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Beszámoló a szabadiősportért felelős 
tanácsnoki munkámról a 2021-es évben 
 
 
 
A 2021-es év a COVID helyzet és az önkormányzatot érintő elvonások jegyében telt, ami sajnos 
nagyon negatívan érintette, sőt inkább teljesen ellehetetlenítette a feladatkörömhöz tartozó 
tevékenységet. A 2021-es év költségvetésének tervezésekor is látszott, hogy a szűkös, sőt talán 
azon túli költségvetésben, erre a területre pénz az nincs. Annyit sikerült elérni, hogy 2 millió 
forintot előirányzatként elkülönített a testület a költségvetésben arra az esetre, ha az állam 
valamilyen kompenzációt ad az elvonások miatt. Mivel semmilyen kompenzációt nem kaptunk, 
így pénz, az nem jutott. Mivel pénz nélkül, - semmi nincs már ingyen - olyan érdemi 
tevékenységet végezni, amiről a beszámolóban kellene szót ejteni, nem lehet végezni, ezért csak 
háttérmunkáról, ötletelésekről tudok számot adni. 
  
A szabadidősport, mint tevékenység, egy olcsó, nagy tömegeket elérő és megmozgató esemény. 
Az olcsó vagy kis költségvetésű rendezvény sem ingyent jelent, így minden egyes elképzelés, 
a rendezvény költségvetésének összeállításakor megbukott. Pár százezer forinttól, az 1-2 
milliós költségvetési tételek merültek fel minden esetben, de a nincsből, minden sok. Így 
alternatív megoldásokban kellett gondolkodnom, ami nem az esemény szervezéséből, 
kitalálásából áll, hanem a szponzorok, a támogatók kereséséből, bevonzásából tevődik, hogy 
legyen miből egyáltalán valamit is csinálni. 
 
Ezzel már a költségvetés elfogadásakor tisztában voltam, így a háttérben, együttműködve a 
sportért felelős alpolgármesterrel, Horváth Zsolttal és a Zuglói Sport Kft-vel próbáltam a 
szabadidősportot valahogy eljuttatni az emberekhez. Ebből kifolyólag ötletelések és 
megbeszélések sorozatát folytattuk le, hogy legalább a nyári napközis táborban és a soltvadkerti 
táborban a gyerekek számára tudjunk minél több és minél tartalmasabb szabadidőssport vagyis 
tömegsport eseményt, élményt szerezni.  
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Ezeknek a megbeszéléseknek lett az eredménye, hogy a nyári táborba sikerült elhozni egy-két 
ismert embert, hogy meséljenek a gyerekeknek a sport karrierjükről és ösztönözzék őket a 
mozgás örömére. Ezek az események nagyon jól sikerültek, rengetek gyereknek okoztak 
felejthetetlen emléket, és mozgatták meg a kicsik izmait. Ezekre az alkalmakra tekintettel, látva 
azt, hogy mi lehetne még jó a kerületi gyerekek sport élményének a növelésére, szponzorokat 
kezdtem keresni, akik anyagilag vagy eszközökkel segítenének a szűkös költségvetés ellenére. 
Ezek a tárgyalások folynak, van, ami már előrehaladottabb állapotban is van. Bízom benne, 
hogy a 2022-es nyár, még színvonalasabb lehet. Soltvadkertre is eszközbeszerzésre próbálok 
támogatókat találni, itt is van egy jónak tűnő egyeztetés. 
 
Sok egyeztetés folyt a kerületben elhelyezendő, pályázatból finanszírozott szabadidős 
sportparkok elhelyezéséről, ami szintén a szabadidősport egyik lába lehet. Ez a szabályozás 
végül is a testület elé is került, és az el is lett fogadva. Így 9 db új szabadidősport park fog 
létesülni a következő években Zuglóban.  
 
 
2021 év tavaszán eszembe jutott, hogy a pályázati piacon is érdemes lenne szétnézni ezen a 
területen. Sajnos, ha lenne bármilyen számú apparátus vagy legalább 1 referens az ifjúság és a 
sport területén az önkormányzat berkein belül – semmilyen háttértámogatás nincs erre a 
területre, szemben minden más területtel – akkor könnyebb lenne ez a folyamat, de sajnos nincs. 
 
 
 Az internetet saját magam böngészve jutottam el oda, hogy van néhány pályázati lehetőség a 
szabadidősport területén, ám mire ezekhez az információkhoz hozzájutottam autodidakta 
módon, ezek a pályázatok lezárultak.1 Felvettem a kapcsolatot a Magyar Turisztikai 
Ügynökséggel is, hátha valami kirándulós, szabadidős pályázat náluk is lehetséges, amivel a 
Zugló-i lakosságnak lehetne valamilyen pályázat folytán nyerni fejlesztési pénzt. 2021 nyarára 
a 2022-ben végrehajtandó pályázatok lezárultak, elfogyott a keret, így már csak az idén nyáron 
kiírásra kerülő, 2023-as pályázatokban fogunk tudni részt venni.  
 
 
Az Országos Bringapark program2 szintén lezárult, mire az információt megismertem, így csak 
a 2023-as program lehet az, amiben pályázhatunk. Ezért lenne jó egy referens a hivatalon belül, 
aki ezeket a folyamatokat menedzseli. Ez a pályázat alkalmas lenne 1 db PUMPTRACK - 
pumpapálya3 felépítésére Zuglóban. 20 milliós összegű kb. 1 ilyen pálya felépítése, 50% önerőt 
kellene ehhez biztosítani – bízom benne, ha megnyerjük a pályázatot, akkor 2023-ban már az 
önkormányzat költségvetése ezt el is fogja bírni. Ennek valószínűleg a Mogyoródi úti 
sportpályán lenne helye, a jelenlegi gördeszkapálya helyén, ám ez még kérdéses. 
 
 
Szintén pályázati forrást keresek vagy támogatókat egy PADBOL4 pálya beszerzésére. Ennek 
megvalósítása és egyszerű használata alkalmas lenne arra, hogy szinte minden korosztálynak, 
beleértve az óvodásokat is, külön amatőr bajnokságokat szervezzünk, amik folyamatos 
mozgást, sportot biztosít az embereknek. 
 
 

                                                 
1 https://masport.hu/palyazat/ 
2 https://www.palyazat.gov.hu/orszagos_bringapark_program# 
3 https://kerekparpalya.hu/ 
4 https://padbol.hu/ 
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Tárgyalásokat folytatok olyan Zuglóban is működő sporttal foglalkozó vállalkozókkal, akik 
valamilyen módon becsatornázhatóak lennének a Zuglói szabadidősport életébe. Ilyen például 
a CURVES5, akik kimondottan hölgyeknek, és főleg 40 év felett tudnak folyamatos 
testkarbantartást biztosítani. Mivel anyagi forrásunk nem igazán van, ezért első körben 
kedvezmények biztosítását próbálom elérni a Zuglói hölgyek számára. Ezen felül 
megismertetni velük ezt a fajta tornalehetőséget, ami kimondottan előnyös akár a 60 éven felüli 
nők számára. Olyan szakoktatókkal is folytatok egyeztetéseket, akik nagyon kedvezményes 
áron vállalnának különböző mozgásoktatást a lakosságnak. Ezeknek az együttműködéseknek a 
koncepciója, a pénztelenség évében, komoly fejtörést okoz, de közelednek az álláspontok.  
 
 
Együttműködésre törekszem több tanácsnokkal és szervezettel, hogy amint lesz lehetőség, a 
sporton keresztül megszólítva a fiatalokat, más rendkívül fontos információt is meg tudjunk 
velük osztani – kábítószer, családon belüli erőszak, stb. 
 
A testvérvárosi tanácsnokkal együttműködve, szeretnénk rendezni egy testvérvárosok közötti 
versenyt, most sport területére van pályázati lehetőség. Sikeres pályázat esetén sportvetélkedőt 
tartanánk a testvérvárosaink fiataljaival közösen – függ a járványhelyzettől is. 
Táncverseny szervezésére is találtunk nyitott pályázatot, amit egy Zuglóban régóta működő 
táncegyesülettel közösen próbálunk elnyerni. 
 
Bízom abban, hogy 2022-ben már végre a járványhelyzet enyhülése és bizonyos pályázatok 
megnyerése okán, aktívabb tud lenni a területem és jövőre már tartalmasabb beszámolót tudok 
majd benyújtani – sajnos a pénztelenség az még adott.  
 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Budapest, 2022. 02. 02.     Tisztelettel, 
 
         Tóth Attila 

                                                 
55 https://www.edzescsaknoknek.hu/ 


