93/2011. (III. 24.) Kt. határozat melléklete

1/a számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csaba
Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház önállóan működő költségvetési szervet az államháztartásról
szóló XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése, 96. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §-a alapján 2011. június 1jei hatállyal jogutóddal megszünteti.
1. A megszüntetett költségvetési szerv:
1.1. Neve: Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház
1.2. Székhelye: 1171 Budapest – Rákoscsaba, Péceli út 222.
1.3. Alapító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.4. Alapításának időpontja: 1999. január 01.
1.5. Működési területe: Budapest Főváros XVII. kerülete, ezen belül Rákoscsaba
1.6. Fenntartó szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.7. Irányító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1.8. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv
2. Az intézményt megszüntető szerv neve, címe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.
3. A megszüntetés időpontja: 2011. június 1.
A megszüntetendő költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult
személyek ezen határidőig vállalhatnak kötelezettségeket.
4. A megszüntetés oka:
Az alapító a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76-78. §-aiban meghatározott kötelező
közművelődési feladatainak ellátásáról a kerületi kulturális intézményrendszer
összevonásával költséghatékonyabb módon, a feladatellátás racionalizálásával kíván
gondoskodni.
5. A megszüntetés jogcíme:
Az intézmény jogutódlással szűnik meg, jogutódja:
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, 1173 Budapest, Pesti út 113.
6. A megszüntetett intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
Meghatározó alaptevékenység szakágazata:
932900 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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Alaptevékenységei:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
581900 Egyéb kiadói tevékenység
731200 Médiareklám
821900 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás
855200 Kulturális képzés
890303 A civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
7. Az megszüntetett költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása:
A Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház feladatait 2011. június 1. napjától a Vigyázó
Sándor Művelődési Ház telephelyeként látja el.
8. A megszűnő szerv vagyona:
A Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház jogutóddal történő megszűnésével a
megszüntetett intézmény vagyona valamint a használatába adott vagyon – ideértve a
vagyoni jogokat és kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jog 2011. június 1. napjától
a jogutód Vigyázó Sándor Művelődési Házra száll át. A vagyon feletti rendelkezési
jogkör korlátozott, mely kiterjed a Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház mint
intézményegység (telephely) eszközeinek tartós és eseti, helyiségeinek maximum egy
évig történő bérbeadására valamint a Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház
rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi
eszközök – kivéve ingatlan – értékesítésére.
9. A megszűnő szervnél foglalkoztatottak:
A Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Házban dolgozó munkavállalók további
foglalkoztatásáról a jogutód gondoskodik.
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint alapító nevében
Riz Levente
polgármester

Záradék:
Jelen Megszüntető Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal hagyta jóvá.
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Hatályos: 2011. június 1.
A kiadmány hiteléül:
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának jegyzője
Dr. Rúzsa Ágnes
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1/b számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Csekovszky Árpád Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervet az
államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése, 96. § (1) bekezdése, továbbá
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §-a
alapján 2011. június 1-jei hatállyal jogutóddal megszünteti.
1. A megszüntetett költségvetési szerv:
1.1. Neve: Csekovszky Árpád Művelődési Ház
1.2. Székhelye: 1172 Budapest – Rákosliget, Hősök tere 9.
1.3. Alapító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.4. Alapításának időpontja: 1999. január 01.
1.5. Működési területe: Budapest Főváros XVII. kerülete, ezen belül Rákosliget,
Rákoscsaba-Újtelep és Régi-Akadémiatelep
1.6. Fenntartó szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.7. Irányító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1.8. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv
2. Az intézményt megszüntető szerv neve, címe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.
3. A megszüntetés időpontja: 2011. június 1.
A megszüntetendő költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult
személyek ezen határidőig vállalhatnak kötelezettségeket.
4. A megszüntetés oka:
Az alapító a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76-78. §-aiban meghatározott kötelező
közművelődési feladatainak ellátásáról a kerületi kulturális intézményrendszer
összevonásával költséghatékonyabb módon, a feladatellátás racionalizálásával kíván
gondoskodni.
5. A megszüntetés jogcíme:
Az intézmény jogutódlással szűnik meg, jogutódja:
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, 1173 Budapest, Pesti út 113.
6. A megszüntetett intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
Meghatározó alaptevékenység szakágazata:
932900 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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Alaptevékenységei:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
581900 Egyéb kiadói tevékenység
731200 Médiareklám
855200 Kulturális képzés
890114 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások
890215 Gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor
megteremtését célzó programok
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek.
7. Az megszüntetett költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása:
A Csekovszky Árpád Művelődési Ház feladatait 2011. június 1. napjától a Vigyázó
Sándor Művelődési Ház telephelyeként látja el.
8. A megszűnő szerv vagyona:
A Csekovszky Árpád Művelődési Ház jogutóddal történő megszűnésével a
megszüntetett intézmény vagyona valamint a használatába adott vagyon – ideértve a
vagyoni jogokat és kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jog 2011. június 1. napjától
a jogutód Vigyázó Sándor Művelődési Házra száll át. A vagyon feletti rendelkezési
jogkör korlátozott, mely kiterjed a Csekovszky Árpád Művelődési Ház mint
intézményegység (telephely) eszközeinek tartós és eseti, helyiségeinek maximum egy
évig történő bérbeadására valamint a Csekovszky Árpád Művelődési Ház
rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi
eszközök – kivéve ingatlan – értékesítésére.
9. A megszűnő szervnél foglalkoztatottak:
A Csekovszky Árpád Művelődési Házban
foglalkoztatásáról a jogutód gondoskodik.

dolgozó

munkavállalók

további

Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint alapító nevében
Riz Levente
polgármester
Záradék:
Jelen Megszüntető Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal hagyta jóvá.
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Hatályos: 2011. június 1.
A kiadmány hiteléül:
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának jegyzője
Dr. Rúzsa Ágnes
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1/c számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rákoskerti Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervet az államháztartásról szóló
XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése, 96. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §-a alapján 2011. június 1jei hatállyal jogutóddal megszünteti.
1. A megszüntetett költségvetési szerv:
1.1. Neve: Rákoskerti Művelődési Ház
1.2. Székhelye: 1171 Budapest – Rákoskert, Rákoskert sugárút 66.
1.3. Alapító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.4. Alapításának időpontja: 1999. január 01.
1.5. Működési területe: Budapest Főváros XVII. kerülete, ezen belül Rákoskert
1.6. Fenntartó szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.7. Irányító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1.8. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv
2. Az intézményt megszüntető szerv neve, címe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.
3. A megszüntetés időpontja: 2011. június 1.
A megszüntetendő költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult
személyek ezen határidőig vállalhatnak kötelezettségeket.
4. A megszüntetés oka:
Az alapító a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76-78. §-aiban meghatározott kötelező
közművelődési feladatainak ellátásáról a kerületi kulturális intézményrendszer
összevonásával költséghatékonyabb módon, a feladatellátás racionalizálásával kíván
gondoskodni.
5. A megszüntetés jogcíme:
Az intézmény jogutódlással szűnik meg, jogutódja:
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, 1173 Budapest, Pesti út 113.
6. A megszüntetett intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
Meghatározó alaptevékenység szakágazata:
932900 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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Alaptevékenységei:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
581900 Egyéb kiadói tevékenység
731200 Médiareklám
855200 Kulturális képzés
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
932918 Mindenféle m. n. s. szabadidős szolgáltatás
932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
7. Az megszüntetett költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása:
A Rákoskerti Művelődési Ház feladatait 2011. június 1. napjától a Vigyázó Sándor
Művelődési Ház telephelyeként látja el.
8. A megszűnő szerv vagyona:
A Rákoskerti Művelődési Ház jogutóddal történő megszűnésével a megszüntetett
intézmény vagyona valamint a használatába adott vagyon – ideértve a vagyoni jogokat
és kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jog 2011. június 1. napjától a jogutód
Vigyázó Sándor Művelődési Házra száll át. A vagyon feletti rendelkezési jogkör
korlátozott, mely kiterjed a Rákoskerti Művelődési Ház mint intézményegység
(telephely) eszközeinek tartós és eseti, helyiségeinek maximum egy évig történő
bérbeadására valamint a Rákoskerti Művelődési Ház rendeltetésszerű működése során
elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök – kivéve ingatlan –
értékesítésére.
9. A megszűnő szervnél foglalkoztatottak:
A Rákoskerti Művelődési Házban dolgozó munkavállalók további foglalkoztatásáról a
jogutód gondoskodik.
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint alapító nevében
Riz Levente
polgármester

Záradék:
Jelen Megszüntető Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal hagyta jóvá.
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Hatályos: 2011. június 1.
A kiadmány hiteléül:
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának jegyzője
Dr. Rúzsa Ágnes
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1/d számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erdős Renée Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem önállóan működő költségvetési
szervet az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése, 96. § (1) bekezdése,
továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.
§-a alapján 2011. június 1-jei hatállyal jogutóddal megszünteti.
1. A megszüntetett költségvetési szerv:
1.1. Neve: Erdős Renée Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem
1.2. Székhelye: 1173 Budapest – Rákoshegy, Báthory u. 31.
Telephelye: 1173 Budapest – Rákoskeresztúr, Csabai út 20. (Laborcz Emlékház)
1.3. Alapító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.4. Alapításának időpontja: 2001. január 01.
1.5. Működési területe: Budapest Főváros XVII. kerülete
1.6. Fenntartó szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata,
1173 Budapest, Pesti út 165.
1.7. Irányító szerve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1.8. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv
2. Az intézményt megszüntető szerv neve, címe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.
3. A megszüntetés időpontja: 2011. június 1.
A megszüntetendő költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult
személyek ezen határidőig vállalhatnak kötelezettségeket.
4. A megszüntetés oka:
Az alapító a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76-78. §-aiban meghatározott kötelező
közművelődési feladatainak ellátásáról a kerületi kulturális intézményrendszer
összevonásával költséghatékonyabb módon, a feladatellátás racionalizálásával kíván
gondoskodni.
5. A megszüntetés jogcíme:
Az intézmény jogutódlással szűnik meg, jogutódja:
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, 1173 Budapest, Pesti út 113.
6. A megszüntetett intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
Meghatározó alaptevékenység szakágazata:
910200 Múzeumi tevékenység
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Alaptevékenységei:
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
7. Az megszüntetett költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása:
Az Erdős Renée Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem feladatait 2011. június 1.
napjától a Vigyázó Sándor Művelődési Ház telephelyeként látja el.
8. A megszűnő szerv vagyona:
Az Erdős Renée Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem jogutóddal történő
megszűnésével a megszüntetett intézmény vagyona valamint a használatába adott
vagyon – ideértve a vagyoni jogokat és kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jog
2011. június 1. napjától a jogutód Vigyázó Sándor Művelődési Házra száll át. A vagyon
feletti rendelkezési jogkör korlátozott, mely kiterjed az Erdős Renée Ház – Muzeális
Gyűjtemény és Kiállítóterem mint intézményegység (telephely) eszközeinek tartós és
eseti, helyiségeinek maximum egy évig történő bérbeadására valamint az Erdős Renée
Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem rendeltetésszerű működése során
elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök – kivéve ingatlan –
értékesítésére.
9. A megszűnő szervnél foglalkoztatottak:
Az Erdős Renée Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóteremben dolgozó
munkavállalók további foglalkoztatásáról a jogutód gondoskodik.
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint alapító nevében
Riz Levente
polgármester

Záradék:
Jelen Megszüntető Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal hagyta jóvá.
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Hatályos: 2011. június 1.
A kiadmány hiteléül:
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának jegyzője
Dr. Rúzsa Ágnes
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2/a számú melléklet

Módosító Okirat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Vigyázó Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően – 2011. június 1-jei hatállyal – az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat Preambulumában a
„Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja
a Vigyázó Sándor Művelődési Ház mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek
megfelelő – a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott, a 272/2010. (VI. 17.) Kt.
határozattal, a 431/2010. (XI. 18.) Kt. határozattal valamint az 57/2011. (II. 24.) Kt.
határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratát.”
szövegrész hatályát veszti, s helyébe a
„Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja
a Vigyázó Sándor Művelődési Ház mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek
megfelelő – a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott, a 272/2010. (VI. 17.) Kt.
határozattal, a 431/2010. (XI. 18.) Kt. határozattal, az 57/2011. (II. 24.) Kt. határozattal
valamint a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt –
Alapító Okiratát.”
szövegrész lép.
2. Az Alapító Okirat 3. pontjában az „Az intézmény telephelyei” cím alatti felsorolás
kiegészül a
„Csaba Ház – Rákoscsabai Közösségi Ház
1171 Budapest – Rákoscsaba, Péceli út 222.
Csekovszky Árpád Művelődési Ház
1172 Budapest – Rákosliget, Hősök tere 9.
Rákoskerti Művelődési Ház
1171 Budapest – Rákoskert, Rákoskert sugárút 66.
Erdős Renée Ház - Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem
1174 Budapest – Rákoshegy, Báthory utca 31.
1173 Budapest – Rákoskeresztúr, Csabai út 20. (Laborcz Emlékház)”
szövegrésszel.
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3. Az Alapító Okirat 8. pontjában „A költségvetési szerv működési területe” cím alatti
„Budapest Főváros XVII. kerülete, ezen belül Rákoskeresztúr, Madárdomb, Rákoshegy és
Akadémia-Újtelep” szövegrész hatályát veszíti, s helyébe a
„Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente”
szövegrész lép.
4. Az Alapító Okirat 9. pontjában „Az intézmény közfeladata” cím alatti szövegrészben
a „Közművelődési közszolgáltatás” szöveg hatályát veszíti, s helyébe a
„Közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatás” szövegrész lép.
5. Az Alapító Okirat 17. pontjában „Az intézmény állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége” cím alatti szövegrészben az „Alaptevékenység területei” felsorolás
kiegészül az
„581900 Egyéb kiadói tevékenység
855200 Kulturális képzés
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység”
szövegrésszel.
6. Az Alapító Okirat 17. pontjában „Az intézmény állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége” cím alatti szövegrész kiegészül a
„Közgyűjteményi funkció
Az Erdős Renée Ház - Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem feladatai
- a XVII. kerület területére vonatkozó történelmi, néprajzi és természeti emlékeknek
mint a kulturális javak meghatározott anyagának gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése,
restaurálása, tudományos feldolgozása, valamint kiállításon és más módon történő
bemutatása, kiadványok létrehozása és értékesítése;
- helytörténeti kutatómunka végzése, írásos, fotó- és tárgyi emlékek gyűjtése;
- kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások rendezése, valamint a XVII.
kerületben működő művészeti társadalmi szervezetek számára bemutatkozási
lehetőség biztosítása.
Az Erdős Renée Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem
közgyűjteményekre vonatkozó jogi szabályozás alapján látja el.

feladatait

Alaptevékenység területei:
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység”
szövegrésszel.
7. Az Alapító Okirat 22. pontjában a „Vagyon feletti rendelkezési jogkör” cím alatti
első és második francia bekezdésben a
„Vigyázó Sándor Művelődési Ház” szövegrész hatályát veszíti, s helyébe a
„Vigyázó Sándor Művelődési Ház és telephelyei” szövegrész lép.
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8. Az Alapító Okirat záradékának szövege hatályát veszti, s helyébe az alábbi szöveg lép:
„Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 272/2010. (VI. 17.)
Kt. határozattal, a 431/2010. (XI. 18.) Kt. határozattal, az 57/2011. (II. 24.) Kt. határozattal
valamint a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal módosította.”
10. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályosak.
Budapest, 2011. március 24.
…….…………………………………………….
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint alapító nevében
Riz Levente
polgármester
Záradék:
Jelen Módosító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal hagyta jóvá.
Hatályos: 2011. június 1.
A kiadmány hiteléül:
Budapest, 2011. március 24.
…….……………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának jegyzője
Dr. Rúzsa Ágnes
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Alapító Okirat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja a
Vigyázó Sándor Művelődési Ház mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek
megfelelő – a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozat szerint jóváhagyott, a 272/2010. (VI. 17.) Kt.
határozattal, a 431/2010. (XI. 18.) Kt. határozattal, az 57/2011. (II. 24.) Kt. határozattal
valamint a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt –
Alapító Okiratát.
1. A költségvetési szerv neve:
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
2. A költségvetési szerv székhelye:
1173 Budapest – Rákoskeresztúr, Pesti út 113.
3. Az intézmény telephelyei:
Rákoshegyi Közösségi Ház
1171 Budapest – Rákoshegy, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3.
Csaba Ház – Rákoscsabai Közösségi Ház
1171 Budapest – Rákoscsaba, Péceli út 222.
Csekovszky Árpád Művelődési Ház
1172 Budapest – Rákosliget, Hősök tere 9.
Rákoskerti Művelődési Ház
1171 Budapest – Rákoskert, Rákoskert sugárút 66.
Erdős Renée Ház - Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem
1174 Budapest – Rákoshegy, Báthory utca 31.
1173 Budapest – Rákoskeresztúr, Csabai út 20. (Laborcz Emlékház)
4. Az alapító szerv neve és címe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.
5. Az alapítás időpontja:
1980. február 15.
6. Az irányító szerv neve és címe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
1173 Budapest, Pesti út 165.
7. A fenntartó szerv neve és címe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.
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8. A költségvetési szerv működési területe:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
9. Az intézmény közfeladata:
Közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatás
10. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
298/2009. (V. 25.) Kt. határozata
11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
12. A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján:
(hatályon kívül helyezve)
13. Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél:
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján
14. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
15. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete
A megbízás időtartama: határozott idejű
A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően
16. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
Igazgató
17. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Meghatározó alaptevékenység szakágazata:
932900 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Közösségi–művelődési funkció:
A közösségi–művelődési tevékenységen belül amatőr művészeti alkotóműhelyek
működtetése, az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése, klubok,
szakkörök létrehozása az életkori sajátosságoknak és a különböző érdeklődési köröknek
megfelelően a civil szerveződések, lakossági kezdeményezések felkarolása.
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Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező funkció:
művelődési tevékenységen belül kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a
művészeti alkotások bemutatása és befogadásának elősegítése érdekében: képző-,
ipar és fotóművészeti kiállítások, színházi előadások, hangversenyek, koncertek,
pódiumműsorok rendezése, kiadványok létrehozása, értékesítése, filmek bemutatása,
a nemzeti, nemzetiségi és kisebbségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése a
kulturális alkotások bemutatásával,
szórakoztató, könnyebb kikapcsolódást biztosító színvonalas programok kínálata,
szakmai ismeretterjesztő előadások, népszerű szabadidős kiállítások megszervezése,
gyermek és felnőtt tanfolyamok, mentálhigiénés és rekreációt elősegítő
foglalkozások szervezése,
szaktanácsadások lakossági igények alapján,
nyári szabadidős tevékenységek szervezése,
iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenység teljes körű végzése: tanfolyamok,
képzések szervezése, lebonyolítása (szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés;
állam által elismert /OKJ/ szakképesítést adó képzés; állam által el nem ismert
szakképesítést adó képzés; szakmai továbbképzés; megváltozott munkaképességűek
rehabilitációs képzése; elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés; egyéb képzések),
felnőttképzési szolgáltatások nyújtása.
Alaptevékenység területei:
910502
855937
910501
731200
821900
842134
842139
842152
842153
842154
855931
855932
855933
855935
855936
855941
855942
855943
855944
856091
856092
856099
890112

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Médiareklám
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Határon túli magyar kultúra támogatása
Határon túli magyarok egyéb támogatásai
Nemzetközi oktatási együttműködés
Nemzetközi kulturális együttműködés
Nemzetközi ifjúsági együttműködés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Foglalkoztatást elősegítő képzések
Szakmai továbbképzések
Kötelező felkészítő képzések
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és
programok
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890113
890114
890116
890122
890123
890124
890215
890221
890303
581900
855200
890115
932918
932919

Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és
programok
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok
Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos
egyéb tevékenység
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások
Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és
támogatások
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok
Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor
megteremtését célzó programok
A civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
Egyéb kiadói tevékenység
Kulturális képzés
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

Közgyűjteményi funkció
Az Erdős Renée Ház - Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem feladatai
- a XVII. kerület területére vonatkozó történelmi, néprajzi és természeti emlékeknek
mint a kulturális javak meghatározott anyagának gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése,
restaurálása, tudományos feldolgozása, valamint kiállításon és más módon történő
bemutatása, kiadványok létrehozása és értékesítése;
- helytörténeti kutatómunka végzése, írásos, fotó- és tárgyi emlékek gyűjtése;
- kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások rendezése, valamint a XVII.
kerületben működő művészeti társadalmi szervezetek számára bemutatkozási
lehetőség biztosítása.
Az Erdős Renée Ház – Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem feladatait a
közgyűjteményekre vonatkozó jogi szabályozás alapján látja el.
Alaptevékenység területei:
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
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18. Ellátandó vállalkozási tevékenység és a szabad kapacitás kihasználása érdekében
végzett tevékenység köre és mértéke:
Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Nincs
A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:
181200 Nyomás
181300 Nyomdai előkészítő tevékenység
A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység vállalkozásszerűen nem
működtethető.
19. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
20. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:
A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint
21. Feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
1. számú melléklet szerint
22. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:
Korlátozott, kiterjed:
- a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és telephelyei helyiségeinek és eszközeinek tartós
és eseti – helyiségeinek maximum 1 évig történő – bérbeadására,
- a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és telephelyei rendeltetésszerű működése során
elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök – kivéve ingatlan –
értékesítésére,
a használatba adott ingatlan vonatkozásában az 1990. évi LXV. törvény 89. § (2)
bekezdése az irányadó.
Budapest, 2011. március 24.

………………………………………………….
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint Alapító nevében
Riz Levente
polgármester
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 298/2009. (V. 25.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 272/2010. (VI. 17.)
Kt. határozattal, a 431/2010. (XI. 18.) Kt. határozattal, az 57/2011. (II. 24.) Kt. határozattal
valamint a 93/2011. (III. 24.) Kt. határozattal módosította.
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Hatályos: 2011. június 1.
A kiadmány hiteléül:
Budapest, 2011. március 24.

……………………………………
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának jegyzője
Dr. Rúzsa Ágnes
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SZERZŐDÉS
HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173
Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester), mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó), másrészről
Név: SZEFIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1174 Budapest, Bél Mátyás u. 19.
Adószám: 20705226-1-42
Cégjegyzékszám: 01-06-733640
Működési engedély szám: 1700435-2/2004.
Képviseli: Dr. Szeiffert Gábor
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételek szerint:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Megbízó megbízza Megbízottat a gyógyító – megelőző alapellátás köréből a háziorvosi
feladatok ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott a vállalkozás
keretében tevékenykedő háziorvosa (a továbbiakban: háziorvosa) személyes részvételével
biztosít.
2. A megbízás határozott időtartamra, 2011. június 1-jétől 2016. május 31-ig szól.
3. Megbízott a megbízást elfogadja, kijelenti, hogy a megbízást ellátó háziorvos a háziorvosi
feladatok ellátásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) előírt
feltételekkel rendelkezik, ennek alapján a területi ellátási kötelezettséget vállalja.
4. A Megbízott háziorvosa vagy háziorvosai köteles/ek a háziorvosi feladatok ellátását a
szakképesítési feltételeknek, az ügyeleti szolgálati rendszernek, a helyettesítési rendnek, a
külön jogszabályokban valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni.
Köteles szakmai munkáját mindenkor az e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályok
maradéktalan betartásával, megfelelő színvonalon, elvárható gondosság mellett végezni.
5. Megbízott az 1. számú melléklet szerinti, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 33/2002. (VI. 29.)
rendelete 17. számú mellékletében foglalt 17. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi ellátást
az alábbi személlyel, az alábbi helyen biztosítja:
Dr. Szeiffert Gábor
Telephely: 1171 Budapest, Péceli út 190.
6. Abban az esetben, ha Megbízott vállalkozásából az I/5. pontban nevesített háziorvos
kiválik, a kiváló háziorvossal – amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs – a Megbízó új
szerződést köt a háziorvos által korábban ellátott praxis további ellátására.
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7. Megbízott a szerződés hatálya alatt a praxist ellátó háziorvos személyében bekövetkező
változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, mely a Megbízó hozzájárulása esetén a
szerződés módosítását vonja maga után.
8. Megbízott jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott ellátási területre a
Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést
köt. Megbízott a finanszírozási szerződés 1 másolati példányát köteles Megbízó részére
átadni.
II.
MEGBÍZÓ FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1. Megbízó a 2. számú mellékletben foglalt, tulajdonát képező orvosi rendelőt a hozzátartozó
helyiségekkel, berendezési tárgyaival együtt térítésmentesen Megbízott használatába adja
jelen megállapodás hatályának időtartamára.
2. Megbízó a rendelő helyiségeihez tartozó kiegészítő helyiségeket a 3. számú mellékletben
felsoroltak szerint a telephelyen működő más megbízottakkal együtt történő közös
használatába adja.
3. Megbízó szavatol azért, hogy a II/1. és 2. pontban megjelölt helyiségek a szerződés
hatályának időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.
4. A Megbízott által használt eszközök, műszerek karbantartása, felújítása, állagmegóvása és
az elhasználódás miatti pótlása a 4. számú mellékletben foglalt megosztás szerint terhelik
Megbízót, illetve Megbízottat.
5. Évente egyszer a Megbízó Egészségügyi Szolgálata éves leltárellenőrzés alapján ellenőrzi a
tulajdonában álló épületet, annak belső berendezéseit, elvégzi a Megbízott által használt, és
átadott eszközök leltár szerinti számbavételét. Az épületre a Megbízó biztosítást köt, és annak
költségeit viseli.
6. Megbízó a helyiségek szükséges felújítási munkálatait költségvetési lehetőségei szerinti
ütemezésben végezteti el, melyet Megbízottal előzetesen egyeztetett időpontban hajt végre.
7. Megbízó a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során felmerülő gazdasági, műszaki,
ellenőrzési és egyéb feladatait Egészségügyi Szolgálata útján látja el.
8. Megbízó a saját költségén, az Egészségügyi Szolgálata útján látja el a tűzoltó készülékek
időszaki felülvizsgáltatását és a veszélyes hulladékok elszállítását.
III.
MEGBÍZOTT FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Megbízott gyógyító – megelőző tevékenysége keretében a háziorvos útján személyesen
és folyamatosan köteles az ellátást biztosítani. Az orvosi rendelőben a felnőtt háziorvosok
munkanaponként legkevesebb 4 órát, a házi gyermekorvosok legkevesebb 2 órát kötelesek
tartózkodni rendelési időben betegellátás céljából. Indokolt esetben a beteget otthonában
kötelesek ellátni.
2/6

100/2011. (III. 24.) Kt. határozat melléklete
1.1. Megbízott az első pontban foglaltakon túlmenően elvégzi a jogszabályban előírt egyéb
speciális feladatokat is, beleértve a háziorvosokra vonatkozó speciális adminisztratív
feladatokat, köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti rendszerben, a háziorvosokra vonatkozó
jogszabályi előírások szerint.
1.2. Megbízott a kerületi ügyeleti beosztásról a Megbízótól értesítést kap, mely alapján
köteles az ügyeletet elláttatni, s ezért a Megbízott vagy az ügyeletet ellátó háziorvos a
Megbízótól díjazásban részesül.
1.3. Megbízott köteles a központi ügyeleti szolgálatban általa foglalkoztatott háziorvos vagy
helyettese útján részt venni. A helyettesítés tényét Megbízott a Megbízó Egészségügyi
Szolgálatának legalább 24 órával a helyettesítés megkezdését megelőzően köteles bejelenteni.
2. Megbízott a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja a háziorvosi szolgálat
működésének személyi feltételeit. Megbízott a feladatok megfelelő ellátásához szükséges
személyzet foglalkoztatásáról gondoskodik, munkaviszony illetve munkavégzésre vonatkozó
egyéb jogviszony keretében.
2.1. A Megbízott a háziorvosa akadályoztatása esetén a helyettesítésről köteles gondoskodni
oly módon, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, a feladat
ellátásra alkalmas személlyel végeztesse. A hat hetet meghaladó folyamatos helyettesítésről
köteles a Megbízót értesíteni.
3. Megbízott vállalja a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé
tartozó gép, műszer, berendezés valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi
számítógép biztosítását, és gondoskodik azok működőképes rendelkezésre állásáról.
4. Megbízott a szerződés szerinti teljesítés érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a
Megbízó Egészségügyi Szolgálatával, az ÁNTSZ kerületi intézetével, szakorvosi
szolgálatokkal.
5. Megbízott köteles a II/1. pont szerinti rendelőhelyiséget, az ahhoz tartozó egyéb
helyiségeket, berendezési tárgyakat, felszerelési egységeket rendeltetésszerűen használni,
azok állagát óvni.
6. Megbízott jelen szerződés megszűnése esetén köteles az általa használt rendelőhelyiséget,
berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul, az átvételi leltár szerint, a szerződés
megszűnését követő 15 napon belül tiszta, kiürített állapotban a Megbízó Egészségügyi
Szolgálatának rendelkezésére bocsátani.
7. Megbízott köteles a Megbízó Egészségügyi Szolgálata felkérésére írásban a
jogszabályokban előírt adatokat szolgáltatni, és tevékenységéről beszámolni.
8. Megbízott minden év május 31. napjáig köteles a Megbízó Egészségügyi Szolgálata felé az
előző évre vonatkozóan az alábbi adatokat közölni:
- a praxis kártyaszáma,
- morbiditási adatok,
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- mortalitási adatok,
- a kötelező szűrővizsgálatok elvégzését bizonyító adatok,
- a továbbküldött betegekre vonatkozó adatok köréből
1. a házi szakápolásra utaltak száma
2. járóbeteg szakrendelésre irányítottak száma
3. fekvőbeteg gyógyintézetbe utaltak száma.
9. Megbízott köteles minden év május 31. napjáig a Megbízó Egészségügyi Szolgálata részére
beterjeszteni pénzügyi és vagyonmérlegét.
10. Megbízott jelen szerződés tárgyán kívül eső egyéb orvosi tevékenységet a Megbízó
tulajdonában álló rendelőben kizárólag rendelési időn kívül, a Megbízó előzetes hozzájárulása
alapján kötött külön megállapodás alapján, az illetékes ÁNTSZ hozzájárulásának birtokában
végezhet.
11. Megbízott a megállapított határidőre köteles a szakmai és jogszabályi hiányosságokat
kiküszöbölni, a területileg illetékes ÁNTSZ és Megbízó észrevételezése alapján. Megbízó a
törvényben előírt – kötelező közszolgáltatás nyújtásáért fennálló – felelősségéből következően
jogosult jelen megállapodásban foglaltak megvalósulását ellenőrizni. A háziorvosi szolgálat
folyamatos szakmai ellenőrzését a területi ÁNTSZ kerületi intézete látja el.
12. Megbízott kötelezi magát, hogy a telephelyként megjelölt orvosi rendelő közüzemi díj
kiadásaival (világítás, víz, csatorna, fűtés) kapcsolatban praxisonként felnőtt háziorvosi praxis
esetén 43.145.-Ft/hó, házi gyermekorvosi praxis esetén 30.160.-Ft/hó hozzájárulást utal át (a
Megbízó Egészségügyi Szolgálata által kibocsátott számla alapján) az Egészségügyi
Szolgálatnak, az OTP V. kerületi Fiókjánál vezetett 11784009-15517100 számú
számlájára - az esedékesség hónapját követő hó 10. napjáig.
A hozzájárulás összege a KSH által a tárgyévet megelőző évre közölt fogyasztói árindex
mértékének megfelelően emelkedik. A hozzájárulás új összegéről a Megbízott minden év
május 15. napjáig írásbeli értesítést kap Megbízó Egészségügyi Szolgálatától. A hozzájárulás
új összegét a Megbízó minden év június 1. napjától – szerződésmódosítás nélkül –
érvényesíti.
13. A 3. számú mellékletben felsorolt helyiségekben végzett karbantartási szakipari munkák,
valamint a rendelő folyamatos üzemképesen tartásához szükséges feladatok költségei a
Megbízottat az 5. számú melléklet alapján terhelik.
14. A Megbízott a mosatásnak, a takarításnak valamint a telefonhasználatnak a költségeit a 6.
számú melléklet szerinti arányban viseli a Megbízó Egészségügyi Szolgálata által kiállított és
benyújtott számla alapján.
IV.
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
1. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, a szerződés
tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges
megváltozása valamint az egyéb, bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény
megváltozása esetén.
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2. A háziorvosi tevékenység ellátását szolgáló jelen szerződés megszűnik:
- közös megegyezéssel,
- felmondással,
- azonnali hatályú felmondással,
- a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével.
3. A szerződés felmondását, módosítását - mindkét fél - a felmondást vagy módosítást
megelőzően 90 nappal korábban, írásban, az ok megjelölésével kezdeményezheti.
4. A szerződés azonnali hatályú felmondását, módosítását bármelyik fél csak írásban
kezdeményezheti, az ok pontos megjelölésével.
A felek a szerződést felmondási idő kikötésével is megszüntethetik.
5. Az azonnali hatályú felmondás oka:
-a Megbízott vagy a háziorvosa a tevékenységével háziorvosi működésével összefüggő
jogszabályt sért,
- az Országos Egészségbiztosítási Pénztár bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási
szerződést a Megbízottal, vagy a szerződését felmondja,
- a Megbízott háziorvosát bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható
szabadságvesztésre ítélték, vagy foglalkozásától eltiltották, és Megbízott 90 napon belül nem
állít a helyébe másik háziorvost,
- a Megbízott háziorvosának működtetési jogát az erre jogkörrel rendelkező hatóság
visszavonja,
- Megbízott a 2. számú melléklet szerinti helyiségeket, vagy azok tartozékait nem
rendeltetésszerűen használja, és ezen tevékenységével írásbeli felszólítás ellenére sem hagy
fel.
6. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megszűnése esetén:
- egymással – 15 napon belül - jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak, és a Megbízott a
részére átadott rendelőt, a leltár szerint átadott felszerelést visszaszolgáltatja, a
rendelőhelyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban minden további
elhelyezési igény nélkül ezen időn belül elhagyja.
V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Jelen szerződés módosítható, azonban a felek között a működtetési joggal, az önálló orvosi
tevékenységgel kapcsolatos szakmai kérdésekben az ÁNTSZ területi intézetének
állásfoglalását és etikai kérdésekkel kapcsolatosan a háziorvosok érdekképviseletét ellátó
szerv előzetes véleményét figyelembe lehet venni.
2. Ha a Megbízó érdekkörében bekövetkező változások folytán nem képes a II/1. pontban
meghatározott helyiséget Megbízott számára jelen szerződési feltételek szerint tovább
biztosítani, úgy köteles olyan más, rendeltetésszerű használatra alkalmas helyiséget Megbízott
rendelkezésére bocsátani, amely az ellátásban számottevő hátrányt nem okoz.
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3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy - ha a Megbízott háziorvosa orvosképzésben résztvevő
oktató-háziorvos - vállalkozásaiban licence vizsga előtt álló rezidensek illetve családorvos
szakorvosjelöltek tevékenykedjenek a Megbízott háziorvosának személyes jelenléte és
szakmai felügyelete mellett.
4. A működtetési jogát átadni kívánó háziorvos illetve örököse, ha a jogszabályoknak
megfelelő átvevővel előszerződést köt, és ezen szándékát a Megbízónak bejelenti, úgy a
Megbízó dönt, hogy az átvételi szándéknyilatkozatot tevő orvossal az átadó orvos által ellátott
területre szerződést köt, vagy nem köt. Határozatáról a feleket értesíti.
VI.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. A Megbízó tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyonának ellenőrzését, az ezzel
kapcsolatos elszámolásokat Megbízó Egészségügyi Szolgálatának vezetője jogosult és köteles
végezni.
2. Szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a vitás kérdéseket elsősorban peren
kívül rendezzék.
3. Megbízott részéről a vállalkozás képviselője jogosult és köteles a megbízási szerződéssel
kapcsolatos előzetes tárgyalást, egyeztetést, elszámolást elvégezni.
3.1. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos hatályos törvény illetve rendeletek alapján a
működtetési joggal rendelkező jogosultak a praxis működésével, jogutódlásával kapcsolatos
egyeztetéseket a Megbízóval személyesen vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni.
4. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a felek az alábbi jogszabályokat tekintik
magukra nézve kötelezőnek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi
tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének
hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet,
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM
rendelet,
- az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet,
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.
5. Ez a szerződés 2011. június 1. napján lép hatályba.
Budapest, 2011. ………………..…….
____________________________
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Riz Levente polgármester
____________________________
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Egészségügyi Szolgálatának vezetője
Dr. Benedek Katalin

_______________________________
Megbízott eü. vállalkozás
képviselője
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1. számú melléklet
Dr. Szeiffert Gábor ellátási területe
17. számú felnőtt háziorvosi körzet
Akácerdő utca
Alsódabas u.
Bartushegy utca
Bojt u. 1-11-ig
Csabagyöngye u. 70-82-ig
Csabamező u.
Csordakút u.
Ecsedháza u. 1-10-ig
Ede u. 1-10-ig
Edző u.
Emlék u. 2-48-ig
Gerecsehida u. 1-18-ig
Gerencsér u. 1-14-ig
Gombos u.
Gyümölcsös dűlő utca
Izbég u.
Kaszinó köz
Kréta u.
Lantos utca
Mező köz
Mezőőr u.
Nemesbükk u. 1-92-ig
Nógrádkövesd u.
Nyitány u. 94-102-ig
Péceli u. 175-181-ig, 186-190-ig
Peregi u. 1-94-ig
Porzó u. 1-17-ig, 4-10-ig
Rámás utca
Rés u.
Rovátka u.
Sport tér
Szabadhatár u. 3-9-ig
Szántó Géza utca 1-29-ig, 2-60-ig
Szigetcsép u. 1-43-ig, 2-22-ig
Szőlővessző utca
Tanár u. 1-89-ig, 2-58-ig
Temető u. 33-tól végig
Vági u.
Vízforrás u. páratlan oldal
Zrínyi u. 2-100-ig, 3-139-ig,
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2. számú melléklet
Péceli út 190.
Felnőtt háziorvosi rendelő

1-es szoba
2-es szoba
3-as szoba
4-es szoba

orvosi rendelő és nővérszoba dr. Miklós Márta
orvosi rendelő és nővérszoba dr. Szakács Andrea
orvosi rendelő és nővérszoba dr. Szeiffert Gábor
orvosi rendelő és nővérszoba dr. Szászi Andrea

vállalkozó
vállalkozó
vállalkozó
vállalkozó

2

2

28m + 12,5 m
2
2
20m + 20 m
2
2
20m + 11 m
2
2
20m + 20 m
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3. számú melléklet

Péceli út 190.
Kiegészítő helyiségek

- váró és folyosó
- takarítónői szoba
- személyzeti vizesblokk
- betegek részére mellékhelyiségek

141 m2
20 m2
5 m2
16 m2
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4. számú melléklet
A háziorvosi feladat ellátása során a térítésmentesen használatba adott eszközök,
műszerek elhasználódás miatti pótlása, karbantartása, felújítása és állagmegóvása
Megbízót és Megbízottat az alábbiak szerint terheli:

I. Megbízót terheli:
-

hűtőszekrény (csak gyermekorvosoknál),
székek, padok, fogasok (csak a váróhelyiségben).

II. Megbízottat terheli:
-

telefonkészülék,
hűtőszekrény (csak felnőtt háziorvosoknál),
székek, padok, fogasok (csak a rendelőben),
íróasztalok (nővér, orvos)
kartonozó,
iratszekrény.
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5. számú melléklet

A háziorvosi feladat ellátása során felmerülő Megbízót és Megbízottat terhelő kisebb
szakipari munkálatokról, valamint a rendelő üzemképesen tartásához szükséges
feladatokról

A Megbízott köteles a kárelhárítás céljából a szükséges intézkedéseket megtenni és a
Megbízót mielőbb értesíteni (csőtörés, dugulás, elektromos vezeték zavarai).
Megbízottat a szerződés III/13. pontja alapján a rendelő üzemképesen tartásához szükséges
alábbi feladatok költségei terhelik:
-

a rendelő épületéhez tartozó épületgépészeti és elektromos berendezési tárgyak javítása,
évente 15.000.- Ft értékhatárig,
a rendelő környezetének tisztántartása, kivéve a szerves hulladék elszállítása,
a rendelő világításának működtetése,
a rendelő érintésvédelmi és biztonsági problémáinak jelzése.
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6. számú melléklet

A háziorvosi feladat ellátása során felmerülő és a Megbízottat terhelő egyéb költségek

A Megbízottat a szerződés III/14. pontja alapján a következő egyéb költségek terhelik:

- mosatás 100%
- takarítás saját költségen
a) napi takarítás költségei külön megállapodás szerint
(tisztítószerek, takarítói bérek és járulékai)
b) nagytakarítás/év külön megállapodás szerint
- telefonhasználat 100%

107/2011.(III. 28.) Kt. határozat melléklete
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a Budapest Főváros XVII. kerületi kisebbségi önkormányzatok részére, az
alábbi feladatok megvalósításának támogatására:
-

a kisebbség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, dokumentálása,
a kisebbség történetét, hagyományait bemutató kiállítás megrendezése,
a kisebbségi nyelv oktatása,
a kisebbségi hagyományok megőrzése, folytatása érdekében önszerveződő közösségek és
nemzetiségi osztályok diákjai tanórán kívüli tevékenységének támogatása,
művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása,
a kisebbségek nemzeti ünnepeinek, történelmük jelentősebb évfordulóinak megünneplése,
hagyományőrző táborok szervezése, megvalósítása,
kapcsolattartó rendezvények szervezése, lebonyolítása más, hazai települések
kisebbségével, az anyanyelvet beszélő országgal, országokkal,
kisebbségi beilleszkedést segítő programok szervezése, ismeretterjesztő előadások a
kisebbség történetéről,
iskola-előkészítő, felzárkóztató programok,
könyvek megjelentetése, havilapok indítása, kiadása,
eszközbeszerzés a nemzetiség nyelvének, kultúrájának oktatásához,
a kisebbségi önkormányzatok által használt helyiségekbe bútorok, berendezések
beszerzése.

Az elbírálás során előnyt élveznek a folyamatos tevékenységet tükröző, helyi és helyben
megvalósuló, sokakat érintő valamint a közösségek összekovácsolását elősegítő pályázatok.
A pályázati célokat, a programokat 2011. június 1-jétől 2012. március 31-ig lehet tervezni.
A pályázatban a pályázott feladattal kapcsolatban az alábbiakat kell ismertetni:
-

a feladat részletes leírását, programját,
a tervezett megvalósítási idejét,
a rendezvényen résztvevők tervezett létszámát,
a részletes költségtervét,
a pályázott önkormányzati támogatás összegét.

A pályázatok elkészítésével, a pályázati célok megvalósításával (szervezés, közreműködés)
összefüggően felmerülő személyi jellegű kifizetések és azok járulékai nem számolhatók el.
A pályázathoz mellékelni kell a kisebbségi önkormányzat határozatát arra vonatkozóan, hogy
a kisebbségi önkormányzat a pályázaton részt kíván venni, a pályázatát benyújtja.
A 2010. novemberi pályázaton támogatásban részesült önkormányzatoknak írásos beszámolót
kell készíteniük a támogatásból 2011. március 31-ig megvalósult programokról, feladatokról.
A beszámolót a pályázattal egyidejűleg kell benyújtani. Amennyiben a beszámolót a
kisebbségi önkormányzat nem nyújtja be, vagy nem a pályázati célnak megfelelően történt a
támogatás felhasználása, úgy a pályázati célokat támogatásban részesíteni nem lehet.
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A pályázatot a Polgármesteri Hivatal I. emelet 122. számú irodájában kell benyújtani két
eredeti példányban (munkanapokon, külön-külön lezárt borítékban).
A borítékokon fel kell tüntetni: „Kisebbségi önkormányzat pályázata”
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 22. péntek 1200 óra.”
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Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzat helyi sportfejlesztési
koncepciója

2011. március
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I. Bevezetés
Az Alkotmány jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek érvényesülését
szolgálja – többek közt – a testnevelés és sport helyi feltételrendszerének
kialakítása és működtetése, amely elsősorban az önkormányzatok feladata.
A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai neveléstől a versenysportig –
jelentős szerepet töltenek be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában. A sport hozzájárul a nemzet biológiai vagyonának
megőrzéséhez az egyének egészségben eltöltött éveinek gyarapításához.
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (1) bekezdése, amely
a sport támogatását is e feladatok közé sorolja, ugyanakkor előírja azt is, hogy
az önkormányzat maga határozza meg, mely feladatot milyen mértékben lát el.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 10.§ (1)
bekezdése szerint a gyermekeknek, a tanulóknak joga, hogy a nevelési-oktatási
intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék és oktassák: a
szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség biztosításával
életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsák ki a tanulmányi rendet. A
törvény 52-53. §-a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között az
iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok
feladatait: a helyi sportfejlesztési koncepció megalkotását és annak
megvalósításáról történő gondoskodást.
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I.1. A helyi sportfejlesztési koncepció célja, feladata
Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény
szabályozza.
A 2004. évi I. törvény A sportról, valamint az 1990. évi LXV. törvény A helyi
önkormányzatokról. A települési önkormányzatok feladatainak felsorolása
között megtaláljuk a sport támogatását, valamint az egészséges életmód
közösségi feltételeinek elősegítését. Azonban ezek magvalósításának mértéke és
mikéntje – az önkormányzatiság elveinek megfelelően – teljesen az
önkormányzat döntésétől függ. A Sporttörvény az önkormányzati törvénnyel
összhangban határozza meg az önkormányzatok feladat- és hatásköreit. A
települési önkormányzat kötelező feladatai között írja elő a helyi
sporttevékenység támogatását, de ennek formáit nem taxatív jelleggel sorolja
fel. A törvény szabad kezet ad az önkormányzatoknak, a sport támogatásának
egyéb lehetséges eszközeit már nem tárgyalja.
Összességében mind az önkormányzati törvénynek, mind a Sporttörvénynek
célja, hogy az önkormányzat teherbíró képességének és a helyi kívánalmaknak
megfelelően lássa el feladatait, szabad kezet kapva a megvalósítás mikéntjében.
A konkrét eszközök hiányában azonban a lehetőségek elég szűkösek.
A sport az egyetemes magyar kultúra részeként elválaszthatatlan társadalmunk
egészétől, fejlődésétől, így jövőbeni feladataink meghatározásához szükséges
jövőképének felvázolása.
Rákosmente sportéletének jövőjét meghatározó helyi sportfejlesztési koncepció
kidolgozása az elmúlt évek tapasztalatai alapján – összhangban olyan
dokumentumokkal és jogszabályokkal, mint az Európai Sport Charta, a Magyar
Köztársaság Alkotmánya, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a sportról szóló 2004.
évi I. törvény –, továbbá lehetőség szerint sportéletünk egyes területeinek, a
város sportszerető polgárainak jogos igényeit figyelembe véve került
összeállításra.
I.2. Sport működése az Európai Unióban
Az Európai Unió vezetőtestülete által hangoztatott vélemény szerint, a sport
egyedülálló jelenség, s mint ilyen alapvetően öt funkciót tölt be:
- nevelési funkció: aktív részvétel a sportban kitűnő eszköz az
kiegyensúlyozott személyiség fejlesztésére valamennyi korcsoportban;
- egészségügyi funkció: a fizikai tevékenység lehetőséget kínál a lakosság
egészségének megszilárdításához, néhány betegség meggyógyításának pedig
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fontos eszköze. Szerepet játszik a szív- és érrendszeri, valamint a
rákbetegségek megelőzésében, végül javítja az életminőséget.
- Szociális funkció: a sport alkalmas eszköze az erősen összetartó,
összekapcsolódó társadalom kiépítésének, a türelmetlenség, az erőszak, a
kirekesztés és a rasszizmus elleni küzdelmek, továbbá az alkohol- és
kábítószer-fogyasztás mérséklésének, megelőzésének. A sport révén
segítséget kaphatnak a társadalmi integrációhoz a munkaerőpiacról kiszorult
emberek is.
- Kulturális funkció: a sport többletlehetőséget ad a gyökéreresztéshez, a
környezet jobb megismeréséhez, a jobb társadalmi integrációhoz, a környezet
hatékonyabb megvédéséhez.
- Rekreációs funkció: a sporttevékenység értékes szabadidős elfoglaltság, és
lehetőséget nyújt egyéni, valamint közösségi szórakozásra.
Az Európai Unióban jelenleg nincs jogharmonizáció a sporttal kapcsolatban.
A Maastrichti Szerződés (1992) nem tartalmazott cikkelyt a sportról, az
Amszterdami Szerződés (1997) függelékében megjelent „Az EU állásfoglalása a
sportról”. Ebben felhívja a tagállamok kormányának figyelmét a sport
fontosságára, társadalmi kohéziót erősítő funkciójára, életmód szervező
hatására, az etnikai és kulturális különbségek áthidalásában játszott kiemelkedő
szerepére, valamint a sportban tehetséges fiatalok a társadalom általi
támogatásának lehetőségére.
Az Európai Sport Charta (1991) az Európai Tanács Miniszteri Bizottság egyik
ajánlásának függelékeként megfogalmazza a sporttal kapcsolatos elveket:
− A fiatalok számára biztosítani kell az „alapvető sportolási képességek
megszerzését”.
− A társadalom széles rétegei számára hozzáférhetővé kell tenni „a
sportolási és rekreációs lehetőségeket”.
− Az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni „az egyéni
sportteljesítmények javításának lehetőségét”.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Európai Unióban a
sportműködéssel kapcsolatosan prioritások fogalmazhatóak meg, amelyek a
következők:
1. A hivatásos élsport működését kevésbé, de annak létesítményfejlesztését és
fenntartását állami forrásból támogatják.
2. Kiemelt támogatást kap többek között az utánpótlás-nevelés és a diáksport, a
verseny és a szabadidő sport, a lakosság sportja valamint a fogyatékosok sportja.
3. Nem kívánja az EU egységes központi irányítás alá vonni a tagállamok
sportját, lehetőséget kíván adni a nemzeti identitásnak.
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4. Lehetőség van újonnan csatlakozó tagállamok esetében az úgynevezett
átmeneti sportfinanszírozásra, amely módot ad az élsport működőképességének
megtartására, de fokozatosan növeli a többi preferált terület támogatását.

II. Rákosmente helyi sportfejlesztési koncepciójának alapelvei
A koncepció kidolgozását – többek között az EU-hoz való csatlakozás révén – a
magyar sportéletben végbement változások is indokolják, ugyanis a sporttörvény
új irányokat, prioritásokat fogalmaz meg. Rákosmente sportkoncepciójának
konkrét megfogalmazása során, helyi lehetőségeink számbavétele mellett,
nemzetközi, hazai és regionális szintű helyzetértékelésre, illetve a jövőben
várható folyamatokra, ezek sportra gyakorolt hatására is tekintettel kell lennünk.
Az Önkormányzat felismerve a sport értékeit, sokszor erőn felül is részt
vállalt e leépülési folyamat megállításában. A klubok és szakosztályok életben
maradásához és működéséhez költségvetéséből több millió forintot, valamint a
tulajdonában lévő és az általa fenntartott sportlétesítményeket ingyenesen vagy
kedvezményesen biztosította számukra.
Ezen mindenképpen változtatni kell, mert az Önkormányzatnál alkalmazott
támogatási gyakorlat, ezt a lehetetlen állapotot csak stabilizálja. Olyan
támogatási rendszert kell kialakítani, amely biztosítja a lakossági igényeknek
megfelelő választékbővülést (sportlétesítmény fejlesztést, versenyzési alkalmak
bővítését), és biztos alapot nyújt a kiemelt sportegyesületek működéséhez,
valamint hozzájárul egyéb erőforrások rendszerbe való bekapcsolódásához.
A sport finanszírozási rendszerén belül egyértelművé kell tenni, hogy mi
tekinthető önkormányzati feladatnak és azt meghatározott mértékben és
rendszerben kell finanszírozni.
Fel kell mérni városunk sportingatlanait, tervet kell készíteni felújításukra.
Fedezetet kell biztosítani pályázatokon való részvétel esetén az önrész
kifizetésére.
II.1. A kerület– az előzőekben felsorolt trendekkel és elvekkel összhangban
álló – sporttal kapcsolatos alapelvei
II.1.1. Sportpolitikai elvek
A régi múltra visszatekintő kerület sport története komoly eredményekkel és
tradíciókkal rendelkezik. Az elmúlt évtizedek bebizonyították Rákosmente sport
sokszínűségét és eredményességét. A kerület önkormányzata úgy látja, hogy e
tradíciók és eredmények továbbra is szerves részét képezik Rákosmente
kultúrájának, és ezek fontos elemek a ma emberének életében is. Éppen ezért
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jelen sportkoncepcióban fontos meghatározni azokat a főbb elveket, amelyek
alapján a kerület sportja tovább fejlődhet.
- A sport a magyar és az egyetemes kultúra része.
- A sportolás alkotmányos jog, alapjog.
- A sport valamennyi területét összefüggéseiben kell kezelni.
- A sport által nyújtott élettani, erkölcsi hatások jellemformálószemélyiségfejlesztő erő az ifjúság testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
elengedhetetlenül fontosak.
- Az önkormányzatnak meg kell teremtenie a sportolás feltételeit, s működtetni
kell sportintézményeit.
- El kell érni, hogy kerületünkben a sport valamennyi, társadalmilag hasznos
funkciója érvényesüljön:
- a prevenciós (megelőző)
- a regeneráló (helyreállító)
- az aktivizáló (cselekvésre ösztönző) és
- a rekreációs (felfrissítő) hatása is.
Alapvető feladatként kerülnek a koncepcióba az önkormányzat számára
jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségek, s emellett megfogalmazásra
kerülnek a helyi igények és lehetőségek összhangja alapján vállalt egyéb
feladatok is.
- Támogatni kell a kiemelt sportágakat a minőségi versenysport erősítésével, a
kerületi hagyományokat, szakmai és infrastrukturális hátteret alapul véve. Ennek
megfelelően az önkormányzat meghatározza a kiemelt támogatású
sportegyesületek, szakosztályok körét.
- A kiemelt sportegyesületeknél ragaszkodni kell sportmenedzser, felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakedző alkalmazásához, vizsgálni az egyesületek
önfinanszírozó képességét, e tekintetben előnyt élveznek, amelyek az
összbevételük legalább 50%-át képesek saját bevételből teljesíteni.
- A versenysport eredményességének megőrzése mellett, fejleszti a város
sportéletét a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.
- Az Önkormányzat pályázati úton támogatja a kerületi székhelyű
sportszervezeteket, akik tevékenységükkel részt vállalnak a lakosság és a
tanulóifjúság rendszeres szabadidős és sportfoglalkoztatásában.
- Az önkormányzat kiemelten kezeli a létesítmények helyzetét, mivel a
létesítmények helyzete és száma összességében lemaradást mutat a kor
követelményeihez képest (uszodafejlesztési program szükségessége).
- Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a város sportja a médiában kiemelt
szerepet kapjon. Ennek érdekében az önkormányzati tulajdonban lévő
médiumok (Hírhozó c. önkormányzati lap, rákosmente.hu) lehetőségeivel
törekszik, hogy a kerület lakossága megfelelő információt kapjon, és
népszerűsítse Rákosmente sportját. Az önkormányzat nem mond le a további
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tájékoztatási lehetőségekről, ezért kutatja további együttműködések feltárását a
kerület sportjának bemutatására.
- Az önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sportirodájának Művelődési és
Sport Csoportjának egyik fő feladata: a kerület sportjának koordinálása, a
kerületi diáksport szervezése, valamint a Rákosmenti Erőforrás Bizottság
munkájának segítése.
II.1.2. Sportszakmai elvek
- Sportpolitikai, sportszakmai, regionális stb. szempontok figyelembevételével –
megfelelő szintű egyeztetés után – megfogalmazásra kerüljön, hogy melyek
azok a sportágak, amelyeket a további fejlődés érdekében kiemelt szinten
támogat az önkormányzat. Ennek figyelembevételével sportág specifikusan
fogalmazhatók meg a sportszakmai feladatok.
- Az utánpótlás-nevelés fejlesztése érdekében érdemes lenne sportiskolát
létrehozni (közoktatási típussal kiegészítve). Fontos sportszakmai elv, az
utánpótlás korból kikerülő sportolók számára versenyzési és előmeneteli
lehetőséget biztosítani képességeiknek megfelelő szinten. Itt kapcsolódik be a
szabadidősport, a versenysport és az élsport. Fontos feladat az egyes szintek
közötti szakmai együttműködés az átmenet biztosítása érdekében, melyet
szerződésekkel kell pontosítani, mely feltétele az önkormányzati támogatásnak.
Biztosítani kell az utánpótlásedzők regionális képzését és továbbképzését az
egységes sportszakmai munka érdekében.
II.1.3. Sportfinanszírozási elvek
A finanszírozási elvek megfogalmazásakor figyelembe kell venni azt, hogy az
EU milyen prioritásokat fogalmaz meg. Tendencia az, hogy kiemelt támogatást
kap a diáksport, a szabadidősport, az utánpótlás nevelés, a fogyatékosok sportja,
valamint a sportlétesítmények fejlesztése.
A tervezhetőség miatt szükséges, hogy a kiemelt szakosztályokkal,
egyesületekkel középtávú támogatási szerződést kössön az önkormányzat.
A sportfinanszírozás lényeges eleme, hogy legyen meg a változtatás lehetősége.
Emellett az önkormányzati sportfinanszírozás mértéke ösztönözze a
szakosztályokat saját bevételeik növelésére.
A finanszírozás pályázati formában történjen, az elbírálás objektíven mérhető
szempontjait alkalmazni kell, hogy elkerülhető legyen a szubjektív megítélés. A
támogatás szempontjai: országos, nemzetközi eredményesség, válogatott
sportolók száma, szakosztályban igazolt sportolók száma, támogatás és saját
bevétel %-os aránya, sportági tradíciók.
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Kerületünk sportfinanszírozása az alábbiak szerint épül fel:
1. Rákosmente Önkormányzata költségvetésében külön soron szereplő
pénzügyi támogatás.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek értelmében a többek
között sportügyekért felelős Rákosmente Erőforrás Bizottság döntési
hatáskörébe utalt támogatás
a.) egyesületi támogatás
b.) „a XVII. kierületi sportegyesületek részére verseny- és tömegsport
tevékenység támogatására” pályázat;
- működési támogatás biztosítása sportegyesületek, szakosztályok,
valamint egyéb sportszervezetek részére,
- bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények támogatása,
- nagy létszámot, egy-egy kerületrészt megmozgató szabadidős
események rendezési költségeihez való hozzájárulás,
- nagy hagyományokra visszatekintő nemzetközi sportkapcsolatok
ápolásának támogatása.
c.) Eredményességi támogatás (junior, felnőtt, szenior korú, a magyar
bajnokságon I., Európa bajnokságon, Világbajnokságon I-VI. helyezett
versenyzők, csapatok, valamint edzőik).
3. Kitüntetések, jutalmazások
- eredményességi támogatás a diákolimpián helyezést elért kerületi
sportolóknak és felkészítő tanároknak.
Rákosmente önkormányzat minden évben hagyományosan elismerésben
részesítette a kiemelkedő tanulmányi és sportmunkát végző fiatalokat az „Élen a
tanulásban, élen a sportban” díj kerületi átadásával.
2000. évtől kezdődően a XVII. kerület Sportjáért Végzett Kimagasló
Tevékenységért Díj átadásával jutalmazta azt a kerületi sportolót, edzőt,
szervezőt, aki a sport terén kiemelkedő teljesítménnyel öregbítette XVII. kerület
hírnevét.
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III. A sportműködés területei
III.1. Testnevelés a közoktatási és felsőoktatási intézményekben
A Magyar Köztársaság polgárainak alkotmányos alapjoga a testkultúra, a
sporttevékenység gyakorlása. A sport egyfelől az egyetemes kultúra része,
másfelől az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének hasznos
módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában.
Az óvodai, iskolai testnevelés és sport szerves részét alkotja a magyar sportnak,
a közoktatás- és sportpolitikának.
Az Egészségügyi Világszervezet az 5-18 éveseknek napi egy óra testedzést
ajánl.
Életmódkultúránk aggasztó! Ma a lakosság 13 %-a sportol rendszeresen (pl.
Finnországban ez az arány 80 %). Romlik az ifjúság edzettsége, ezáltal
egészsége. A közoktatásban résztvevők 72 %-a testalkati rendellenességekkel
bír. Nő a testnevelés alól felmentett tanulók száma. Halálozási statisztikánk
romlik, a keringési betegségek a halálozási okok között az elsők között
szerepelnek.
Mindezek alapján meg kell állítani ezt a tendenciát, meg kell fordítani a
kedvezőtlen folyamatokat.
Az egészségromlás megállítására elsősorban az ifjúság edzettségének fokozása
ad reális lehetőséget. A fiatalok rendszeres testedzését pedig ott indokolt
megoldani, ahol:
- az ifjúság rendszeresen tartózkodik,
- a dologi feltételek rendelkezésre állnak,
- megfelelően képzett szakemberek vannak,
- ez a leggazdaságosabban megoldható.
Ezek pedig a nevelési-, oktatási intézmények.
Városunkban az ún. szakos ellátottság 100 %-os, azaz minden intézményben
biztosított a testnevelési foglalkozásokhoz a megfelelő szakember. Több
iskolánkban már az alsó tagozaton is testnevelés szakos, vagy testnevelés
speciális kollégiumot végzett tanítók tanítják a tárgyat.
Intézményeink sportszerekkel való ellátottsága általában közepes, néhány
intézményben jónak minősíthető. Előnyösebb helyzetbe azok az intézmények
kerülnek, melyek a diákolimpiai szereplésükért önkormányzatunktól
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úgynevezett
eredményességi
támogatást
sportfelszerelések vásárlására fordíthatják.

nyernek,

mely

összeget

III.1.1. Óvodai testnevelés helyzete
Az óvoda szerepe a gyermekek szokásrendjének kialakításában
felbecsülhetetlen. A mozgás az egészséges életmód iránti igény kialakulásának
első állomása, ehhez az életkori sajátosságoknak megfelelő feltételeket, a
lehetőségeket biztosítanunk kell.
Kerületünkben tizenhét óvoda működik. A 2009-2010 nevelési oktatási év
statisztikai adatai alapján a gyermeklétszám 2525 fő. Kilencvenöt csoportban
történik a foglalkoztatásuk. 2010/11 nevelési évben 103 csoportban közel 2700
főt meghaladó gyereklétszámmal történik az óvodai nevelés.
Az óvodai épületek állapota változó. Testnevelési létesítményeik a tornaszobára
korlátozódnak. A korábban elindított tornaszoba kialakítási programot az
Önkormányzat lehetőségeihez képest folytatja. A tornaszoba adta lehetőségeket
az óvónők maximálisan kihasználják, mindennapossá vált a játékos testnevelési
foglalkozások szervezése. A tornaszobák többségének felszereltsége pótlásra,
bővítésre szorul.
Az óvodák játszóudvara a szabad levegőn való mozgásos játék fő színtere. Az
elmúlt időszakban a játszóudvarok egy részének ütemezett felújítása megtörtént,
de további játszóudvarok felújítása indokolt.
Kedvező, hogy megkezdődött az óvodai sportudvarok kialakítása, jelenleg már
három óvodában van ilyen létesítmény. Ezen program folytatását az óvodák
igénylik.
Az óvodák biztosítják a gyermekek részére a mindennapos testmozgást és a
változatos, életkori sajátosságoknak megfelelő sportfoglalkozásokat is. Több
óvodában saját szervezésű sportfoglalkozásokat, zenés tornát is szerveznek.
Figyelemre méltó, hogy több helyen testtartásjavító, megelőző tornával segítik a
kicsik egészséges fejlődését.
A tehetségek kiválasztására az óvodákkal egyre több sportegyesület és emelt
testnevelés óraszámú osztályokat indító iskola (RTK, RKSK, GRUND 1986 FC,
ZRÍNYI 17 SE, Diadal úti Ált. Iskola, Jókai Mór Ált. Iskola, Zrínyi Miklós
Általános Iskola) tart fenn szoros kapcsolatot.
Az óvodák nagyon aktívan vesznek részt a kerületi rendezvényeken (ovis
olimpia, Makk Marci játékos sportverseny, Kihívás Napja, ovis foci
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rendezvények). Az óvónők testnevelés és sport iránti elkötelezettsége, a
gyermekek egészséges életmódra nevelése, a mozgás megszerettetése
kerületünkben példa értékű.

III.1.2. Az iskolai testnevelés helyzete
Az iskolai testnevelés nem lehet melléktantárgy, a szellemi neveléssel
egyenrangú területként kell elfogadnunk és elfogadtatnunk.
Az iskolai testnevelés feladatának az aktív testmozgás biztosítása mellett egyik
legfontosabb célja a tanulók minél nagyobb számának a sportba való bevonása.
Nagyon sok európai országban egyetlen mutatóval mérik az iskolai testnevelés
hatékonyságát, ez pedig az, hogy a végzett gyermekek hány százaléka sportol
rendszeresen. Ez az arány pl. Németországban 33 %, míg Magyarországon csak
8-10 % körül mozog. Amennyiben a gyermekben az iskolában nem alakul ki a
rendszeres mozgás iránti igény, nem sajátítja el az alapvető mozgásformákat és
nem szerez élményeket, készségeket, akkor nem várhatjuk el azt, hogy az
iskolából kikerülve a sport az élete részévé váljon. Fiataljaink egy részében sem
az igény, sem a készség nem alakult ki olyan szinten, hogy szabadidejében
bekapcsolódjék egy sportegyesület életébe.
A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény egyik
legfigyelemreméltóbb rendelkezése, hogy kötelezővé teszi a mindennapi
testedzés feltételeinek megteremtését. Azét a mindennapi testedzését, amelyet a
kötelező és a nem kötelező (tehát választható) tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások időkerete terhére szerveznek meg.
A tanórai és tanórán kívüli testnevelés megszervezését jelentősen érinti a
közoktatásról szóló törvénynek az a módosítása, amely a sportról szóló 2000.
évi LXLV. törvény 98. §-ával kerül be a közoktatásról szóló törvény 52. §-ába.
A közoktatásról szóló törvény 52. §-ának új, a sporttörvénnyel bevezetett (10)
bekezdése az általános iskola első-negyedik évfolyamáig tartalmaz a korábbitól
eltérő rendelkezéseket.
Az új szabályozás választási lehetőséget biztosít az iskolák részére a következők
szerint:
„a.) az iskola a közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (9) bekezdése szerint
megszervezi a mindennapi testedzést, vagy
b.) a kerettantervben rendelkezésre álló időkereten felül további heti két és fél
óra testnevelési órát beépít az iskola helyi tantervébe.”
A gyerekek számára a rendszeres iskolai testnevelési és sporttevékenység egész
életre szóló szokásokat alakít ki. A testnevelés olyan terület, mely egyensúlyt
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teremt a szellemi és fizikai képzés között, a gyermek személyiségének
harmonikus fejlődését és életmódját is formálja. Olyan nevelési lehetőségeket
biztosít, mint a csapatszellem, a közösséghez tartozás erősítése, reális értékrend
kialakítása, a konfliktus, a siker, a kudarc kezelése, a fair play szabályainak
megtartása.
Tizenkettő nevelési-oktatási intézmény közül háromban indul emelt testnevelés
óraszámú osztály (Diadal utcai Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola
és Jókai Mór Általános Iskola).
Valamennyi intézményünk rendelkezik tornateremmel. A méretet tekintve
három iskola (Jókai Mór Ált. Isk, Balassi Bálint Gimn., Laborcz Ferenc Ált.
Isk.) tornaterme mindössze 200m², mely csak részben biztosítja a testnevelés óra
elvárható szintű megtartásának feltételeit. A tornatermek állapota és
felszereltsége széles skálán mozog, annak ellenére, hogy az önkormányzat az
elmúlt években jelentős összegeket fordított a tornatermek felújítására, a
beépített eszközök karbantartására. Bejárások és felmérések tanúsága szerint a
legnagyobb problémát a padlóburkolatok elhasználódott állapota, esetenként a
beázás, az üvegfelületek sérülékenysége, a nyílászárók használhatatlansága, a
gyenge szellőzés, a világítás korszerűtlensége (izzók, fénycsövek cseréjének
nehézsége) okozza.
A testedzési, sportolási lehetőségeket bővíti, hogy valamennyi iskolában
tornaszobát, kondicionálótermet, vagy többcélú sporthelyiséget alakítottak ki.
Az intézmények 70 %-ában van játszóudvar, de felszereltségük felújításra,
pótlásra szorul.
Sportudvar valamennyi iskolában van. Méretük és minőségük jelentősen eltér,
területük 580 és 10.224m² között szóródik. Egypályás sportudvara csak három
iskolának van, a többiek legalább két labdajátékra alkalmas pályával
rendelkeznek. A pályák borítása túlnyomórészt salak illetve aszfalt, többségük
felújítandó. 2009-ben Rákosmente Önkormányzata 6 iskolában létesített
szabványos 40mx20m méretű negyedik generációs műfüves sportpályát a hozzá
tartozó korszerű világítással. Az udvari eszközöket sokszor az illetéktelen
behatolók teszik tönkre. Megóvásukra megoldást kell találnunk.
A gyógytestnevelés szervezése, mint szakszolgálati feladat az EGYMI-hez
tartozik. A szervezett úszás oktatás helyszíne a tanuszoda. A gyógytestnevelés
foglalkozások óraszámban megterhelik azon iskolák tornatermét, melyekben a
foglalkozások zajlik.
Tizenkettő nevelési-oktatási intézményünkben 33 felsőfokú végzettségű
testnevelő dolgozik főállásban.
A kihelyezett foglalkozások számát az iskolai testnevelési létesítmények
leterheltségének csökkentése, a sportági választék növelése és a testnevelés órák
számának gyarapítása miatt is célszerű növelni.
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A tornatermek hétköznap 7-21óra között teljes kihasználtsággal működnek. A
nagyobb tornatermek leválaszthatók, így azokban két osztály testnevelés órája
zajlik egy időben. Ennek ellenére az alsó tagozatosok nem minden foglalkozása
fér be a terembe. Délután elsőbbséget élveznek a tömegsport órák, valamint a
diáksportkör és a diáksport egyesület foglalkozásai. Az intézmények általában
17 óra után adják bérbe a tornatermet. A terembérlésnél mindig elsőbbséget
élveznek a kerületi sportegyesületek.
A mindennapos testedzés-mozgás lehetőségét valamennyi nevelési-oktatási
intézményünk biztosítja tanulói számára. A heti 2-3 testnevelési órán kívül,
diáksport foglalkozások és tömegsport órák szervezésével, valamint a kerületi
diákolimpia eseményein való részvétellel bővítik a tanulók testedzési
lehetőségeit. Igazi megoldást az órarendbe illesztett mindennapi testnevelés
órák jelentenének.
III.1.3. Kötelező (tanórai) testnevelés
Az 1995-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv (NAT) az ún. műveltségi területek
közötti arányokat óraszámokban nem fejezte ki.
Az ún. „Testnevelés és sport” műveltségi területnek a kötelező óraszámoknak
- az I-IV. évfolyamon 10-14,
- az V-VI. évfolyamon 9-14,
- a VII-X. évfolyamon 6-10 %-át kell kitölteniük.
Ezeket az arányokat az iskolák, a tantestület helyi tantervében a rendelkezésre
álló teljes kötelező és nem kötelező órakeret felhasználásával maguk
határozhatják meg. Ezekkel az arányokkal számolt óraszámok csak egyes
évfolyamok esetében közelítik, illetve haladják a heti 3 órát. Városunk
iskoláiban általában megmaradt a heti három tanórai testnevelés óra, de
csökkenés is előfordult. A visszaszorulás elsősorban az egyéb, főleg közismereti
tárgyak „térhódításának” következménye és országosan ismert negatív jelenség.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kiadott 2003.
évi LXI. törvény, 2004. szeptember 1-jén új rendelkezéseket léptetett hatályba
az első évfolyamon, majd felmenő rendszerben:
48. § (2) bekezdés: „Az iskola 1-4. évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként
legalább heti 3, a többi évfolyamon heti átlagban 2,5 testnevelési órát be kell
építeni. A helyi tantervbe – a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének
terhére – további 1 vagy több testnevelési óra is beépíthető. A többlet
testnevelési órákkal… a kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. Ha
iskolában iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a helyi tantervbe minden
tanítási napra – a délelőtti vagy a délután tanítási időszakra – be kell építeni a
testnevelési órát.”
52. § (10) bekezdés: „Az általános iskola 1-4. évfolyamán biztosítani kell a
mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás a helyi tantervben
meghatározott, legalább heti 3 testnevelési óra és a játékos testmozgás
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keretében valósul meg. Az általános iskola 1-4. évfolyamain minden olyan
tanítási napon, az iskola otthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan
délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, meg kell szervezni
a – tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó – játékos, egészségfejlesztő
testmozgást. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje naponként legalább 30
perc, amelyet több, legalább 15 perces foglalkozás keretében is meg lehet
tartani. A játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként és
szükség szerint legfeljebb 1 óraközi szünet ideje, legfeljebb 50 %-ának
felhasználásával lehet megszervezni.”
III.1.4. Gyógytestnevelés
A jelenlegi jogi szabályozás értelmében: „A tanulót, ha egészségi állapota
indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített vagy
gyógytestnevelési órára kell beosztani.”
A gyógytestnevelési órákat az iskolában vagy a pedagógiai szakszolgálat
feladatainak ellátására kijelölt közoktatási intézményben kell megszervezni. A
Nemzeti Alaptanterv is kiemelten kezeli e nevelési területet.
2009. augusztus 1-jétől a kerületi általános iskolás tanulók gyógytestnevelését a
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)
Nevelési Tanácsadó és Uszoda látja el, a személyi feltételeket a kinevezett
állományú és megbízási szerződéses gyógytestnevelői biztosítják.
A szervezett úszás oktatás helyszíne a tanuszoda. A gyógytestnevelés
foglalkozások óraszámban megterhelik azon iskolák tornatermét, melyekben a
foglalkozás zajlik. A gyógytestnevelésre utalt tanulók aránya évről-évre nő.
A gyógytestnevelésre utalást megelőző iskolai szűrővizsgálatokkal az iskolák
vezetői többségében elégedetlenek. Ezeket a vizsgálatokat célszerűen
gyakoribbá, átfogóbbá kell tennünk, és lehetőség szerint szakorvosokra kell
bízni.
III.1.5. A diáksport szervezetek tevékenysége
A diáksport az intézményi, tanórán kívüli – nem kötelező - sporttevékenységet
öleli fel.
A 90-es évektől az egyesületek, utánpótlás nevelő szakosztályok tömeges
megszűnésével az iskolai sport szerepe felértékelődött. Az iskolák diáksport
szervezetei az iskolai sportkörök (ISK) és az önálló jogi személyiségű, önállóan
gazdálkodó diáksport egyesületek (DSE). Az igények felmérése után kialakítják
a megfelelő sportági választékot. Biztosítják a személyi és tárgyi feltételeket, a
sportcsoportok folyamatos működését. Tevékenységüket iskolával kötött
megállapodás alapján végzik, házi bajnokságokat, kirándulásokat, táborokat is
szerveznek.
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Alapvetően tömegsport jellegű foglalkozásokra várják a mozogni vágyó
gyermekeket. A foglalkozásokba azok is bekapcsolódhatnak, akik az átlagtól
szerényebb fizikális, vagy sportbeli képességekkel rendelkeznek.
Az intézményi diáksport szervezetek a helyi feltételekhez igazodva széles
sportági választékot kínálnak a tanulóknak.
Felkészítik a tanulókat a diáksport versenyekre, megteremtik a versenyzés
lehetőségét,
feltételeit.
Kapcsolatot
tartanak
sportegyesületekkel,
szakosztályokkal, a tehetséges gyerekeket ezekbe irányítják. Pályázatokon
vesznek részt, az elnyert forrásokat sportszerek beszerzésére, a helyi feltételek
javítására programszervezésre fordítják.
Kerületünkben kettő Diáksport Egyesület és kilenc Iskolai Sportkör működik. A
sportcsoportok száma intézményenként eltérő és évente változó. A diákok
igényei, a DSE, ISK lehetőségei, és a tanulói létszám határozzák meg a
sportcsoportok számát, és a sportágakat. A négy alap labdajátékon (labdarúgás,
kézilabda, kosárlabda, röplabda) kívül általában az asztalitenisz, atlétika, játékos
sportverseny, torna, floorball, szkander szerepel a sportági választékban.
III.1.6. A kerületi diákolimpia versenyrendszer jellemzői
A kerületi diákolimpia a tanulóink rendszeres, szervezett, egész éven át tartó
versenyzési lehetőségét szolgálja. Lebonyolítását tekintve felmenő rendszerű. A
kerületi diákolimpia eseményeit a budapesti, és az országos diákolimpia döntői
követik. A diákolimpia azon gyermekek részére is biztosít rendszeres
versenyzési lehetőséget, akik sportegyesületben nincsenek leigazolva.
A kerületi diákolimpiát az önkormányzat szervezi és finanszírozza (bírói díjak,
orvosi ügyelet, versenyzők díjazása). Budapesti viszonylatban is kiemelkedő,
hogy minden évben 14-16 sportágban, két nemben és többnyire mind az öt
korcsoportban megrendezzük a versenyeket. A 2007-2008. tanévben 30
középiskolás csapat, 237 általános iskolai csapat és 524 egyéni versenyző
nevezett a kerületi diákolimpia versenyeire.
A versenyrendszer felépítése:
- általános iskolák versenyrendszere (I-IV. kcs.) – a versenyek 80%-a;
a, kiemelt diákolimpiai versenyek – felmenő versenyrendszer,
b, szabadidős diákolimpiai versenyek – amatőr versenyek, nincs
továbbjutás, cél a sport, a testmozgás megszerettetése,
- középfokú iskolák versenyrendszere (V-VI. kcs.) – a versenyek 20%-a.

16

Az elmúlt 5 tanév létszámadatai
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
TANÉV TANÉV TANÉV TANÉV TANÉV
sportágak száma:
23
24
24
26
26
ált. iskolák száma (DSB versenyein rész vettek): 35
33
19
19
19
nevezett iskolák, sportágankénti összege:
599
597
408
448
390
verseny, mérkőzés szám összege:
660
881
723
788
510
összes létszám:
9767 9252 6365 6873 5139
fiú:
5639 5398 3978 4121 3171
leány:
4025 3854 2384 2752 1968
A lebonyolítás a hagyományoknak megfelelően színvonalas körülmények között
zajlik. A sportágaknak „gazdájuk” van egy-egy DSE, iskola, testnevelő, vagy
edző személyében. A versenyek helyszínei is többnyire állandóak.
III.2. Szabadidős sporttevékenységi formák (rekreáció, lakossági kedvtelés)
A fejlett piacgazdasággal rendelkező országok sportjában az 1980-as évek
közepétől érzékelhetők látványos változások. A szabadidős szolgáltatások iránt
egyre inkább növekedett a fizetőképes kereslet, amely igen kedvezően hatott a
sporttevékenységek népszerűségére. A sportszféra versenyképességét erősítette
az a tény, hogy a jóléti társadalmak szembekerültek éppen a fejlettségből
származó egészségügyi gondokkal (pl. az elhízás, esztétikai és
egészségkárosodási problémáival). A sport társadalmi hasznossága mellett egyre
inkább növekedő üzletté vált, a tömegsport igények kielégítése nemcsak a
sportlétesítmények bevételeit növelte, de a sportszergyártó iparág erőteljes
fejlődését is indukálta.
A mozgásszegény életmód a szakemberek szerint a XXI. század egyik
legnagyobb népegészségügyi problémája.
Tény azonban az is, hogy már a kerületben is megfigyelhető a lakosság egy
szűkebb részének fokozatosan növekvő érdeklődése a testedzés egyes divatos
formáinak szolgáltatásszerű igénybevételére. Pozitív folyamatnak tűnik, hogy
kerületünkben emelkedik azon sportegyesületek és - vállalkozások száma,
amelyeknek elsődleges célja a szabadidősport rendezvényeinek szervezése és
lebonyolítása. Ugyanakkor még mindig uralkodik az a torz szemlélet is, amely
alulértékeli a testedzés fontosságát. Még nem tudatosult kellő mértékben, hogy a
testnevelési és sporttevékenységnek jelentős egészségügyi, pedagógiai,
pszichológiai és kulturális előnyei is vannak.
Kerületünk vezetőinek és Képviselő-testületének alapvető célja, hogy
Rákosmente polgárai és közösségei felelősséget érezzenek saját lelki, szellemi,
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testi egészségükért, s ezért hajlandók legyenek tenni is. Ezért továbbra is
támogatni kívánják a magas színvonalú, nagy tömegeket megmozgató
tömegsport rendezvényeket, és kiemelten segíteni kívánják a mozgás
szeretetének fontosságát szolgáló tömegsport akciókat. Az intézményi
fejlesztésekkel lehetőséget kívánnak biztosítani a megfelelő színvonalú
kiszolgálás megteremtésére. Az intézmények nyitottá tételével pedig minél
szélesebb körnek kívánják elérhetővé tenni ezeket a szolgáltatásokat.

Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségtudatos magatartás, a
rekreáció és a sportolás ösztönzése tehát az egyik legfőbb feladat. Meg kell
teremteni annak a feltételeit, hogy minél többen érezzenek belső késztetést a
rendszeres testmozgásra, az aktív sportolásra. A szemléletváltozás
kialakításához szükséges a helyi média megnyerése is, hiszen napjainkban ez a
legfőbb szemléletformáló eszköz. A minden életszakaszt magában foglaló
képzésre és önképzésre épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is. A
szellemi képzés fontossága mellett jelentős hangsúlyt kell kapnia a fizikai
képzés fontosságának is.
Olyan rétegeknek is biztosítani kell a részvétel lehetőségét, akik nem tudnak
fizetőképes kereslettel megjelenni a sportpiacon. Családi sport- és szabadidős
programokkal kell ösztönözni a tudatformálást. Lehetővé kell tenni valamennyi
életszakaszban a sportolást.
Törekedni kell az újonnan kialakult sportágak űzéséhez szükséges feltételek
kialakítására.
Kiemelt támogatást kell biztosítani a legjelentősebb szabadidő
rendezvényeknek, de koordinálni szükséges a kerület különböző részein
megrendezésre kerülő szabadidősport eseményeket. Az alkalmi nagy
rendezvények mellett törekedni kell a rendszeres sportolási, testmozgási
alkalmat nyújtó tevékenységi formák népszerűsítésére.
A megkezdett kerékpárutak építését is tovább kívánja folytatni, Rákosmente
Önkormányzatának vezetése A „modern kertvárost építünk” mottó jegyében
megfogalmazott elvek szerint a kerület sportjában is igyekszik érvényesíteni a
korszerűség, elérhetőség, gazdaságosság fogalmakat, valamint hogy a kerület
lakosainak minél szélesebb körét kapcsolja be a rendszeres testmozgásba.
Ennek a törekvésnek egyik példájaként 2010 októberében a Rákos-patak
mentén 3,6 km-nyi új kerékpár-utat adott át Riz Levente polgármester, melyen
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biztonsággal, a zöld övezet peremvidékén kerékpárosok, kutya-sétáltatók,
kocogók, sétálók az autóforgalomtól távol, jó levegőn végezhetnek sporttevékenységet /elősegítve a már jelenleg is jelentős igény kiszolgálását és a
közlekedési gyakorlat átalakulását/.
Ennek a kerékpárútnak, mely összekötné városrészünket a szomszédos
kerületek hasonló útjaival, a funkció bővítésével kívánja teljesebbé tenni és
újabb mozgásformákat bekapcsolni az a kültéri fitness eszközök telepítése
program, mely újszerűségével példaértékű lehet más önkormányzatok számára
is. Ez a kezdeményezés nyugat-európai, már jól bevált gyakorlatot vesz át.
Ennek lényege, hogy ergonómiailag korszerű, időjárásálló, különböző
izomcsoportokat megmozgató /vandál-biztos/ erősítő gépeket telepít ingyenesen,
bárki által használhatóan közösségi terek, sportpályák, lakótelepek szabad
területeire. Ezek a 8-10 gépet magába foglaló fitness-szigetek a serdülőktől a
felnőtteken át, az idősebb korosztályig nyújtanak lehetőséget a mozogni
vágyóknak gyakran csekély mértékű szabad idejük sportos eltöltésére.
Közösségformáló, egészségmegőrző, rekreáló hatásuk a külföldi példák nyomán
bizonyított.
Ezzel a nóvummal ad teret Rákosmente Önkormányzata a hagyományos, már
ismert, jól bevált sportágak támogatása mellett, a XXI. század új fejlesztésű,
modern, minden korosztály számára használható mozgáskultúrának.

III.2.1. A szabadidősport mozgalom helyzete
Kerületünket az eltérő adottságú településrészekkel, és a lakosság közel 50 %-át
kitevő lakótelepi életformában élő állampolgárokkal is jellemezhetjük. Ez kihat
a sportolási igényekre, szokásokra is. A családi házas, kertes környezetben élők
igazolhatóan aktívabb életmódot folytatnak, mint a lakótelepeken lakók. Tény,
hogy a XX. század második felében a munkahelyek nagyobb részén működött
sportkör, egyesület (és) vagy társadalmi és tömegszervezet által szervezett
sportélet, amely részben, vagy egészben kielégítette az ott dolgozók szabadidős
sportolási igényeit. A vállalati, intézményi sportegyesületek döntő többsége
megszűnt a rendszerváltozást követően, így a sportolási lehetőségek
megteremtésében még nagyobb társadalmi igény fogalmazódott meg az
önkormányzatokkal szemben.
Kerületünk egyik sajátossága, hogy az keresztúri lakótelep létrehozásával nem
épült kellő számú sportlétesítmény, így hiányoznak a lakosság alapvető
sportolási feltételei.

19

A XVII. kerületi Lakóhelyi Sport Egyesület célzottan a helyi lakosság sportolási
lehetőségeit hivatott bővíteni.
Az Egyesület versenysporttal is foglalkozik, kézilabdában kiemelkedő
eredményeket mutatott fel. A XVII. kerületi Lakóhelyi SE folyamatosan aktív
szervezője és résztvevője volt a nagyszabású kerületi rendezvényeknek (Kihívás
Napja, Moccanj Szabadidős Verseny, Téli Teremlabdarúgó Torna).
Kerületünkben évtizedek óta rendkívül népszerűek a fiatalok körében a
tanfolyami formában szervezett küzdősport foglalkozások. Több mint 300 fő –
jobbára kerületi fiatal - sportol a Magyar Harcos SE, Rákosvidéke Hajtós
DSE, Judo Szabadidő és Küzdősport XVII. Kh. sportegyesületekben.
A közel 100 éves Rákoskeresztúri Egyesült Vegyiművek Munkás Torna
Egylet szakosztályában (természetbarát) mintegy 121 fő a szabadidő sportoló
tevékenykedik.
Kerületünkben a szervezett természetjárás az elmúlt években határozott fejlődést
mutatott. A REMTE SE 121 tagja van, akik rendszeresen szervezett gyalogos,
autóbuszos tornákon, és évek óta nyári táborozáson vesznek részt. Az egyesület
szervezi a kerületi központi túrákat, a természetbarátok találkozóját és a nyári
napközis tábor túra programjait.
A Rockenbauer Pál Bakancsos SE és a Rákoskerti Lemaradás Turisztikai
SE természetbarát szakosztályai rendszeres, szervezett túratevékenységet
folytatnak, bekapcsolódtak az országos Kék Túra mozgalomba.
Egyre több oktatási intézményben működik szervezett természetjáró, túra
csoport. A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő SE évente több
alkalommal szervez hosszabb távú kerékpáros túrákat.
A kerületi önkormányzat anyagilag támogatja a természetbarát szervezetek
tevékenységét, finanszírozza a kerületi szervezésű eseményeket.
Az újjáalakult Rákosmenti Asztalitenisz Klub, asztalitenisz sportágakban
várja az érdeklődőket, jelenlegi taglétszáma meghaladja a 30 főt.
A XVII. Kerület Önkormányzat Köztisztviselőinek Sport Egyesülete az
Önkormányzat közszolgálatában dolgozó munkatársaknak kínál sportolási
lehetőséget (kondicionáló torna, úszás, kispályás labdarúgás, tenisz és teke)
sportágakban.
A kerület több pontján működik kondicionáló terem, fittnes szalon. Az egyesület
sportolói – figyelemmel az önkormányzat által biztosított kedvezményes
létesítmény használatra – csökkentett áron vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
Az ESZK Közösségi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Ellátás –
Gyermekjóléti Központ intézményegységében rendszeresen, szervezett
keretek között biztosítunk - a sajátosságaiknak megfelelő - sportolási-mozgási
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lehetőséget a kerületben élő fogyatékos lakosok részére. Az elmúlt években az
önkormányzat ütemezetten megkezdte a kerületi sportlétesítmények
akadálymentesítését is.
Az önkormányzat széles sportági választék mellett, önálló rendezvények
szervezésével (kispályás labdarúgó tornák, utcák-terek bajnokságok,
tekeverseny, sakk, asztalitenisz tornák, stb..) a szabadidős egyesületek
támogatásával és egyes létesítmények lakossági célú nyitva tartásával bővítette a
helyi szabadidősport feltételrendszerét.

III.3. Az utánpótlás-nevelés helyzete
Az utánpótlás rendszerének összhangban kell lennie a versenysport
koncepciójával, annak kitűzött céljait kell szolgálnia. Ezek bizonyos elemei már
megvalósultak, azonban vannak elemek, melyek kidolgozás alatt állnak,
csakúgy, mint a rendszer egységes működésének biztosítása.
Az állam több sportágban utánpótlás-programot támogat, amelynek szakmai
koordinálására létrehozta a Nemzeti Sport Intézetet. A NSI a Sport XXI.
program keretében immár 10 sportágban 4-15 éves korig az iskolai és egyesületi
munkát támogatja. A Héraklész Bajnokprogramban a potenciális élsportolók
felkészítésének, versenyeztetésének támogatása történik 14-15 éves kortól 18
éves korig. A sportiskolai rendszer évfolyamos képzési módszer, amely
alapvetően két irányban fejlesztendő, módosítandó. Egyfelől a közoktatási
típusú intézményrendszer kialakítása, másfelől az egyesületi típus megerősítése.
A két típus feladatai elkülöníthetők, de egymást kiegészítik. Mindkettő célja
nagy tömegek bevonása az emelt szintű testnevelésbe a minőségi utánpótlásképzés mellett.
Kerületünkben gazdag sportági választékkal összesen tizenöt egyesület
foglalkozik utánpótlás-neveléssel. Az utánpótláskorú versenyzők száma 12001300 fő között mozgott az elmúlt három évben. Kedvezőnek tartjuk, hogy az
egyesületekben sportoló fiatalok 85-90 %-a XVII. kerületi illetőségű.
Az RTK Sportegyesület labdarúgó szakosztályában több mint 100 fő igazolt
versenyző van. Az egyesületben összesen 7 edző dolgozik. Az önkormányzat
az elmúlt években 14-20 millió forinttal támogatta a kerület legnagyobb
utánpótlás-nevelő központját és térítésmentesen biztosította a létesítmény
önkormányzati tulajdonú területét. Az RTK korosztályos labdarúgói
biztosítják az MTK NB.-es csapata részére az utánpótlás hátteret. Az egyesület a
Puskás Akadémiával, több óvodával és iskolával alakított ki együttműködést.
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A Keresztúri Központi Sportsuli DSE taglétszáma 156 fő. Az egyesület három
kerületi iskolában tartja az edzéseit. A felnőtt és korosztályos csapatok
eredményei az elmúlt években folyamatosan javultak és nemzetközi szinten is
kitűnő eredményeket értek el. A kiemelkedő menedzselésnek és a kiváló edzői
tevékenységnek köszönhetően napjainkra a klub az ország egyik
legeredményesebb utánpótlás-nevelő egyesülete lett.

A Judo Szabadidő és Küzdősport XVII. Kh. Sportegyesületben 91 fő
utánpótlás korú és 17 fő felnőtt versenyző sportol. Az edzéseket a Szabadság
Sugárúti Általános Iskola, a Rákosvidék Kupa versenyt az Újlak utcai Általános
Iskolába tornatermeiben rendezik. A sportolókkal 4 fő edző dolgozik. A felnőtt
és az utánpótláskorúak is rendkívül eredményesek a bajnokságokban.
Nemzetközi szinten számos dobogós helyezést érnek el és jelenleg 6 fő
korosztályos válogatottjuk van.
A Grund 1986 FC labdarúgó egyesületben 476 fő utánpótláskorú versenyző
sportol. A versenyzői létszám évről-évre folyamatos emelkedést mutat. Az
egyesületnek, 20 év után sikerült saját sporttelepet vásárolni ahol a fejlesztéseket
megkezdték és 2009-ben 2db nagyméretű füves labdarúgó pályát, aszfaltos
kézilabda pályát, tenisz- és lábteniszpályát avattak fel. Együttműködési
megállapodást kötöttek a Békési György Szakközépiskolával és a Czimra Gyula
Általános Iskolával, melynek lényege a labdarúgó sporttagozat és a kiválasztási
módszer.
A Rákosmenti Rojik Sportegyesület labdarúgó utánpótlás-neveléssel
foglalkozik. A labdarúgók száma 139 fő. Az egyesület hosszabb idő óta
eredményes utánpótlás-nevelő tevékenységét folytat.
Az utánpótlás-neveléssel foglalkozó klubok közül még a Sárkány DSE (45 fő
sakk), XVII. Kerületi Lakóhelyi SE (115 fő kézilabda) a Rákoskerti Tekézők
Baráti Köre (59 fő teke), a Fortuna SE (42 fő tenisz,) a Rákosvidéke Hajtós
Bertalan DSE (107 fő cselgáncs) és a Rákosmenti Községi Sportkör (180 fő
labdarúgás,) járul hozzá a gazdag kerületi utánpótlás sportági választékhoz.
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Az egyesületek és az oktatási intézmények kapcsolata jó szintű, esetenként példa
értékű. A tehetségek kiválasztásának módszerei egyesületenként eltérőek,
könnyebb helyzetben vannak, és ezért eredményesebbek a több intézménnyel is
kapcsolatot tartó egyesületek (pl. RTK Grund 1986 FC, Rojik SE).
Az önkormányzat a többoldalú anyagi támogatás mellett kedvezményesen, vagy
térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények
használatát az utánpótlás nevelő szakosztályok részére, támogatja a versenyek
szervezését is.

III.4. Sportegyesületek, sportszervezetek, sporttevékenységi formák
III.4.1. Sportegyesületek, sportszervezetek helyzete
A korábbi sporttörvény rendelkezéseitől eltérően az új sporttörvény szerint a
sportszervezeteknek két típusa van: A sportegyesület és a sportvállalkozás. A
korábbiakkal ellentétben nem minősül sportszervezetnek az alapítvány, az
iskolai sportkör (az iskolai sportegyesület viszont igen), a költségvetési szerv,
stb. A sportszervezet fogalmának meghatározásából következik, hogy az új
sporttörvény alapján sporttevékenységet szervezett formában sportegyesület,
illetve sportvállalkozás keretében lehet folytatni.
A sportvállalkozás a törvény 18. §. 2. pontja szerint a gazdasági társaságokról
szóló 1997. évi CXLIV. törvény szerint működő korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság, illetve kivételesen közös vállalat formájában működő társaság,
valamint a Ptk. szerint működő közhasznú társaság, amelynek keretében
sporttevékenységet folytatnak és tevékenységi körükben a sporttevékenységet
megjelölték.
A sportszervezetek önálló civil szervezetként tevékenykednek. Az országos
sportági szakszövetségek a Ptk., mint a civil jogviszonyok rendszerének kódexe
az egyesületi törvény, mint alapjogszabály, és az új sporttörvény szabályai
alapján működő önkormányzattal és autonómiával rendelkező szervezetek.
Európában a sport a sportklubokban gyökerezik. Jellemzően a klubok szervezik
helyi szinten a sportéletet. Az egyesületben sportolók aránya Magyarországon
lényegesen alacsonyabb, mint az európai államok többségében.
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A sportegyesületek, sportszervezetek nagy része folyamatos forrásproblémákkal
küzd. A finanszírozási rendszer összeomlása miatt nagymértékben
támaszkodnak az önkormányzattól kapott támogatásra. A jelenlegi gazdasági
helyzet azonban nem teszi lehetővé az összes Rákosmentén működő egyesület
támogatását. Ennek részben, azaz oka, hogy a város nem vállalhatja fel az állam
korábbi finanszírozó szerepét, mert így a rendelkezése álló forrásokat nem
tudnánk hatékonyan felhasználni. Másrészt pedig a város nem sportoltat a
támogatások révén, hanem szponzorál, azaz a Testület által meghatározott célok
elérése érdekében anyagi hozzájárulással segíti az egyesületek munkáját, a
különböző rendezvények megszervezését.

Feltétlenül szükségesnek tartjuk – a törvényben meghatározott információs
bázison túl – egy olyan helyi, szinte naprakész információkat biztosító
adatszolgáltatási rendszer kialakítását és működtetését, amely megalapozza a
támogatásokkal kapcsolatos döntéseket. Csak olyan egyesületeket kívánunk a
jövőben anyagilag segíteni, amelyek eleget tesznek adatszolgáltatási
kötelezettségeiknek. Ennek a rendszernek a segítségével folyamatosan pontos
képet kaphatunk Rákosmente sportjáról, amely segítheti a stratégiai
elképzelések megvalósulásának folyamatos nyomon követését és megfelelő
alapot nyújthat a jövőbeni döntésekhez.

III.4.2. Felnőtt versenysport a kerületben
Kerületünkben évszázados múltja van a versenysportnak. A kerületben 54
sportegyesület működik 23 sportágban. A kerületi versenysport egyik
sajátossága, hogy az egyesületek nagyobb része nem rendelkezik önálló
létesítménnyel, állami és önkormányzati fenntartású létesítményen szervezi a
tevékenységét.
A legnépszerűbb hazai sportágunkat - a labdarúgást - az RTK, RKSK,
Rákosmenti Rojik FC, Grund 1986 FC és a RAC csapata képviseli.
Az elmúlt évtizedben kiemelkedő eredményeket ért el a XVII. kerületi
Lakóhelyi SE női kézilabda csapata. NB II háromszoros magyar bajnoki cím,
egy harmadik és egy ötödik helyezés.
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A Rákoskerti Tekézők Baráti Köre folyamatos fejlődése és eredményessége
ékes bizonyítéka annak, hogy - kiváló szakemberek következetes munkájával, és
az önkormányzat támogatásával - szerény költségvetéssel, takarékos
gazdálkodás mellett női NB I- ben 5. helyezés és férfi NB II- ben 2. helyezést
értek el.
A Rákoshegyi Vasutas SE női csapata a 2008-2009. évadban az NB I-es
bajnokságot megnyerte és így 2010-től a legmagasabb osztályban a Szuper Liga
mezőnyében szerepelhettek. Férfi NB II-es csapata, ill. a Budapest
Bajnokságban szereplő csapatai szintén nagyszerű eredményeket értek el.

A Rákosligeti Atlétikai Club sakk szakosztálya a Budapest I/B osztályban 3.
helyen a Sárkány DSE felnőtt I-es csapata az I. végeztek.
A felsorolt egyesületeken kívül a Rákosmenti Tenisz Klub (tenisz), a
Keresztúri Sportegyesület (kosárlabda), a Mozgás Öröm SE (falmászás), a
Rákosmenti Asztalitenisz Club (asztalitenisz,) a Magyar Harcos SE működtet
felnőtt szakosztályokat is.
Az önkormányzat a mindenkori anyagi lehetőségeihez mérten – kifejezetten az
eredményesség figyelembe vételével - támogatta a kerület felnőtt
versenysportját.

IV. Infrastruktúra, létesítményhelyzet
IV.1. A kerületi sportlétesítmények jellemzői
A kerület szabadtéri sportlétesítmény ellátottsága összességében jó. Nagyméretű
fedett létesítmények számában – különös tekintettel egy sport- és
rendezvénycsarnokra – komoly elmaradásunk van. Az Önkormányzat
643/2008. (XII. 17.) kt. határozati javaslata fejlesztési célunk egy olyan új
létesítmény felépítése, amely otthont ad az amatőr és professzionális, hazai és
nemzetközi, felnőtt, ifjúsági és gyermek sport- és tömegsport eseményeknek,
illetve további színvonalas kulturális és közösségi rendezvényeknek.
Az önkormányzati tulajdonú kerületi sportlétesítmények két nagy csoportba
sorolhatók. Az egyikbe a nevelési oktatási intézményekben található
sportszobák, tornatermek, sportudvarok csoportosíthatók, a másikba az
egyesületeknek átadott üzemeltetésében lévő sportlétesítmények.
A tornatermek kiemelt szerepet kapnak a kerület sportéletében. Ezen
létesítmények napi kihasználtsága nemritkán 16-18 óra és gyakori a hétvégi
igénybevétel is. A nagymérvű terhelés következtében gyors az elhasználódás,
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fokozottabb a karbantartás, felújítás igénye. Mint korábban már utaltunk rá a
tornatermek nagyobb része felújításra szorul.
Indokolt az iskolai sportudvarok ütemezett felújítása. Célszerű a
sportudvarokra – a helyi adottságoknak megfelelő méretű – műfüves pályák
megépítése. Ezek az iskolai pályák a testnevelés órák mellett kiszolgálnák a
diáksport foglalkozásokat és lehetőséget nyújtanának az utánpótlás nevelő
szakosztályoknak. Az iskolai műfüves pályák hozzájárulnának a környéken élő
lakosság sportolási feltételeinek bővítéséhez, villámtornák-bajnokságok
szervezésével a bevételek növeléséhez. Örömteli hír hogy önkormányzatunk
2009-ben 7 darab műfüves pályát épített 150 milliós költséggel, a Balassi Bálint
Gimnázium, a Diadal utcai Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a
Zrínyi Miklós Általános Iskola, a Czimra Gyula Általános Iskola, a Bakancsos
utcai sporttelep és a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
területén.
Az önkormányzat egy sporttelepet és egy tanuszodát működtet, hetet pedig
hosszú távú használatba adott. A sporttelep a Bakancsos utcai ahol egy salakos
kézilabdapálya, egy bitumenes, egy 20X40 méretű műfüves labdarúgó pálya,
egy salakos teniszpálya, egy tekepálya és két streetballpálya található.
Az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb sportlétesítmények és üzemeltetői:
1. Rákosmenti Rojik FC
1173 Pesti út 88.
(labdarúgás)
2. Fortuna SE
1173 Gyökér utca 18. (7 db teniszpálya)
3. Sólyom Lövész- és Tömegsport Klub 1173 Vanilia utca 3. (4 db lő pálya)
4. Rákosligeti Tenisz Klub
1172 Hősök tere 3. (4 db teniszpálya)
5. Uszoda
1173 Uszoda utca 2.
6. XVII utcai sporttelep
1172 XVII. utca 20. (kosár, kézi és
futópálya).
7. Rákosmenti Testedző Kör
1171 Péceli út 144. (földes labdarúgó
pálya).
8. Magyar Harcos SE
1171 Temető utca 22. (kempo, boksz és
jitsu terem).
Az utánpótlás csapatok számának jelentős növekedése miatt indokolt új
műfüves pályák létesítése is.
Az önkormányzat által 2008-ben vagyonkezelésbe átadott 11 x 25 méteres
uszoda (mely 1986-ban épült, vízmélysége 80-180 cm/, kiemelkedő jelentőségű
a kerület sport életében. A létesítmény állapota megfelelő, kihasználtsága figyelembe véve a vízforgató berendezés teljesítményét – maximális. Az uszoda
számos feladatot lát el az óvodások úszásoktatásától, a kötelező iskolai
oktatáson át az utánpótlásképzésig. Itt szervezik a gyógy-testnevelési órák egy
részét is. Lakossági igényeket is ellát, az aquva fitness, szinkronúszás és
vízilabda előkészítő tanfolyamok pedig szélesítik a skálát.
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Kerületi sajátosság, hogy kevés az egyesületi tulajdonban, vagy üzemeltetésben
lévő sportlétesítmények száma, a civil sportszervezetek nagyobb hányada az
önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítményeket veszi igénybe.

IV.2.

A sportélet helyi önkormányzati támogatása

A sportról szóló törvényben a helyi önkormányzatok számára a meghatározott és
ajánlott feladatok között a versenysport nem szerepel. E terület azonban a
városmarketing, a szórakoztatás, a diák- és szabadidősportra gyakorolt pozitív
hatása miatt alapvető jelentőségű. Ezért biztosít kerületünk bizonyos mértékű
támogatást a sportegyesületek, sportvállalkozások számára.
A rendszerváltozás óta, de a sportfinanszírozást országosan megújító elvek és
módszerek alkalmazását követően is a helyi önkormányzatok járulnak hozzá
legnagyobb mértékben a magyar sport anyagi erőforrásainak biztosításához.
Ugyanakkor az egyesületek állami források megszerzésére tett erőfeszítései nem
érik el a szükséges szintet, és a sportszervezetek marketingmunkája sem
megfelelő.
A sporttevékenységgel összefüggő bevételek (tagdíjak, jegybevételek) mértéke
még mindig elhanyagolható a sportszervezetek költségvetésén belül. A nehéz
helyzetben lévő egyesületek többnyire az önkormányzattól várják a segítséget,
olykor hangulatkeltéssel is fokozva a nyomást. A város önkormányzata legjobb
szándéka ellenére sem képes a jelentkező igények teljes kielégítésére. Az
önkormányzatnak nem lehet célja, hogy teljes egészében felvállalja a sportágak
vagy szakosztályok finanszírozását.
Az önkormányzat az elmúlt években a sport támogatásának olyan rendszerét
alakította ki, amely kiterjed a sport valamennyi részterületére. Figyelembe veszi
a foglalkoztatottak létszámát, a sportszervezetek szerepvállalását a helyi
sportélet szervezésében, valamint az eredményességet. A támogatás formáit és
lehetőségeit a kerület sportrendelete rögzíti.
Az ifjúsági, szabadidős, és sportlétesítmények fenntartására éves szinten
mintegy 150 millió forintot irányzott elő az önkormányzat.
A sportszervezetek működését, a sportrendezvények szervezését évente
mintegy 23-26 millió forinttal támogatja a képviselő-testület. Ebből –
nagyságrendileg – diáksport szervezetek támogatására és diáksport
versenyekre 2,6m Ft-ot, szabadidősport szervezetek támogatására és
rendezvényekre 9,5m Ft-ot, versenysport és tömegsport támogatására 8m
Ft-ot fordít az önkormányzat.
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A XVII. Kerületi Lakóhelyi SE kedvezményesen veheti igénybe az
önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket.
Önkormányzatunk az éves működési kiadási előirányzat költségvetésének
mintegy 1.5%-át fordítja ifjúsági, szabadidős és sportlétesítmények
fenntartására, sportrendezvények szervezésére és sportszervezetek
támogatására.

V. A sportirányítás helyzete
V.1. Sportkoordináció, a helyi együttműködés szervezeti keretei, jellemzői
A képviselő-testület a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megalkotta a
kerület sportrendeletét, amelyet többször aktualizált, módosított. A
sportrendelet az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, a
végrehajtás gyakorlatát rögzíti. A rendeletmódosítások alapvetően a pontosabb,
egyértelműbb feladat meghatározás irányában történtek, követték a jogszabályi
változásokat.
A Rákosmente Erőforrás Bizottság (REB) feladat-és hatásköre
1./ Figyelemmel kíséri a sportintézmények működését.
2./ Közreműködik a szabadidősport szervezésében.
3./ Segíti az óvodai- és diáksport tevékenységet.
4./ Javaslatot tesz az egyesületi szakosztályok támogatására, segíti a
versenysportot.
5./ Véleményt nyilvánít a sportlétesítmények hasznosításáról.
6./ Javaslatot tesz a szabadidő, az óvodai- és diáksport támogatási
előirányzatának felhasználására, elosztására.
7./ Véleményezi a Képviselő-testület döntése előtt a sport területén dolgozó
közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedések tervezetét.
8./ Véleményezi minden ágazatra kiterjedően a kerületi fiatalok szélesebb körét
érintő előterjesztéseket.
9./ Támogatja minden ágazatra kiterjedően a kerületi fiatalokat érintő
kezdeményezéseket.
10./ Figyelemmel kíséri a kerületi sportkoncepció megvalósulását.
11./ Figyelemmel kíséri a sportintézmények működését.
12./ Segíti a szabadidősport szervezését.
13./ Segíti az óvodai- és diáksport tevékenységét.
14./ Kezdeményezi a kerületi sportélet fejlesztését.
15./ Kapcsolatot tart a kerület sportvezetőivel és sportolóival.
16./ Előkészíti a sportlétesítmények fejlesztésére irányuló döntéseket.
17./ Előkészíti a sportlétesítmények hasznosításával kapcsolatos döntéseket.
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18./ Előkészíti a szabadidő-, óvodai- és diáksport támogatására elkülönített
előirányzatok felhasználására irányuló döntéseket.
19./ Előkészíti az elfogadott éves költségvetés keretén belül a sportegyesületek,
sportkörök, diáksport-egyesületek, diáksportkörök támogatása
feltételrendszerének kidolgozását.
20./ Elbírálja a sportpályázatokat.
21./ Közreműködik a gyermek- és ifjúsági táboroztatási pályázat kiírásában és
elbírálásában.
22./ Kezdeményezi az ifjúsági pályázatok kiírását kerületünkben.
23./ Elbírálja a kerületi ifjúsági pályázatokat.
24./ Véleményt nyilvánít a kerületi ifjúságot érintő kérdésekben.
25./ Kapcsolatot tart a kerület civil ifjúsági szervezeteivel.
26./ Kapcsolatot tart a kerületi ifjúsággal foglalkozó intézményekkel,
figyelemmel kíséri működésüket.
27./ Figyelemmel kíséri a kerületi fiatalok körében végzett bűnmegelőzési és
prevenciós tevékenységet.
A sporttal kapcsolatos közfeladatok ellátását nemcsak a központi közigazgatási
szervezetrendszer részét képező intézmények végzik, ebben szerepet kell
vállalniuk a helyi önkormányzatoknak is. A Sporttörvény hiánypótló
rendelkezésként részletesen szabályozza (kötelező feladatok, más helyi
igényként jelentkező feladatok, önként vállalható feladatok) a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait.
A hivatalvezetés és az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda (OMSI) vezetése az
elmúlt években kerületi sportfórum összehívásával adott lehetőséget a sport
civil szervezetek részére a véleménynyilvánításra, gondolatcserére.
Az önkormányzat tisztségviselői, a hivatalvezető, az REB bizottság tagjai egész
évben rendszeresen látogatják a sportrendezvényeket.
Az OMSI irodavezetője és a sportmunkatársak napi kapcsolatot alakítottak ki a
sportszervezetek vezetőivel. A sportegyesületek nagyobb hányada
közreműködik az önkormányzati sportrendezvények lebonyolításában, a
testvérvárosi sportkapcsolatok ápolásában.
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VI. XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzat kiemelt
testnevelési és sport céljai, feladatai
VI.1 Általános célkitűzések
Létrehozza, működteti és folyamatosan fejleszti az óvodás korosztály életkori
sajátosságainak megfelelő testnevelési feltételrendszert, szervezi az óvodások
kihelyezett testnevelési foglalkozásait.
A közoktatási intézményekben fenntartja a teljesítő képes tudást adó, mérhető,
ellenőrizhető, jól szervezett iskolai testnevelés és sport feltételeit, biztosítja a
biztonságos, rendszeresen karbantartott testnevelési- és sportlétesítményeket,
eszközöket. Segíti a mindennapos testedzés megvalósítását.
Szervezi a diákolimpia versenyrendszerét, az egész éven át tartó, felmenő
rendszerű rendezvénysorozatot.
Támogatja a diáksport egyesületek működését.
Különös figyelmet fordít, a lakosság szabadidősport feltételrendszerének
folyamatos fejlesztésére, a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek
megteremtésére.
Kiemelten támogatja a hagyományokkal rendelkező, eredményesen működő
sportegyesületeket, utánpótlás-nevelő műhelyeket.
Az önkormányzati tulajdonban lévő sportingatlanok, sportlétesítmények
működtetésére és fejlesztésére megkülönböztetett figyelmet fordít.
Új fedett és szabadtéri létesítmények megépítésével bővíti a sportolás helyi
feltételeit.
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Rákosmente Önkormányzata a 2016-ig terjedő időszakban az alábbi
célkitűzéseket, feladatokat határozza meg a kerület testnevelési
rendszerének és sportmozgalmának fejlesztéséért.

VI.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvodai testnevelés fejlesztésének feladatai

a fedett testnevelési létesítmények továbbfejlesztése (tornaszobák
kialakítása, bővítése, felújítása), sporteszköz ellátottság javítása
sportudvari részek kialakítása
udvari játékok bevizsgáltatása, átalakítása, cseréje
felszerelések, eszközök, játékok fejlesztése
testnevelési foglalkozások számának bővítése, minőségének javítása
óvodapedagógusok továbbképzése (testnevelési, gyógytestnevelési területen)
kerületi továbbképzés szervezése, szakmai tapasztalatok átadása
a játékos testneveléssel és sportfoglalkozások szervezésével kapcsolatos
szakirodalom beszerzése
óvodák kapcsolatrendszerének bővítése (iskolák, utánpótlás-nevelő
egyesületek)
kihelyezett sportfoglalkozások igénybevételének ösztönzése, segítése
(korcsolya oktatás, úszás, füves pályák igénybe vétele stb.)
orvosi szűrővizsgálatok bővítése, rendszeresítése (pl. általános mozgásszervi
felülvizsgálat)
Óvodás Olimpia versenyeinek megrendezése

VI.3.

Az iskolai testnevelés fejlesztésének feladatai

• a testnevelés feltételrendszerének folyamatos javítása
- a tornatermek ütemezett felújítása különös tekintettel a küzdőtér
burkolatára, a világítás korszerűsítésére / pl. Kőrösi Csoma Sándor Ált.
Iskola és Gimnázium tornaterme /
- sportudvarok ütemezett felújítása, folyamatos karbantartása, bővítése
- a kerület további pontjain műfüves pályák létesítése
- az udvari létesítmények őrzése a rongálások visszaszorítása
- intézményi önálló arculatnak megfelelő sporteszközök beszerzése
- eszközellátottság javítása (évenként az előírt fejkvóta biztosítása)
- testnevelő tanári továbbképzések szervezése, támogatása
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• mindennapos testedzés megvalósításának segítése, figyelemmel kisérése
- kihelyezett testnevelés órákkal a sportági lehetőségek bővítése
- emelt szintű testnevelés oktatásnál az óraszám növelése
- sportági választékbővítés, személyi feltételek javítása a sportegyesületi
szakemberek (edzők) bevonásával
- hosszú óraközi szünetekben a mozgás feltételeinek biztosítása
- a közoktatási típusú sportiskolai rendszerű képzés kialakítása és bevezetése
a Zrínyi Miklós Általános Iskolákban
•

a gyógytestnevelés körülményeinek javítása
- szűrővizsgálatok kibővítése, rendszeresítése
- eszközök, helyszínek, módszerek bővítése
• az egészséges életmód kialakításának segítése
- szakmai anyagokkal, kiadványokkal
- egészségnapok rendezésének támogatásával
- iskolai étkeztetés, iskolai büfé kínálatának ellenőrzése
• a kiemelkedő tanulmányi és sport eredményt elért kerületi gyermekek
díjazása („Élen a tanulásban, élen a sportban”)
• a balesetmentes közlekedés, biztonságos kerékpározás propagálása,
elterjesztése, a kerület tanuló ifjúságának körében, a XVII. kerületi
Rendőrkapitánysággal együttműködve.
VI.4. Az intézményi diáksport szervezetek munkájának fejlesztése
• növekvő
szerepvállalás
a
tanulók
mindennapos
testedzésének
megvalósulásában
• a sportági választék optimális növelése (kerületi sportegyesületekkel
együttműködve a kölcsönös előnyök elvén)
• természetjáró szakosztályok munkájának erősítése, támogatása
• a szabadban végzett mozgásformák népszerűsítése
• divatsportok, extrém sportágak befogadása
• háziversenyek, iskolák közötti bajnokságok szervezésének ösztönzése
• tevékenységarányos önkormányzati finanszírozás erősítése
• a diáksport szervezetek és a sportegyesületek együttműködésének elősegítése
• testnevelő tanárok kötelező időszakon túli tevékenységének ösztönzése
• támogatások felhasználásának ellenőrzése
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VI.5. A diákolimpiai versenyrendszer feltételeinek javítása
• a jelenlegi sportági választék fenntartása, tanulói igény szerinti növelése
• a rendezvények feltételrendszerének fejlesztése (pályák rendbehozatala,
eszközök javítása, gyarapítása, öltözők karbantartása, versenybírók
biztosítása, egészségügyi háttér, stb.)
• a színvonalas rendezéshez szükséges anyagi források biztosítása
• az eredményesen szereplő intézmények kiemelt díjazása, nagyobb hangsúlyt
fektetve a résztvevők létszámának figyelembe vételére
• budapesti, országos kiemelkedő eredmények külön díjazása
• további diáksport szervezetek bevonása a versenyek lebonyolításába
• testnevelők részére a kísérési díj biztosítása.
VI.6. A lakossági
fejlesztése

szabadidősport

feltételrendszerének

kialakítása,

• a sport civil szféra megerősödésének elősegítése
• rendszeresen igénybe vehető létesítmények számának növelése
• önkormányzati fenntartású létesítményeken a lakossági célú sportolási
lehetőségek bővítése
• „nyitott sportlétesítmény „hálózat kialakítása
• kerületi – központi – lakóhelyi sportegyesület megerősítése, támogatása
• lakóhelyi sportcsoportok, közösségek megalakulásának elősegítése
• szabadidősport programválaszték jelentős bővítése
• kerületi amatőr versenyek, bajnokságok szervezése
• sportos mozgalmak beindítása (pl. kocogás, sportséta, túraversenyek)
kerületrészek közötti versenyek szervezése, hagyományteremtés
• természetjárás népszerűsítése, rendszeres túraprogramok, versenyek
szervezése
- gyalogos, diák, nyugdíjas túrák
- vízi, kerékpáros, autóbuszos, vonatos túrák
• időskorúak mozgáslehetőségeinek elősegítése, népszerűsítése
• nyugdíjas klubok bevonása
• vállalkozói szabadidősport célú beruházások ösztönzése, kedvezmények
biztosítása. Területek, épületek, helyiségek kedvezményes átengedése.
Kataszter készítése a sport célra hasznosítható szabad területekről,
épületekről
• szabadidős sportegyesületek tevékenységarányos támogatása
• szabadidősport célú /önálló/ pályázati rendszer kialakítása, működtetése
- kölcsönös előnyökön nyugvó megállapodás alapján átadott pénzeszközök
• az egészséges életmód népszerűsítése, sportolási lehetőségek megismertetése
• helyi média által rendszeres tájékoztatás a programokról, kerületi sportolási
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lehetőségekről
• helyi sportági bizottságok megalakulásának, működésének elősegítése
(természetbarát, labdarúgó, sakk, asztalitenisz bizottságok)

VI.7.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fogyatékkal élők testedzési, sportolási lehetőségeinek fejlesztése

önkormányzati fenntartású sportlétesítmények ütemezett akadálymentesítése
új létesítmények akadálymentességének kötelező kiépítése
igény alapján létesítmény(ek) használatának biztosítása
központi lakóhelyi sportegyesületben egy célirányos szakosztály létrehozása
célzott programok rendszeres szervezése, testedzési lehetőségek bővítése
kapcsolattartás a mozgássérültek, fogyatékkal élők szervezeteivel
információszolgáltatás a fogyatékosok sportolási lehetőségeiről
sérült, fogyatékos sportolók egyedi támogatása

VI.8.

A sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységének támogatása

• a jövő eredményes kerületi élsportjának megalapozása, a fiatalok rendszeres
és szervezett sportolási feltételeinek biztosítása
• kapcsolódás a SPORT XXI. egységes utánpótlás-nevelési program
megvalósításához
• kerületi utánpótlás nevelési rendszer kialakítása /óvodától a versenysportig/
• kölcsönös előnyökön nyugvó megállapodások rendszerének kialakítása,
működtetése /önkormányzat – sportegyesületek – iskolák – diáksport
szervezetek/
• a jelenlegi szakosztályok működésének stabilizálása
• új, utánpótlás neveléssel foglalkozó szakosztályok létrehozásának
elősegítése, sportági megfelelőség biztosítása a kerületben működő felnőtt
szakosztályokkal
• az utánpótlás-neveléssel foglalkozó szakosztályok munkájának kiszámítható
tervezhető, tevékenység arányos támogatása
• létesítmények használatánál az elsődlegesség és a kedvezmény elvének
biztosítása
• megállapodások alapján meghatározott sportlétesítmények térítésmentes,
vagy kedvezményes átengedése azon sportszervezetek részére, amelyek
nagy létszámot foglalkoztatnak, eredményesen tevékenykednek (XVII.
kerületi Lakóhelyi SE, Rákosmenti Testedző Kör, Zrínyi 17 SE,
Rákosmenti Asztalitenisz Klub, Rojik SE)
• egyes kiemelt versenyek támogatása
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• a tehetségek kiválasztásának elősegítése, követendő formák, módszerek
elterjesztése
• a diáksport szervezetek és az utánpótlás szakosztályok együttműködésének
ösztönzése, elősegítése
• az iskolai szűrőprogramok bevezetésével a sportágválasztás elősegítése
• a sportágak közötti átjárhatóság elősegítése
• sport jellegű táboroztatás elősegítése, hátrányos helyzetűek támogatása
• nemzetközi sportkapcsolatok ápolásának elősegítése
VI.9.

A versenysport támogatása

• az önkormányzat és a sportszervezetek – kölcsönös előnyökön alapuló középtávú, valamint éves megállapodására vonatkozó, együttműködési
rendszer kialakítása
• a hagyományosan jól működő, szervezett, eredményeket felmutató
sportszervezetek tevékenységarányos támogatása
• egyes kiemelt helyi /emlékversenyek, tornák, kupák/ és nemzetközi
rendezvények támogatása
• a megépítendő tornacsarnokban az arányos mértékű használat biztosítása
/edzések, mérkőzések/
• az önkormányzat sajátos kommunikációs eszközeivel népszerűsíti a
sportszervezetek tevékenységét és elősegíti a mérkőzéseken a nézőszám
növelését
VI.10.

A kerületi sportlétesítmények fejlesztése

• az egyes fejezeteknél megfogalmazott létesítményfejlesztési feladatok
megvalósítása
• multifunkcionális rendezvény csarnok felépítése
• sportburkolatú futópálya létesítése a Diadal utcai általános iskolában.
• korábban sport célokat szolgáló, jelenleg használaton kívüli területek,
létesítmények sport célú rehabilitációja
• Javaslat készítése az önkormányzat tulajdonában lévő ifjúsági, szabadidős és
sportlétesítmények jelenleginél hatékonyabb szervezeti keretek között történő
működtetésére, a létesítmények racionalizálására.
• az oktatási intézmények fedett- és szabadtéri sportlétesítményeinek tervszerű
és szakmailag alátámasztottan felállított fontossági sorrendet követő
felújítását és ezeknek a közvetlen lakókörzet igényeinek megfelelő
üzemeltetését a helyi szabadidősport kiszolgálása érdekében
• Népkert megújítása kapcsán BMX és gördeszka pálya létrehozása egy
megnyert pályázat keretében.
• Valamennyi sportlétesítményben az öltöző egységek korszerűsítése,
energiatakarékos fűtés és melegvíz ellátó rendszerek kiépítése.
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• vállalkozói alapon történő sportcélú beruházások ösztönzése, elősegítése
• közterületen lévő játszóterek korszerű, balesetmentes, környezetbarát
eszközökkel történő felszerelése, sportpályák /dühöngők/ korszerűsítése
• A rehabilitációs területek fejlesztésénél lakossági célú sport funkciós
létesítmények építése, extrém sportokat szolgáló létesítmények vállalkozási
alapon történő létrehozásának elősegítése.
• kocogó pálya kialakítása /pl. Rákos-patak/
• tanulmány készítése kerékpár-utak bővítéséről, továbbfejlesztés lehetőségeiről
• uszoda építés lehetőségének vizsgálata
• kültéri fitness szigetek elhelyezése a kerület több pontján.
VI.11. Együttműködés,
végrehajtásában

koordináció,

a

kerületi

sportfeladatok

• helyi feladatmegosztás, együttműködés érvényesítése a sport egyes
részterületein, együttműködés a civil sportszervezetekkel
• az önkormányzattól átadott-átvállalt sportfeladatok meghatározása,
megállapodásokban történő rögzítése
• a kerületi oktatási intézmények, diáksport szervezetek – sportegyesületek
együttműködésének elősegítése
• a kerületi sportaktíva hálózat kialakításának elősegítése
• az önkormányzat koordináló, katalizátor szerepének erősítése
• sportrendezvények közös szervezése a sportegyesületekkel
• együttműködés a fővárosi önkormányzattal és a sportági szakszövetségekkel
• regionális együttműködés alapjainak lerakása (kerületek együttműködése
/ pl. létesítményfejlesztés, közös programok – akciók szervezése /
• évente kerületi sportfórum összehívása
• az éves kerületi sporttevékenység nyilvános értékelése, eredmények
elismerése
VI.12. A sportkapcsolatok fejlesztése
• a regionális gondolkodás és cselekvés irányainak meghatározása (közös
rendezvények szervezése, együttműködés a létesítményfejlesztésben)
• a Fővárosi Önkormányzat és a XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
sport célú együttműködésének kialakítása, megállapodásban történő rögzítése
• nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, fejlesztése, új testvérvárosi
sportkapcsolatok kialakítása.
• a kerületi kiemelt sportágak fővárosi és országos szövetségeivel a
munkakapcsolat, együttműködés formáinak kialakítása
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
Mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
(képviseli: Riz Levente polgármester, adószám: 15517007-2-42, székhely: 1173 Budapest,
Pesti út 165.) mint „Megbízó”,
másrészről a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli: Forrás Gyula ügyvezető:, Cg: 01-09-925517, adószám: 14998232-2-42, székhely:
1173 Budapest, Pesti út 167.) mint „Megbízott”,
továbbiakban együtt „Szerződő Felek”, vagy „Felek” között alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
I.

Előzmények

Felek 2009. december hó 1. napján szerződést kötöttek a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0006
regisztrációs számú, "Térnyerő – Újítsuk meg együtt Keresztúr köztereit!
Rákosmente kerületközpont rehabilitációja" című projekt projekt-menedzseri
feladatainak ellátása tárgyában.
A megbízási szerződésben a Felek, a Megbízott teljesítési határidejét, a KMOP-5.2.2/B-2f2009-0006 regisztrációs számú pályázati projekt Támogatási Szerződésének megfelelően
határozták meg, mely dokumentum 3.3.1 pontja definiálja a projekt fizikai
megvalósításának tervezett időpontját (2010.12.31.) és az utolsó kifizetési igénylés,
valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határidejét is (2011.03.31.).
A projekt megvalósítása során a kivitelezési feladatokra megkötött szerződés határidejét a
Felek 2011. április 30-ra módosították, ezért a Támogatási Szerződés Általános Szerződési
Feltételek 6.2.a.) pontjának megfelelően a Megbízó kezdeményezte a Támogatási
Szerződés módosítását. A projekt módosított fizikai megvalósításának tervezett időpontját
a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet, elfogadta és a Támogatási
Szerződés módosítása 2011.03.17-én aláírásra került, mely szerint a projekt módosított
fizikai megvalósításának tervezett időpontja 2011. április 30.

II. Módosítás
1. A Felek rögzítik, hogy a 2009. december hó 1. napján megkötött megbízási szerződést (a
továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel, a jelen Módosítás aláírásával az alábbiak
szerint módosítják:
A Szerződés 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatokat jelen szerződés aláírásától
kezdődően a záró projekt előrehaladási jelentés befogadásáig látja el.”
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A Szerződés 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép:
„9. Megbízottat a jelen szerződésből eredő projektmenedzsment feladatok ellátásáért
bruttó 82 875 000 Ft - azaz Nyolcvankettőmillió-nyolcszázhetvenötezer forint
megbízási díj illet meg. A megbízási díjat Megbízott havonta időarányosan jogosult
számlázni. A megbízási díj a Megbízottnak akkor jár, ha a szerződésből eredő
feladatait az elvárható legnagyobb gondossággal látja el, és a megbízási díj
összességéről teljesítési igazolást követően kiállított számlát a Megbízó felé egy
eredeti példányban benyújtja. A Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételét
követő 15 napon belül a Megbízott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11717009-20188054
számú számlájára történő átutalással egyenlíti ki.”
2. A Szerződés jelen Módosításban nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban
maradnak.
3. Szerződő Felek jelen Módosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, erre felhatalmazott képviselőik útján írták
alá.
Kelt: Budapest, 2011. év március hó……….

______________________________
Megbízó
Riz Levente
polgármester

______________________________
Megbízott
Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft.
Forrás Gyula
ügyvezető
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