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1. Előterjesztés

l isztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdésének 17. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a kerületi sport
és szabadidősport támogatása és az ifjúsági ügyek. A sport jelentősége meghatározó a kerület
életében. A nevelő hatás mellett egyre fontosabb a sport egészség-megőrzési funkciója is. Közismert a
sport pozitív hatása a gyermekek testi és lelki fejlődésére. Az aktív sportolás biztosítja a gyermekek
szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését, rendszerességre, és kitartásra tanít. Kiemelten fontos

a sport közösségformáló ereje és az egészséges életmód kialakításában betöltött szerepe a 6-14 éves
korosztály esetében.
Az aktív sportolásnak napjainkban egyre nagyobb költségei vannak, amely aránytalanul nagy terhet
jelent a nehezebb körülmények között élő családok számára. A rendszeresen fizetendő tagdíjakat,
utazással kapcsolatos költségeket az alacsonyjövedelmekkel rendelkező családok képtelen megfizetni,
nem képesek beszerezni a sportoláshoz szükséges eszközöket, így nem tudják biztosítani a sportban
tehetséges gyermekük részére a sportolási lehetőségek igénybevételét. A kerületünkben is élnek olyan
6-14 éves gyermekek, akik számára jelenleg nem elérhető a szakosztályokban történő aktív sportolás
lehetősége, mivel a gyermekeket nevelő családok nehéz anyagi körülmények között élnek és a szülők
önerőből nem tudják fedezni annak költségét.

A szociálisan rászoruló sportoló gyermekek megsegítése érdekében javaslok egy új támogatási forma
bevezetését, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek számára Is biztosítsuk az aktív
sportolás lehetőségét, hogy a sport szélesebb körben elérhetővé váljon, ezzel pedig nőjön a kerületben
az aktívan sportoló gyermekek száma. A javasolt támogatási forma lényege, hogy az Önkormányzat
átvállalja a havi tagdíj egy részének megfizetését, a megállapított támogatást az Önkormányzat
közvetlenül a választott szakosztály részére utalja át. Az eljárás a szülő kérelmére indulna, a
támogatásról pedig a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntene. Ehhez szükségesnek
tartom, hogy az Önkormányzat együttműködési megállapodást kössön az érintett szakosztályokkal.
Javaslom, hogy a sporttámogatás részletes szabályairól, a jogosultsági feltételekről, az igénybevétel
módjáról, a résztvevő szakosztályok szerepéről alkosson rendeletet a képviselő-testület.

Tekintettel arra, hogy a határozati javaslat elfogadása esetén csak előkészítő munka indulhat el, jelen
döntésnek költségvetési vonzata nincs.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CÜKXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Tisztelettel kérem Önöket arra, hogy fontolják meg a fentieket és támogassák határozati javaslatot.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

12022. (....) önkormányzati határozata

...

a szociálisan rászoruló I. kerületi sportoló gyermekek támogatásának előkészítéséről.

1.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a
szociálisan rászoruló 6-14 korú gyermekek részére nyújtható sporttámogatás bevezetésének
lehetőségét.

2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
készítsen

rendelet

tervezetet

mely

tartalmazza

a

szociálisan

rászoruló

gyermek

sporttámogatásának feltételeit, a támogatás jogosultsági feltételeit, valamint készítse elő az
érintett szakosztályokkal kötendő együttműködési megállapodásokat.

3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezése során
biztosítson fedezetet a jelen határozat 2.) pontjában foglalt támogatás nyújtására.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda
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