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Tisztelt Képviselő-testület!
Számtalan módon lehet és kell is közösséget építeni és gondozni, lehet a kultúrán keresztül,
kiállításokkal és zenei előadásokkal, lehet egy közös cél mentén, mint a környezetünk élhetőbbé
tétele a zöldfelület növelésével, vagy a sporton keresztül.
Ezen előterjesztésünkben ez utóbbi infrastrukturális fejlesztéseire teszünk javaslatot. A Czakó
utcai Sport és Szabadidőközpontnak a szerepe kiemelkedően fontos a kerület életében, nem
csak a napi testmozgást teszi lehetővé minden korosztály számára, de olyan közösségépítő
rendezvényeknek is helyszínt biztosít, mint a családi nap, nyárzáró ünnepség vagy
gyermektáborok. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megfelelő mértékben
fejlesszük a sportpályát.
dr. Gömör Iván megbízott intézményvezető javaslatai nyomán elgondolkoztunk és egy új élhető
és a kerületi igényekhez megfelelően illeszkedő előterjesztést dolgoztunk ki.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat törekszik arra. hogy megfelelően lássa el
elsősorban a közigazgatási területén lakó, életvitelszerűen az I. kerületben élő lakosok számára
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a
továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatát. A Mötv. 23. § (5) bekezdésének 17. pontja
értelmében a kerületi önkormányzat feladata különösen a kerületi sport és szabadidősport
támogatása, ifjúsági ügyek. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55.

§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat fenntartja és működteti a tulajdonát képező
sportlétesítményeket, támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása
feltételeinek megteremtését. A kerületi önkormányzat támogatja az iskolai sportkörök
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan
ellátásához szükséges feltételek megteremtését.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Czakó utcai Spoit- és
Szabadidőközpont (a továbbiakban: Intézmény) alaptevékenységeihez igazodva javasolt a
sportszolgáltatások fokozatos fejlesztése.

1.
2.
3.
4.

Teniszpálya salak burkolatának teljes felújítása
Street workout funkcionális edzőpark létrehozása
11 Onm többfunkciós edzőterem kialakítása
Centrum pálya öntöző rendszerének kiépítése

Ezen javaslatok több célt is szolgálnak, a centrum pálya locsolórendszerrel történő feleszerelése
gazdaságosabb locsolást tesz lehetővé, ezzel elősegítve a víz optimálisabb felhasználását és
csökkentve a vízfogyasztás mértékét.
A 110 négyzetméteres többfunkciós edzőterem kialakítása a kiszolgáló épület jelenleg is
használatlan, de továbbra is temperált részein valósulna meg. Ezzel a fejlesztéssel nem csak a
kihasználatlan területet szüntetnénk meg, hanem a szolgáltatások palettáját is bővítenénk. A
terem lehetőséget biztosítana a csoportos személyi edzések szakszerű lebonyolítására, így
növelve a bevételi forrásokat.
Azonos célt szolgál a Street workout park kiépítése, így akár kültéri foglalkozásokat is le lehet
bonyolítani, munkaidőben sem állna üresen ugyanis a tornaórák hasznos kiegészítője lehet.
A teniszpálya salak rétegének felújítása égető fontosságú, jelenleg az egyik leginkább
kihasznált pálya a Czakón, a környékbéliek régóta használják és nagyon kedvelik.
Az indikatív árajánlatok alapján a 110nm-es edzőterem, a füves pálya öntöző rendszerének, a
teniszpálya burkolatának felújítása és a Street workout park költségei az alábbiak szerint
oszlanak meg:
Edzőterem: 18.420.731,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 23.394.328,- Ft.
Öntözőrendszer: 5.550.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.048.500,- Ft
Teniszpálya burkolat: 1.500.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.905.000,- Ft
Street workout park: 2.065.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.622.550,- Ft

Javasoljuk, hogy az edzőterem, az öntözőrendszer, a teniszpálya burkolat és a Street workout
park költségeit mely összesen, bruttó 34.970.378,- Ft. A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1 /2022. (11.28.) önkormányzati rendeiete 6. melléklet Egyéb
céltartalékok 31. sor „2021. évi maradvány" terhére biztosítani, az intézményi finanszírozás
keretében átcsoportosítással.

A fentiek alapján kéijük a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont sport infrastruktúra- fejlesztésről szóló előterjesztés megtárgyalására és
elfogadására.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Döntési Javaslat:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (....) önkormányzati
határozata a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra-fejlesztésről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és
jóváhagyja a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra-fejlesztését mely szerint:
1)
2)
3)
4)

a főépületben 110nm-es sportterem kerül kiépítésre
automata öntözőrendszer kerül kiépítésre a füves 90 m x 45 m-es labdarugópályán
a 2x, 23,77m x 10,97m-es teniszpálya salak burkolatának felújítását
szabadtéri erősítő keret Street Workout edzések lebonyolítására

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti
fejlesztésekhez összesen 27.535.731 + ÁFA, azaz bruttó 34.970.378,- Ft összeget a Budapest I.
kerület Budavári Önkonnányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeiete 6.
melléklet Egyéb céltartalékok 31. sor ,,2021. évi maradvány" terhére biztosítja, amely
intézményi finanszírozásként kerül átadásra az intézmény részére.
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