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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott, az 

Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a kerületi sporttevékenységek támogatásáról 

szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban 

az Európai Sport Chartával és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel, 

sportfeladatokat lát el. 

 

A Képviselő-testület munkatervének megfelelően mellékelten előterjesztem az Önkormányzat 

kerületi sportélettel kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 
 

Kérem a Képviselő-testülettől a beszámoló szíves elfogadását.  

 

Határozati javaslat:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2022. 

(VI. 16 .) határozata a kerületi sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a kerület 2021.évi sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.  

II. a kerület 2021.évi sportéletéről szóló beszámolót nem fogadja el.  

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési jogkörrel tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2022. május  31.  

 

 

 

 

 
    Jeszenszky Rózsa                                                                                   Bese Ferenc 

   civil és sportreferens                                                                                 polgármester 

 az előterjesztés készítője                  előterjesztő 
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Beszámoló 

a kerületi sportéletről 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egyetemes emberi kultúra részeként, elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az 

egészségmegőrzésben, a rehabilitációban, a személyiség formálásában, az egészséges 

életmódra nevelésben, a közösségi magatartás kialakításában, valamint különleges szerepét az 

ifjúsági fizikai és erkölcsi nevelésben az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a 

kerületi sporttevékenységek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 

a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb 

körében érvényesüljenek, hozzájárulva a polgárok egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve 

javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

 

Bár a sportélet elsősorban a versenysport felé irányul, fel kell ismerni és a lakosság felé is 

közvetíteni kell, hogy a mozgás, az egészséges életmód a hétköznapi életben is milyen fontos 

szerepet tölt be. 

Lehetővé kell tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi – az egyén és a társadalom 

szempontjából – hasznos funkciója (egészségmegőrzés, prevenció, rehabilitáció, nevelés, 

személyiségformálás, mozgáskultúra fejlesztése, közösségi magatartás kialakítása, szabadidő 

kulturált eltöltése, szórakozás stb.) érvényesülhessen. 

Az egészséges életmódra nevelés már óvodában, iskolában el kell, hogy kezdődjön ahhoz, hogy 

felnőtt korban már természetes tevékenységgé váljon. Ez a feladat a családra, pedagógusokra, 

sportbázisokra, egyesületekre és nem utolsó sorban intézményekre hárul. 

 

Az emberekhez közvetlenül a települési önkormányzat van a legközelebb, nem csak hatósági 

kérdésekben, hanem a mindennapi életéhez szükséges esetekben is. Az önkormányzatoknak a 

sport területén történő szerepvállalásával az Alaptörvény, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) foglalkozik.  

 

A Sporttörvény feladatokat ad az önkormányzat számára. Ilyen feladat többek között a 

sportszervezetekkel való együttműködést, sportlétesítmények fenntartása. 

Az Mötv. kerületi önkormányzati feladatként jelöli meg kerületi sport és szabadidősport 

támogatását.  

A helyi településvezetők érzik a sport támogatásának jelentőségét és fontosságát. 

 

Soroksár Önkormányzatának sportfeladatai  

A Sporttörvény 55. § (6) bekezdésének a) pontja szerint: 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget.,” 

Annak érdekében, hogy az idézett törvényi kötelezettségnek eleget tegyünk, az Önkormányzat 

rendeletében is meghatározta, hogy kiemelten támogatja a helyi sporttevékenységet, a 

gyermek-és ifjúsági sportot, az utánpótlás nevelést, illetve tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvényeket.  

A testnevelés és sport részterületei - az óvodai testnevelés, a verseny-, illetve látványsport, a 

lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja – egymással összefüggő, kölcsönhatásban álló 

egészet képeznek. 



A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos 

megkülönböztetés. A rendeletben rögzített jogok megilletnek mindent személyt nem, kor, 

vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi, vagyoni, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül. 

 

Soroksár Önkormányzat sportrendeletének hatálya  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 

március 13-án alkotta meg az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a kerületi 

sporttevékenységek támogatásáról szóló 16/2012. (III. 23.) önkormányzati rendeletét. 

A rendelet hatálya kiterjed: 

- a helyi testnevelés és sporttevékenység megvalósulásában résztvevő, az Európai Unió 

valamely tagállamában állampolgársággal rendelkező magánszemélyre, aki az Önkormányzat 

közigazgatási területén érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik; 

 - az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportintézményekre, sportlétesítményekre, 

az Önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett sportszervezetekre és egyéb, a helyi 

sportot támogató szervezetekre, amelyekkel az Önkormányzat megállapodást köt; 

- az önkormányzattal együttműködő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre, 

sportvállalkozásokra, egyéb költségvetési szervekre, együttműködés keretében; 

- önkormányzati tulajdonú, elsősorban önkormányzati sportfeladat ellátására vagy 

önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény üzemeltetésére alapított gazdasági társaságokra. 

 
Az önkormányzat sport feladatai 

- a lakosság mind szélesebb ösztönzése a sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés 

céljából, 

- az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltése, az egészségmegőrzés 

fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálás, 

- a tömeg- és szabadidősport helyi feltételeinek megvalósítása és javítása, 

- a fejlett sportélet alapját képező bölcsődei, óvodai testnevelés és sport személyi és tárgyi 

feltételeinek fejlesztése, 

- a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek megteremtése, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítése, 

- a szabadidő hasznos eltöltését célzó sporttevékenységek feltételeinek javítása,  

- a kerületben működő sportvállalkozások ösztönzése, támogatása, 

- a sport népszerűsítése, diák- és szabadidős sporttevékenységek, az utánpótlás-nevelés 

és a versenysportok lehetőségeinek megteremtése érdekében – különösen- a következők 

támogatása: 

o az utánpótlás-nevelés tevékenység, 

o az óvodai és iskolai kerületi sportverseny rendszer, így az óvodai- és 

diákolimpia működtetése, fejlesztése, 

o a verseny élsport és látványsport a hagyományoknak megfelelő eredményesség 

érdekében, ugyanakkor figyelembe véve az amatőr és hivatásos sport közötti 

különbségeket, 

o a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetése, 

fenntartása, a sportlétesítmények védelme és funkciójuknak megfelelő 

használatmegőrzése, 

- a célkitűzéseivel összhangban a kerületben tevékenykedő sportegyesületeket, valamint 

sporttal és testneveléssel foglalkozó szervezetek támogatása. 

 

Az önkormányzat sportfeladat - ellátásának elemei és intézményei 



Az önkormányzat a testnevelési és sportfeladatainak ellátása érdekében sportintézményeket, 

sportlétesítményeket tart fenn, sportfeladat ellátására vagy sportlétesítmény-üzemeltetésére 

alapított önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot támogat, sport-közfeladatokat ellátó 

közalapítványt működtet, a Polgármesteri Hivatal útján sportreferenst foglalkoztat, 

sportszervezeteket támogat, sporttal kapcsolatos címeket alapított és adományoz.  

Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásába megállapodás alapján az alábbi 

intézményeket, létesítményeket és szervezeteket vonhatja be:  

- az önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményeit,  

- az önkormányzat közigazgatási területén működő, nem önkormányzati fenntartású 

létesítményeket,  

- az önkormányzat területén működő sportszervezeteket.  

Az önkormányzat sportlétesítményeinek ellenőrzését a Képviselő-testület látja el.  

 

A szabadidősport helyi feltételeinek javítása érdekében tett intézkedések: 

 

• Az óvodások gazdag mozgáslehetőségeinek biztosítása mellett óvodások 

versenyeztetése.  

• Az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése.   

• A hátrányos helyzetűek, a fizikailag vagy szellemileg fogyatékosok számára a 

sportlétesítmények használatának biztosítása. 

• Az önkormányzati tulajdonú létesítmények fenntartása, működtetése és fejlesztése. 

 

A sport önkéntes, társadalmi szereplői 

 

Az Önkormányzat támogatja a testnevelési és sportcéljaival összhangban tevékenykedő 

egyesületeket, ezen feladatok ellátásából részt vállaló sportegyesületek szakmai működését. 

A támogatás mértékénél figyelembe kell vennie az egyesületben foglalkoztatottak számát, a 

versenyszakosztályok eredményességét, a sportág helyi népszerűségét. 

Az Önkormányzat támogatja a nem feltétlenül kerületi egyesületben sportoló, de kerületi 

kötődésű egyéni sportolókat, nemzetközi szintű eredmény reményében (Szőke Alex – birkózás, 

Parti András – hegyikerékpár, Józsa Levente - taekwondo, Takács Péter - erőemelés, Klement 

Kármen - karate) 

Ennek megvalósítását sportközalapítvánnyal segíti és törekszik a velük való együttműködésre.  

A sportszolgáltatások körének bővülése fontos eszköz a kerület vonzóbbá tételére. Az 

Önkormányzatnak a rendelkezésére álló eszközökkel kell segítenie a sportvállalkozások 

alakulását, illetve kerületi letelepedését. 

 

A sporttevékenység támogatása 

 

Az Önkormányzat intézményeinek költségvetésén keresztül biztosítja az óvodai testnevelést, 

biztosítja az óvodai és iskolai kerületi sportverseny-rendszer működtetéséhez szükséges 

pénzeszközöket. 

Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásához biztosítja sportlétesítményei működtetését, 
amelyet költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy egyéb magánjogi megállapodás útján 

biztosít. 

Az Önkormányzat a kerületi székhelyű sportszervezetek támogatását lehetőségeihez mérten az 

előző évről szóló beszámoló alapján költségvetésében biztosítja. 

Soroksár Önkormányzata a Soroksári Hírlapban és az Önkormányzat honlapján közzéteszi az 

önkormányzat által biztosított kedvezményes, önköltséges és ingyenes sportolási lehetőségeket 

és sporteseményeket. 



 
 
 

 

Óvodai sport 

 

A közoktatásban a sport sikerességének elengedhetetlen feltétele az óvodákkal való 

hatékonykapcsolatrendszer kialakítása. A kerületben működő óvodákba járó gyerekek 

testmozgásra nevelése nem merül ki a mindennapos testnevelés gyakorlásában.  

 

Az önkormányzat támogatásával minden év tavaszán a Soroksári Sportcsarnokban a III. sz. 

Összevont Óvoda szervezésében a kerületi nagycsoportosok részére megrendezésre kerül a 

NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK SPORT DÉLELŐTTJE rendezvény, melyre az idei 

évben április 26. napján került sor. 

Ezen a rendezvényen a reggeli bemelegítő aerobik után 250 kerületi óvodás mérte össze 

sportosságát: futásban, kislabda hajításban, távolugrásban és medicinlabda dobásban. Egész 

délelőtt folyamán mozogtak a gyerekek, gyümölcsöket, rostos üdítőt és vizet fogyasztottak. A 

délelőtt végén minden résztvevő ajándékképpen egy labdát kapott. 

 

Iskolai sport: Diáksportkörök 

A kerületben öt alapfokú oktatási intézmény működik. Minden iskolában működik Iskolai 

sportkör vagy Diáksport Egyesület.  

Feladata az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, tagjainak rendszeres helyi, 

intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, és 

versenylehetőségek tervezése és szervezése.  Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés 

megteremtése, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi 

öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a 

tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. 

A legtöbb iskolának van egy - két kiemelt sportága, amelyben átlagtól jobb eredményeket ér el: 

Török Flóris Általános Iskola: leány kosárlabda, fiú kézilabda, aerobik 

Grassalkovich Antal Általános Iskola: gyeplabda, floorball, aerobik,  

Páneurópa Általános Iskola: labdarúgás. kosárlabda 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola: súlyemelés, petanque 

Fekete István Általános Iskola: túrázás, BMX 

Az iskolák délutáni szakkörökben testnevelők irányításával készítik fel a gyerekeket a kerületi 

iskolák közötti versenyrendszer sportágaira. Így igen sok gyerek sportol, anélkül is, hogy 

valamelyik sportágban egyesületbe járna edzeni. A testnevelők véleménye szerint így sok ügyes 

gyerek – akik egyébként nem járna sportolni – bevonható a közösségbe. 

 

Diákolimpia , diáksport  versenyrendszer  

A kerületi versenyek célja:  

- rendszeres és folyamatos versenyzési lehetőség biztosítása a tanulók részére, 

- a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése,   

- a nevelési-oktatási intézményekben a sportágak népszerűsítése,  
- a kerületi első helyezések eldöntése, 

- lehetőség a tanulók felkészültségének mérésére, 

- az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a sportág 

szakszövetségek utánpótlás nevelési rendszerét,  

- a versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése. 

 



A XXIII. kerület Diákolimpiai programját 

minden tanév első testnevelő tanárok 

értekezlete állítja össze és fogadja el, 

összhangban a Budapesti Diáksport Szövetség 

által kiadott programmal.  

 

Soroksár Önkormányzata az önkormányzat 

feladatának tekinti a diákolimpia működtetését, 

fejlesztését. A Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

minden tanév végén a pontverseny legeredményesebb iskolái „kislétszámú iskola” és 

„nagylétszámú iskola” kategóriában jutalomban részesülnek:  

- „nagylétszámú” kategóriában: az I., II. helyezést elért iskolák vándorserleget és sporteszköz 

vásárlási utalványt, 

- „kislétszámú” kategóriában: az I. II. III. helyezést elért iskola vándorkupát és sporteszköz 

vásárlási utalványt kap. 

 

Az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a XXIII. kerületi Diákolimpiai programok 

megrendezésének személyi, tárgyi, anyagi feltételeit.  

 

Diákolimpia keretén belül megrendezésre kerülő sportági versenyek: 

Atlétika: több szakága is megjelenik a versenyrendszerben. 

A kerület sportpályáján készítik elő a versenyhez szükséges 

területeket: távolugráshoz, váltófutáshoz, kislabda 

hajításhoz, súlylökéshez, futáshoz. 

 A „Mezei futóverseny” az egyik legnagyobb részvételi 

számú rendezvény. A Soroksári Sportcsarnok és környékén 

kerül megrendezésre az elmúlt években már a Soroksári 

Napok rendezvény keretein belül 

Partizánlabda, asztalitenisz, játékos sorversenyek, 

kosárlabda, floorball sportrendezvényekre a kerület oktatási 

intézményeinek tornatermei és a Sport és Szabadidőközpont 

áll rendelkezésre. Soroksár területe lakossági számához 

képest igen nagy, emellett két egymástól távol eső egységen 

terül el: Ó - Soroksár és Újtelep. A kerület két részének 

összekötésére Önkormányzatunk, valamint a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

„Menetrendszerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés”-t kötött, 

melyben Önkormányzatunk vállalta, hogy a tárgyi évet megelőzően előzetes kötelezettséget 

vállal az utazóközönség számára ingyenes 135 buszjárat finanszírozására, a BKK Budapesti 

Közlekedési Központnál a díjmentesség következtében keletkező bevételkiesés megtérítésére. 

A járatok díjmentesen vehetők igénybe a BKK utazási feltételeinek betartása mellett. Ez 

azonban nem alkalmas, illetve nem elégséges a sportrendezvényekre utazásokhoz, így a nagy 

létszámú rendezvények lebonyolításához buszbérlésre kerül sor, hogy a gyerekek a sportolásra 

pontosan érkezzenek és haza is tudjanak jutni időben.  

• Sakk: Ez a sportág az egyetlen a kerületi diákolimpia közül, ami hétvégén kerül 

lebonyolításra a Táncsics Művelődési Házban. A rendezvényt nem a kerületi diáksport 



szervező vezeti le, hanem a Budapesti Sakk Szövetség biztosít szakembert a verseny 

irányításához. Nagyon sok gyermek érdeklődik a sportág iránt, így nagy létszámmal 

zajlanak minden évben a versenyek. 

Minden egyes sportág versenyének eredményhirdetésekor az I. II. és III. helyezettek érmet és 

oklevelet, és a többi résztvevővel együtt müzli szeletet és rostos üdítőt kapnak. 

 

2021/2022 tanév diákolimpia versenyeinek időpontjai 

 

Sajnálatosan a pandémia helyzet miatt ebben a tanévben is sok verseny elmaradt. 

 

1.) 2021.október 5. ATLÉTIKA váltó és egyéni 

verseny (Szamosi pálya)  
2.) 2021. november 10. PARTIZÁNLABDA 

(Grassalkovich Általános Iskola és Mikszáth K. 

Ált. Isk.) 

3.) 2022.április 28. KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ 

bajnokság (Szamosi pálya)                                        

4.) 2022.május 3. ATLÉTIKA egyéni, összetett, 

csapat verseny I.-II. korcsoport (Szamosi pálya) 

5.) 2022.május 5. ATLÉTIKA egyéni, összetett, 

csapatverseny III.-IV. korcsoport (Szamosi pálya) 

 

 

Szabadidősport 

 

A szabadidősport elsődleges célja a sport és az egészségügyi területeket összekötő feladatok 

ellátása, a szabadidő tudatosan hasznos eltöltése jelenti a sport segítségével Az elmúlt 

évtizedekben a szabadidősport fejlesztése kiemelt szerepet kapott a tervekben. A 

feltételrendszer javítására szolgálnak a Molnár-szigeti Tündérkert új beruházásai, ahol 

szabadtéri sporteszközök, sportpálya, futópálya biztosítja a sportolni vágyók kulturált és 

igényes környezetét. A szabadidősport fejlesztése továbbra is kiemelt feladat.  

A változás érdekében az önkormányzat különböző korosztályokat céloz meg rendezvényeivel: 

gyerek, családi, nyugdíjas egészségnap, illetve segítséget nyújt sportrendezvények 

szervezésében. Konferenciákon, propagandamunkákban közös szakmai tevékenység 

végzéséért kapcsolatokat teremt különböző szervezetekkel – egyesületek, Vöröskereszt -, részt 

vesz a drogellenes munkálatokban, az alternatívák kidolgozásában, a tudatformálásban, „az 

egészség, mint érték” elv terjesztésében.  

 

Kerületi szabadidős rendezvények 

 

2021. szeptember 25. 

Mozdulj, Soroksár: Buci futás  

Molnár-sziget Tündérkert 



2005. óta évente egy-két alkalommal megrendezésre kerül 

a „Mozdulj Soroksár” sportrendezvény, ahol egész 

Soroksár lakosságát megmozgató versenyek zajlanak.  

A rendezvények szervezője és fő támogatója Soroksár 

Önkormányzata. Az őszi rendezvény kiemelt programja a 

Buci futás melynek támogatója a Soroksári Buci Pékség.  

Az önkormányzat az érmek és oklevelek mellett biztosítja 

a helyszínt, a rendezvény hangosítását, színpadot, sport 

ajándéktárgyakat és a rendőrség, közterületőrök és 

polgárőrség, által biztosított útvonalakat a versenyek 

idejére.  

 

 

2021. november 27- 2022. február 27-ig  

Műjégpálya üzemelt a Hősök tere – Arany János u. 

kereszteződésénél  

A műjégpálya évek óta óriási népszerűségnek örvendett a 

gyerekek és a felnőttek között is.  

Délelőtti időszakban a kerületi iskolák tanulói vehették 

igénybe, délután pedig a nagyközönség használhatta 

ingyenesen. 

 

 

 

 

2022.  április 1-2. 

Soroksár Kupa nemzetközi sport és kulturális találkozó. 

A Mikszáth Kálmán Általános Iskolában került 

megrendezésre a kerületünkben működő Soroksári 

Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület nemzetközi 

rendezvénye, ahol 12 ország delegáltjai mérték 

össze tudásukat.  

 

 

 

 

 

 

 

Önszerveződő szabadidős sportcsoportok 

- A labdarúgás Soroksáron is az egyik legnépszerűbb sportág. Több baráti közösség is összejár 

focizni. A csapatok beneveznek majálisokra és kisebb tornákra, de vannak, akik „csak” a 

barátokért és a saját kedvtelésükre sportolnak. 

- Az aerobik igen népszerű sportág Soroksáron is. Több csoportban, több székhelyen tartanak 

edzéseket. 

- Jóga, zumba és több népszerű új mozgásirányzat megjelent, ami köré újabb csapatok 

alakulnak folyamatosan. 

- Önvédelmi sportok egyre népszerűbbek: karate, taekwondo. 

 

 



Versenysport 

Az önkormányzatnál a diáksport támogatási rendszere helyben összefügg a versenysport 

utánpótlás-nevelési programjával. A település forrásokat biztosít a versenysportot képviselő 

egyesületek részére.  

A versenysport, ezen belül az élsport jelenleg is és a jövőben is a sporttevékenység és ennek 

révén a testkultúra húzó ágazata marad. A Sporttörvényben, a települési önkormányzatok 

számára nem kötelező feladatként szerepel a „versenysport tevékenység”. A szórakoztatásra, a 

diák- és szabadidősportra gyakorolt pozitív hatása miatt azonban alapvető jelentőségű. 

Soroksáron a sport az iskolán kívül a sportklubokban gyökerezik. A kerületben működő 

sportegyesületek mindegyike versenysporttal foglalkozik.  

 

 

 

 

 

Soroksári székhelyű egyesületek és szakosztályaik:   

 

A kerületben működő egyesületeknek nincs 

beszámolási kötelezettségük az önkormányzat felé. Az 

egyesületek többsége tájékoztatást küld 

tevékenységéről, kerületi rendezvényeken 

közreműködően részt vesznek.  

 

 

 

 

 

 

 

Soroksár Sportjáért Közalapítvány 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete Soroksár 

sportéletének hatékonyabbá tételéért, a kerületi sportolók és sportszervezetek eredményesebb 

munkájának elősegítésére, az iskolai sporttevékenység fejlesztése érdekében közalapítványt 

hozott létre, melyet közhasznú szervezetként működtet  

A Soroksár Sportjáért Közalapítványt a Fővárosi Bíróság az alapítványi nyilvántartásába 1997-

ben jegyezte be. 

A közalapítvány céljainak megvalósítását elsősorban pályázat kiírásával, céljainak megfelelő 

tanfolyamok, továbbképzések támogatásával, rendezvények megszervezésével kívánja 

előmozdítani, melyről a kuratórium dönt. 

Pályázati adatlap benyújtásával lehet a közalapítvány rendelkezésre álló keretéből támogatást 

igényelni. 

A juttatás odaítélésének szempontjai:  

- soroksári lakos / egyesület legyen, 

- legyenek sporteredményei(k), 

- további eredmények várhatóak legyenek, 

- kiemelt rendezvényt szervezzenek, 

- ellenőrizhetőek, igazoltak legyenek az eredmények. 



A kuratórium jogköre: a kuratórium évente köteles tájékoztatni tevékenységéről az alapítót, 

valamint a közalapítványhoz csatlakozókat, különös tekintettel a közalapítvány vagyonának 

kezeléséről, felhasználásáról. 

Az éves beszámoló elfogadásáról az alapító a rá irányadó szabályok szerint kizárólagos 

hatáskörben határoz. 

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni, melyek elfogadásáról minősített szótöbbséggel határoz. 

A támogatásban részesülőket a kuratórium évente elszámolásra kötelezi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sport kitüntetések, elismerések 

 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos elismeréseiről, az 

adományozható címek felsorolásáról, a címek odaítélésének 

feltételeiről és módjáról, valamint az elismeréssel járó 

juttatásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelet 23 – 25. §-a rendelkezik. 

 

Soroksár Önkormányzata hagyományosan 

elismerésben részesíti minden tanév végén a kerületi 

iskolákba járó, kiemelkedő tanulmányi és 

sportmunkát végző fiatalokat és azokat a fiatalokat is, 

akik csak a sport eredményeikkel emelkednek ki. Cél 

a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai 

képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a 

sport helyes arányainak kialakítására.  
 

 

Kiemelkedő sport eredményeket elérő tanulók elismerése  

- "XXIII. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban" 10 éven felülieknek elismerő cím 

elnyerésének feltétele:  

o igazolható budapesti I. II. III. hely, országos I-VI. hely vagy nemzetközi 

versenyen egyéni vagy csapat eredmény 

o tanulmányi átlag 4,6 vagy ettől magasabb  

o a bizonyítványban 2-es érdemjegy nem szerepelhet 

-  „Soroksár kiváló diák sportolója” " 10 éven felülieknek elismerő cím elnyerésének feltétele:  

o a kerületi diákolimpián elért egyéni I. II. III. helyezés, illetve csapat I. helyezés 

o igazolható budapesti I. II. III. hely, országos I-VI. hely vagy nemzetközi 

versenyen egyéni vagy csapat eredmény 

„Soroksár sport reménysége” 6- 10 éveseknek elismerő cím pályázási feltétele:  

▪ tanulmányi értékelésük „jó” vagy ettől magasabb 

▪ a kerületi diákolimpián 3 sportágban elért I. helyezés  

▪ igazolható budapesti I. II. III. hely, országos I-VI. hely,  



▪ nemzetközi verseny I- VI. hely 

 

 

 

A 2021/2022-es tanévben a "XXIII. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban" elismerő 

címekre ismét az iskolákon keresztül nyújthatták be a pályázatokat a tanulók és az ünnepélyes 

átadóra 2022. június 8-án került sor: 93 tanulónak és felkészítőiknek a Soroksári 

Sportcsarnokban ünnepélyes keretek közt adtuk át a kiérdemelt díjakat. 

 

 

 

 

 

 

 

Soroksár kiváló sportolója  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. júniusi 

10-i ülésén Sportrendeletét akként módosította, annak 

a junior, illetve felnőtt korosztályú sportolóknak, aki 

kerületi kötődésű és kiemelkedő sportteljesítményt (1-

6. helyezést) ért el Európa Bajnokságon, 

Világbajnokságon vagy Olimpiai résztvevő - 

pénzjutalommal járó „Soroksár kiváló sportolója” 

elismerő címet adományozhat. 

 

2021-ben az Olimpián kiválóan szereplő Szőke Alex 

birkózó és Parti András négyszeres olimpikon hegyi 

kerékpáros sportoló kapták meg címet. 

 

 

Kerületi sportlétesítmények 

- Az önkormányzat egy sporttelepet 

működtet.  

A Szamos Mihály Sporttelep ad otthont a 

Soroksári Sport Club labdarúgó csapatai edzéseinek  

és mérkőzéseinek, a kerületi iskolák 

sportrendezvényinek és a kerületi diákolimpia 

fordulóinak.  

 

2005-ben Önkormányzati beruházásban műfüves 

labdarúgó pályával, 2014-ben kis műfüves pályával 

és fűthető sátorral bővült a létesítmény. Az esti 

edzések és mérkőzések biztosításához 

legmodernebb pálya világítás is rendelkezésre áll. A 

sporttelep folyamatosan korszerűsödik.  

 



A Szentlőrinci úton 2010 -ben épült Sport és Szabadidőközpont: Soroksári Sportcsarnok a 

sport mellett kulturális eseményeknek is helyt ad.  
A létesítmény 360 fő ülőhely és 100 fő állóhely 

befogadóképességű. Kosárlabda, kézilabda, 

futsalra alkalmas térrel rendelkezik. Egy tükrös 

teremmel (50 négyzetméter) és 5 öltöző – 

zuhanyzó helyiséggel alakították ki. 

A csarnok segít a kerületi iskolák délelőtti 

sportprogramjainak lebonyolításában, délután                    

pedig a szabadidősportok kapnak helyet és időt. 

 

Molnár – sziget Tündérkertben szabadtéri sporteszközök szabadtéri pálya és futópálya, a 

Szentlőrinci úti lakótelep nagyjátszóterén szabadtéri fitness gépek várják a sportolásra 

vágyókat. 
 

 

 

Szabadtéri Sportparkok 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 

Program pályázatán Önkormányzatunk 6 helyszínen nyert fitneszeszköztelepítési lehetőséget. 

A beruházás eredményeképp megvalósult létesítmények működéséről és üzemeltetésről az 

építés után már Önkormányzatunknak kell gondoskodnia. 

- Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor (Dobó utcai játszótér) 

- Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor (Molnár-szigetre vezető lépcső) 

- Budapest XXIII. ker. Török utca 37. (Könyves utca sarok) 

- Budapest XXIII. ker. Házikert utca (Kelep utca sarok) 

- Budapest XXIII. ker. Taling utca (Búzafű köz)  

- Budapest XXIII. ker. Szentlőrinci út (Ugarszél út sarok) 

 

MÉDIA 

Soroksári Hírlap 

A sportesemények, eredmények, felhívások a kerület hivatalos lapjában, a Soroksári Hírlapban 

jelentek meg. 

 

Az Önkormányzat honlapja – Sport 

Sportesemények 

Pályázatok 

Aktuális hírek 

 

Soroksár TV 

Az internetes felületen működő Soroksár TV a kerületi sporteseményekről folyamatos 

tájékoztatást ad. 

Több szabadidős, diákolimpia és kerületi sport rendezvényről készítettek és tettek közzé 

összefoglalót. 

 

TERVEK, TOVÁBBI FELADATOK 

 

Diákolimpia: 

A diákolimpia verseny rendszerében a sportág választék fenntartása, tanulói igény szerinti 

növelése és a színvonalas rendezéshez szükséges anyagi források biztosítása. Az eredményesen 



szereplő intézmények kiemelt díjazása, nagyobb hangsúlyt fektetve a résztvevők létszámának 

figyelembevételére. 

 

Lakossági szabadidősport: 

A lakossági szabadidősport feltétel rendszerében a civil szférának megerősödésének elősegítése 

igénybe vehető létesítmények számának növelésével „nyitott sportlétesítmény” hálózat 

kialakítása (Molnár-szigeti Tündérkert, Sportcsarnok melletti pálya stb.) egyúttal a lakóhelyi 

sportcsoportok, közösségek megalakulásának elősegítése. A szabadidősport programválaszték 

jelentős bővítése és a kerületi amatőr versenyek, bajnokságok szervezése. Sportos mozgalmak 

beindítása (kocogás, sportséta stb.) kerület részek közötti versenyek szervezése.  

 

Fogyatékkal élők sportja: 

A fogyatékkal élők testedzési, sportolási lehetőségeinek fejlesztése a sportlétesítmények 

használatának biztosításával. Központi lakóhelyi sportegyesületben egy célirányos szakosztály 

létrehozása és ezzel együtt célzott programok rendszeres szervezése, testedzési lehetőségek 

bővítése. 

Sérült, fogyatékkal élő sportolók egyedi támogatása. 

 

Sportegyesületek: 

A sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységének támogatása a jövő eredményes kerületi 

élsportjának megalapozása, a fiatalok rendszeres és szervezett sportolási feltételeinek 

biztosítása. Az utánpótlás neveléssel foglalkozó szakosztályok munkájának kiszámítható, 

tervezhető tevékenység arányos támogatása és a létesítmény használatánál az elsődlegesség és 

a kedvezmény elvének biztosítása. A diáksport szervezetek és az utánpótlás szakosztályok 

együttműködésének ösztönzése, elősegítése. 

 

Versenysport támogatása: 

Az önkormányzat és a sportszervezetek – kölcsönös előnyökön alapuló – középtávú, valamint 

éves megállapodásra vonatkozó együttműködési rendszerének kialakítása. A Sportközpont 

létrehozása eddig hely hiánnyal küzdő sportok számára. 

 

Fejlesztési feladatok 

Erdei tornapálya, kocogó pálya, extrém sportokra alkalmas terület kialakítása. 

Új kerékpárutak építése. 

Sportkapcsolatok fejlesztése. 

Kerületi sportaktíva hálózat kialakításának elősegítése és az önkormányzat koordináló 

szerepének erősítése. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Köztudott, hogy az egészséges életmódra neveléssel a későbbiekben az egészségügyi 

költségeket lehet csökkenteni. A mindennapos testmozgás elérése elvárás.  

A szabadidős szokásokat az egészséges életmód elérése érdekében megváltoztatni nem 

egyszerű.  

 

Vonzóvá tenni a közösségi életet. 

Ha a sportra szánt kevés forrást stratégiáknak alá rendelve használják fel, akkor még a pici 

mozgástérben is vannak lehetőségek. 

Ki kell jelölni az irányokat és meg kell fogalmazni a prioritásokat. 

 



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - sportszeretete miatt - elkötelezettje 

a sportnak. 

 

Budapest, 2022. május 30. 
 

           Jeszenszky Rózsa 

              sportreferens 

        a beszámoló készítője 


