mint pl. foci, kosaľlabđa, ktĺlönböző kidobók, de sorversenyek,

paľos- és csoportos játékokľa is gyakĺan keľült sor. Ezen felül kognitív képességfejlesztő és

koordinációs képesség javitő foglalkozásokľa, interaktív programokľa is sor kerĹilt, például

tehetségkutató verseny, Hip-hop oktatás. Minden évben a Mátyás téren kerül megrendezésrę a

Kesztyiĺgyaľi napok, ahol szintén lehetőségfü van a családoknak a spoľtolásra.

A Jőzsefvźltosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nyfui napközis tábor kereté-

ben a gyermek napközbeni felügyeletét, hasznos szabadidő eltĺiltését biztosítja. A tábor Ésń-
vevői több szabađidos és sportprogramon is részt vehetnek. Az idősek védelme, a róluk való
gondoskodás kiemelten fontos az onkormányzat sztĺmźlra, ezen munkát elismerve részesült az

onkormányzat2}I3-ban az Idősbaĺát Önkormźnyzatdíjban. Az elmúlt években számos olyan

dĺintést hozott és szolgáltatźstvezetett be az onkormányzat, amelyek célja a keľületben é1ő

idősek mindennapjainak megkönnyítése és szabadidejfü kellemesebb eltĺĺltésének biĺosítása.
A kerület idősklubjaiban minden nap színes programokka| várjźl< a tarsaságra vágyókat, en-

nek során lehetőség van spoľtprogramokon (pl. toma, sakk), táncoktatáson való részvételre,

kiľandulásra, gyógyfüľdő igénybe vételére.



Jelenleg az onkormányzat tulajdonába és múködtetésébe tartoznak az oktatási intézmények
bel- és szabađtéri sportpályái, tomatermei. A tornateľmek kiemelt szerepet kapnak a kęĺület
sportéletében, napi kihasználtságuk nem ritkán I2-I4 óra, ennek következtében gyors az e|-

haszná|ődásuk, nagyobb a kaľbantartás, felújítás igényük. A Vajda Péter Ének-zęnei ĺltaru-
nos és Sportiskola területén fedett sportpálya került kialakításra. A Képviselő-testület
27312012 (VII. 19.) sz. hatźrozatźlban döntött arról, hogy az FTC Kézilabdasport Nonprofit
Kft' saját beruházásában a20I2lf013-as TAo támogatás igénybevételével az iskola udvarán a

meglévő sportpályát hőlégtaľtásos sátoľral befedje és kiszolgáló létesítményeket helyezzen e|

15 évľe azzaI, hogy a beruhazással|étrehozott, beépített valamennyi vagyonelem a 15 évet

kovetően térítésment esen az onkormanyzat tulaj donába kerĹilj ön.

FiDo Ifiúsági és Szabadidő Park
20l4-ben a Magdolna Negyed Program III (a továbbiakban MNPIII) keretében jĺitt létre a
FiDo lfiúsági és Szabadidő Paľk, mely egész évben vtnja a kikapcsolódni vágyókat. A kĺjzös-
ségi épület kialakításának köszĺjnhetoen apark közkedvelt találkozási pont lett, ahol a fiatalok
hasznosan tölthetik szabadidejfüet. A szabadidős és fejlesztő programok kialakítását és szer-

v ezését magas színvonalo n képzett szakmai stáb biĺo sítj a.

KorcsolyapáIya
Decembertől egészen februaľ végéig, minden nap ingyenes koľcsolyapá|yavárjaa jőzsefuaľo-

si korcsolyźzru vágyőkat a Horváth Mihály téren. A nagy éľdeklődésre való tekintettel 2015-

tő| 40 négyzetméteľrel nagyobb apáIya az e|őzó évekhez képest.

S tľ andk,ć z il a b da-p ály a
2016.július 2I-24. között strandkézilabđa-ptiyakeľült kialakításra a Horváth Mihály téren. A
pá|yát csütörtöktől vasáľnapig délelőtt 10-tő1 16 ôráig ingyenesen hasznáIhaÍtźl< a

kézi|ab dazni v ágyók, ak'ĺk sztfu j źúéko s okkal é s edzőkkel is találkozhattak.

Játszóterek
Az elmúlt öt évben 1 1 józsefuáľosi játszóteret épített vagy újított fe| az onkormrínyzat. 2014-
ben az MNPIII program keľetében épült új játszőtér a Teleki téren, és szintén ebben a projekt-

ben kertilt felújításra aKálvźna és Mátyás téri jźńszőtér is. A megújult KáLvańa téręn 2014
májusától szociális munkasok áLta| szęrvezetíprogtamok is segítik a kisgyermekes családok
szabadidő eltoltését. 2015-ben elkészült egy teljesen tĄ játszőtér a Horváth Mihály téren, a

Golgota téren pedig felúj ítottfü a kisgyermekek j átszóhelyeit.

Uszoda
2015. év szeptemberében megnyitott a Losonci téri Általanos Iskola teljesen felújított uszodá-
ja, mely a modernizźrciő utźn is Budapest egyik legolcsóbb uszodája. A szaunával kibővített
uszodában a gyermekeknek továbbra is tartanak oktatásokat és edzéseket, de kapui a lakosság

előtt is nyitva állnak.
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Sportudvarok
Az MNPII keretében jött létre a Homok utca 7 . szám a|atti sportuđvaľ, amely a Kesztyugyát
Közösségi Ház teri|etéhez tartozik. Iskolaidoszakban a Lakatos Menyhért Általanos Iskola és

Gimnázium is használja 8 és 16 óra között testnevelés órák és szabadidős sportfoglalkozások

céljából. A Kesztýgyár Kozosségi Ház időjarási viszonyoktól fiiggően foci edzéseket tart 6

és 14 év kĺizötti gyermekeknek heti egy alkalommal, keddi napokon pedig felnőttek számára

íjászklubot szervez. A nyáľi időszakban a nyári napkozis tábor központi helyszíne, számos

sportfo glalkozás (foci, ko sárlabda, hullahopp, toll as, stb. ) való sul meg.

Szintén az MNPII keretében épült meg a Dankó utca 18. szźrnaIatt a közösségi szabadiđo

udvaľ, amely az elmúlt években a Kesztyúgyáľ KözösségiHaz működtetett. A nyári idoszak-

ban nyári táboroztattts, és iskola időszakban zaj|ő đéIutĺĺni sportfoglalkozások mellett az Ön-

kormányzat egyéb célokĺa is hasznosítja a létesítméný ful.: téli időszakban melegedőt

/Életmentő PonV műkcjdtet hajléktalanok számtľa). A spoľtudvatkihasznáItságát a helyi civil
szervezetek gyerekek és fiatalok szźtmfua szervezett spoľt és szabadidős progľamjai tovább

novelik.

Káp t al anfür e di gy e r m e kt ób o r
Az onkoľmányzatkáptalanfiiredi táboľában20l6 és 2018 köZött jelęntós áta|akitási munkála-

tokľa kertil sor tekintettel arľa, hogy a helyszínen a Veszprém Handball Team Zrt. - az on-
kormźnyzattal kcitott együttmúködési megállapodás keľetében - sportfejlesztési prograÍnot

valósít meg' Ennek során teljesen megújul a tábor teľülete, amely keretében új lakó- és ki-
szolgálóegységek létesiilnek, valamint sportcsarnok és kültéri futópálya is épül a terület

komp lett rchab1|itálás a mellett.

V. Spoľttámogatási rendszer
1. Anyagi túmogatds

- Pá|yźnat: Képviselő-testĹilet a Jőzsefvtttosban mfüĺjdő onszerveződő közösségek, továbbá

múvészek és sportolókpá|yźzatitámogatásźról szóló 712016. (III.03.) önkormányzati ren-

delete alapján a költségvetésben megJlatározásra keľÍilő kiil<ĺn forrást biztosít a kerĹiletben

talá|hatő spoľtegyesĺiletek tźtmogatásétta. Iőzsefvźrosban több éves hagyománya van a
spoľtolás.kiemelt támogatásáĺak, hiszen az egészséges életmódhozvalőhozzájáru|áson túl

a spoľtolóvá vá|ást, illetve a rendszeres, hasznos közcisségi életet, taľtalmas szabadidő-

eltciltést biztosító tömegspoľtolást a hátrányos helyzetv jőzsefvátosi fiatalok egyik kitörési

lehetőségének tekinti. A támogatott egyesületek kiemelt hangsúlý fektetnek a hátrĺĺnyos

he|yzet.i, ĺehéz sorsú gyeľmekek sportolási lehetőségének binositására. Apá,|yźzat célja,

hogy az onkormányzat segítse a sportolni vágyőjózsefuarosiakat, szélesítse a színvonalas

sport progľamok kinálatźń, taľtalmas szabadidő-eltciltést kínáljon az érdeklőđők szántna,

figyelmet fordíwa az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekĺe.

- Klebelsbetg Intézményfenntaľtó Központ tźtmogatźsa: a Központ önkormányzati támoga-

tásban ľészesül, melyet a kerületi általános iskolák spoľtrendezvényeinek lebonyolítására

fordítanak. (e gyedi sport rende zv ény ek, Diakolimpia).
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Kedvezményes helyiségbérleti lehetőségek sportegyesületek számára.' az onkormányzat a

sportegyesiiletek részéte béľleti szerzođés szerint- kedvezményes helyiségbérleti lehetősé-

geket nyujt. A sportegyesületek helyiségbérleti kérelmérőI a Varosgazdálkodási és Pénz-

ügyi Bizottság dönt az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata a|apjźn az a|ábbi kategóľiák
szeľint:
a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség Áľ',ą. nelnĺi beköltĺjzhető foľgalmi értékének a

4%o-a, amennyiben a szetvezet havonta legalább 2 alkalommal folyat a bérelt helyiség-

ben tevékenységet,

b) a béľleti đíj éves mértéke a helyiség Áp.,q. neltuli beköltözhető forgalmi értékének a

2oÁ-a, amennyiben a szeÍvezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a béľelt helyiség-

ben tevékenységet,
c) a bérleti dí.! mértéke a mindenkoĺi k<izös költséggel vagy iizemeltetési kĺiltséggel meg-

egyezo <isszeg, amennyiben a szeÍvezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a bérelt

helyiségben tevékenységet.
Az elmúlt időszakban és jelenleg is több sportegyesiilęt részesül kedvezményes helyiség-
bérleti támogatásban.

- Az építményadóról szóló 3812014. (XI.13.) szóló onkotmányzati rendelet 4 $ b) pontja

a|apjźtn mentesĹil az építményadó alól a magánszemély tulajdonában |évő, kízźĺólag tö-
megsport cé|j tr a szo|gá|ő építmény.

2. Egléb tdmogatdsok

A kerület sportéletét fuźnyítő szakmai, tanácsadói háttér: a kenileti sportélet képviseloi és

az onkormźnyzat kĺjzĺjtti kommunikáció élénkítése szempontjából a Budapest Józsefuáľosi

onkormrányzatKépviselő_testülete 58812008. (K.05.) számú határozatában úgy d<!ntött,

hogy támo gatja a Józsefuarosi Spoľttanács megalakulását és műk<idtetését. A Tanács tagai
a kerületi sportegyesületek képviselői, illetve a józsefuáľosi olimpikonok, paľalimpikonok.

A konzultációs forum elsődleges fe|adata az, hogy az onkormányzat és a józsefuĺárosi

sportélet szeľeplői kĺjzött elősegítse az informźtciócserét és együttgondolkodást. Feladatai

között szerepel a keľĹileti sportélet szakmai segítése, az ĺjnkormźnyzat hosszú távú spoľt-

programjában foglaltak megvalósulásának segítése. A Spoľttanács 2008 óta mfüĺjdik, ötlę-

teivel, javaslataiva| hozzájarul az ĺinkormźnyzati feladatok el|átásźůloz, és nem kevésbé

fontos eredĺnényként lehetőségetbiztosít ęzen szętvezeteknek saját tevékenységtik ĺissze-

hangolasához, kĺilcsönö sen előnyös kapcsolatok kiépítéséhez.

- Jó Sport kittintetés: a Jőzsefuárosban adományozható kitĹintetésekľől szóló 1112006.

(III.10.) önkoľmányzati rendelet ľendelkezik a,,Jó Spoľt'' elnevezésű kitĹintetésről, amely a

testnevelési és sporttevékenység teľületén kiemelkedő munkát végzett természetes szemé-

lyeknek és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére

adomány o zható, kültin<j s en :

o a keriileti testnevelési és spor|tevékenység érdekében évek óta végzett példamutató te-

vékenységet,
. az ifiúsági testedzés és diákspoľt eredményes szervezéséért,
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o kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeľéseként,
o nemzetközi eredményesség és az azt segítő tevékenység elismeréseként,
. a kerület testnevelési és spoľtmozgalmának, feltételrendszerének anyagí támogatásá-

ért,

o a kertilet sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáértvégzett kiemelkedő telje-

sítmény elismeréseként.

A kitüntetést évente három személy és egy szervezet kaphatja meg' a kittintetéssel az ađo.

mányozástigazolő okirat és emléktargy jár.

- Népszenisítés (honlap, média): a sportegyesiiletek a spoľtélet egyik legfontosabb szereplői.

Dcjntően az egyesiiletek szakosztá|yalbaĺ zajIik a konkľét spoľttevékenység. A Józsefuá-

rosban meglaltůható egyesületeknek és szervezeteknek a tevékenységét igény szerint a he-

lyi médiában az onkormanyzat népszerusíti. Az tnkormányzat a Magyaľ Testgyakorlók

Ktire HI'INceru,t Football Clubbal és a Magyaľ Testgyakorlók Köre Budapesttel kötött

együttműkodési megállapodást, melynek cé|ja akerület tanuló iĘúságának és felnőtt lakos-

ságanak a minőségi élspoľtba toľténő mind nagyobb számban való bekapcsolódása és szó-

rukoztatása érdekében.

VI. Jiivőkép és célrendszer

Rijv id tdv ú c élo k, felaďato k :

a) az onkormányzat ferľrtartásában lévő gyeľmekjó|éti,köznevelési intézméĺyek táľgyi fel-

tételeinek fo lyamato s jav ítása, és sportszerek bizto sítása,

b) az onkormányzatintézménye, gazdaságitátsaságaáltal szeľvezettĺyźritáborok eszkozei-

nek és programjainak fejlesztése, bővítése.

Kö zéptdv tú c é lo k, feladato k
a) az ővođák továbbra is a szülői igényekhez igazodva szervezzék meg a sportolási lehetősé-

geket,

b) az onkormźnyzatfenntaľtásában lévő gyeľmekjóléti, koznevelési intézmények foglalkozta-

tottjainak sportszakmai képzettségének fej lesztése (továbbképzések támogatźsa),

c) a bölcsődés és óvodáskori spoľt személyi és taryyi feltételeinęk fejlesztése. A mozgásfej-

lesztéshez és a testmozgáshoz szfüséges felszerelések fejlesztése, bővítése (pl. mozgásko-

oľdinációs eszközök),

d) szabađtéri fitneszgépek felállítása varosnegyedenként,

e) futókör megvalósít ása a II. János P áI pápa téren.

H o s s zti táv ú cé lo k' fe ladato k :

a) az oĺtkormźnyzat fęnntartásáb arĺ |évó gyermekjóléti, köznevelési intézmények udvari ját-

szótereinek fejlesztése, tomaszobák és fejlesztőszobák kialakítása, bővítése, felújítása,

b) a testnevelési és sporťtevékenység területén kiemelkędő munkát végzett természetes Sze.

mélyek és szerv ezetek o sztoĺué s e, támo gatás a,

c) a kiemelkedő sporttevékenységet végzőkkerületi lakhatásának biztosítása,
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d) diakok ĺjsztönzése a sportolásra, tantervben nem szereplő sportágak népszeriĺsítése,
e) szabadidősportľa osztonzo programok szerv ezése,

f) a lakosság szabađidősport feltételrendszerének folyamatos fejlesztése, a fogyatékkal élők
sportolási lehetősé geinek biztosítása,

g) a köaeriileteken spoľtolásra alkalmas helyek időszakos vagy tartós kialakítása,
h) a sportszervezetęk anyagi tttmogatásapáIyźzatí úton, illetve kedvezményes helyiségbérlet

biztosításával,
i) eredményes sportolók támogatása,
j ) időskoruak mozgáslehetőségeinek elősegítése, népszerĺĺsítése,

k) köĺerületen lévő játszóteľek fejlesztése,
l) eredményes élsportra való törekvés, utanpótlás-nevelés biztosítása.

m) spoľtľendezvények kĺjzös szervęzése a sportegyesületekkel,
n) Káptalanfiiredi táboľ fejlesztése' teljes köľií felújítása, sportcsarnok és ktiltéri futópálya

építése,
o) páIy źnati lehetőségek kihaszn á|ása,
p) sportrendezvények népszerusítése a helyi médián keresztül.
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