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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (1) a) pontja szerint a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú 
fejlesztési koncepciójára - meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 71/2015. ( III. 26. ) számú határozatával elfogadta Gyál Város 
2015-2019-ig szóló Sportkoncepcióját, majd a Képviselő-testület a Koncepció 13. pontja szerint annak megvalósulását 
megvizsgálta és a kitűzött célokat 58/2018.(III.29.) KT határozattal pontosította.  
A város fejlődése a sport területén is nagyon jelentős, hiszen időközben megépült a Bartók Béla Általános Iskola 
műanyag pályája, játszótér épült az uszoda mellett. 2017-ben átadásra került a járási tanuszoda, elkészült a Millenniumi 
park teljes felújítása. Megújult a Zrínyi Miklós Általános iskola tornacsarnoka, és valamennyi óvoda, játszó udvara. 
A sporttelep rekonstrukciója kapcsán először megépült egy műfüves pálya, majd a kosárlabda és strandröplabda pálya, 
felújításra került a futókör és az élőfüves focipályák. Befejeződött a sportcsarnok építése. 
2019. 09.28-án a sportcsarnok és létesítményei egy nagyszabású rendezvény az Egészség- és sportnapon kerültek 
átadásra a lakosság részére. 
A sportesemények szervezése is koordináltabban történt. 2017 augusztus 26-án megrendezésre került az I. Városi 
Sportfesztivál. 2016-tól minden évben a városi tájékozódási versenyhez kiadásra került új tájfutó térkép. Nyitott 
sportpálya működik a városban, és 4 db, okostelefonnal teljesíthető MapRun edzőpálya létesült. 
Megállapíthatjuk, hogy az egyesületek támogatásával sikerült az alapműködésükhöz segítséget adni és ez ösztönzőleg 
hatott tevékenységükre. 
A sportélet tovább élénkült és sportolóink szép eredményeket értek el a nemzetközi versenyeken.  
Az iskolák szakmai fenntartása ugyan átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, azonban az 
önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a város diáksportja még pezsgőbb legyen, különös gondot 
fordítva a létesítményi feltételek biztosítására. 
Jelen előterjesztésünkben javaslatot teszünk Gyál Város Önkormányzatának a 2020-2024. évekre vonatkozó 
Sportfejlesztési koncepciója elfogadására, mely megléte egyes pályázatok benyújtásánál követelmény lehet. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelettel elfogadja a melléklet szerinti Gyál Város 
Önkormányzatának 2020-2024 időszakra szóló Sportfejlesztési koncepcióját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2020. április 29. 
 

Nagy József Elek  
alpolgármester 
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I. Bevezetés 

 
Az Európai Sport Charta és a Sport Etikai Kódexe az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 
által 1992. 09. 24-én elfogadott és 2001. 05. 16-án átdolgozott Rec(92)13 és Rec(92)14 sz. 
ajánlások képezik a tagállamok sporttal kapcsolatos szabályozásának alapelvét. 
A 2. cikk 1. szerint „a sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként 
vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi 
kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése”.  
A jelenlegi hazai szabályozás alapja a sportról szóló többször módosított 2004. évi I. törvény 
(a továbbiakban: sporttörvény), a 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal elfogadott a Sport 
XXI. Nemzeti Sportstratégia. 
 
Az Európai Bizottság 2007. július 11. napján elfogadta a „Sportról szóló Fehér Könyvet" 
(White Paper on Sport). Nagyon fontos változás volt az uniós szabályozásban, hogy 2009. 
december 1-jével az Európai Unió valamennyi tagországában hatályba lépett a Lisszaboni 
szerződés, amely a sportot, az Európai Unió hatáskörébe tartozó területként deklarálta.  
2011 januárjában adta ki az Európai Bizottság „a sport európai dimenziójának fejlesztése" 
című közleményét, illetve a hozzá kapcsolódó hatásvizsgálat összefoglalóját. Ezek a 
dokumentumok további ajánlásokat fogalmaznak meg a tagállamok részére. 
 
A Magyar Országgyűlés 2011.06.27-én módosította a sporttörvényt, valamint a társasági 
adóról és osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXVI. tv.-t mely lehetővé tette öt látványcsapat 
sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a 
gazdálkodó szervezetek társasági adókötelezettsége legfeljebb 70 %-áig. (2017-től röplabda 
sportág is a kedvezményezettek közé került.) A finanszírozási modell lényege, hogy az 
adományozók a sporttámogatásra adott támogatásukat az adóköteles jövedelmükből és a 
fizetendő adójukból is levonhatják. Ez döntés, az EU Működéséről szóló Szerződés 107.cikk 
(1)-ben foglaltakkal összeegyeztethető a Bizottsági állásfoglalás szerint C(2011)7287. 
A hazai sportigazgatás rendszerében 2012. január 1-jétől alapvető változások történtek. Az 
öt helyett egy köztestület, a Magyar Olimpiai Bizottság működik állami feladatokat ellátó 
civil szervezetként. A sporttörvény alapján a MOB hatásköre 2012-2017 között kibővült, a 
szervezet a magyar sport egészéért felelt, továbbá sportszakmai és forráselosztási feladatokat 
is végzett. A sporttörvény 38. § (1) bekezdése szerint a MOB a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság által kizárólagos nemzeti olimpiai bizottságként elismert, az olimpiai 
mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal összefüggő – e törvényben 
meghatározott –, országos közfeladatokat ellátó köztestület. Sportszakmai és forráselosztási 
hatásköre 2015-től fokozatosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkárságához került. 
A sport társadalmi-gazdasági szerepét a következőképpen fogalmazza meg a Sport XXI. 
Nemzeti Sportstratégia: 
„Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség 
megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák 
és módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában 
vértezi fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén 
önmegvalósítására. A sport, mint a természeti környezetben történő időtöltés egyik eszköze, 
nélkülözhetetlen szerepet tölthet be a környezetkímélő tudatformálásban. Mindezeken túl a 
sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében 
kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával. Pihenést, örömforrást és 
élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzetű 
csoportok felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen hozzájárul az 
életminőség javulásához, javításához. A kiemelkedő sporteredmények nagyban 
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hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami erősíti a társadalmi kohéziót, a 
nemzeti összetartozás érzését.”  
Fent említett jogi és strukturális szabályozókra figyelemmel 2015-ben alkotta meg Gyál 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város sportkoncepcióját, melyet 2018-ban a 
kitűzött céloknak megfelelően áttekintett és kisebb mértékben módosított. 

 
II. Gyál Város 2015-2019. évek közötti Sportkoncepciója megvalósulásának és a 
71/2015.(III.26.) KT határozat végrehajtásának értékelése 
1. Városi Sportcsarnok felépítése a sportpályán. 

Az építési munkák 2017 decemberében kezdődtek, majd annak átadása a lakosság részére 
2019.09.28-án nagyszabású esemény - az Egészség- és sportnap- keretében megtörtént. 

2. A Járási Tanuszoda megépült és 2017.11.22-én átadásra került. 
3. Kapcsolattartás a helyi sportszervezetekkel és a város költségvetésében elkülönített összeg a 

működésük pályázati úton történő támogatására. 
Minden év márciusában pályázatot írt ki a Képviselő-testület. A pályázatok alapján részletes 
betekintést kap a sportszervezetek munkájáról és évente 5 millió Ft támogatás került 
szétosztásra. 

4. Támogatási összeg elkülönítése a költségvetésben a Sportpálya és létesítményei 
fenntartására. Minden évben a költségvetésbe lett építve. A fenntartáson túlmenően több 
fázisban jelentős felújításra és korszerűsítésre is sor került. 

5. A helyi szinten értéket képviselő sportágakat elsősorban helyi szinten kell támogatni. 
Önkormányzatunk támogatja azokat a kiemelkedő eredményeket elérő sportágakat, 
klubokat, vagy ezen klubok szakembereit, akik, és amelyek Gyál város ismertségét 
növelhetik.  
Ennek szellemében két látványsportág a labdarúgás és a kézilabda sportágfejlesztési 
programjainak kidolgozása megtörtént és az utánpótlás-nevelési programjuk megvalósítása 
folyik. A sportcsarnok épülete egyben a Kézilabda Képzési Központ is, de természetesen az 
iskolai tantermekben is folyik a rendszeres délutáni edzés. 
Az Önkormányzat támogatja azokat a gyáli sportolókat, akik kivételes ismertségre tesznek 
szert a sportágukban elért eredményeik révén, ezért évente Kiváló Gyáli Sportoló díj 
átadására kerül sor. Megvalósulás folyamatos. 

6. A helyi szinten értéket képviselő sportesemények és egyéb rendezvények eseti támogatása. 
2017-ben a város 20. születésnapja alkalmából rendezett 62 esemény, amelyre összesen 48 
millió Ft-ot fordított a Képviselő-testület, kb. negyede sportesemény volt, amely ebből az 
alkalomból szintén kiemeltebb figyelmet kapott, mint a vonatkozó időszakban. 

7. Támogatásra javasoltak a mindennapos testnevelés minőségjavító intézkedései, az iskolai 
sportköri foglalkozások számának növelése és az iskolák és a sportegyesületek közötti 
együttműködési szerződésen alapuló tehetséggondozás. Ennek szellemében beindult a 
kézilabda, illetve a kosárlabda oktatása iskolai, a Bozsik foci program pedig óvodai keretek 
között. 

8. Kerékpárút hosszának növelése, esetlegesen pályázati segítséggel történő megvalósítása. 
Nem történt előrelépés. 

9. Uszoda Alapítvány támogatása abban az esetben, ha a gyáli gyermekek úszásoktatásának 
érdekében szükséges. Nem releváns, mivel az Uszoda Alapítvány a pénzeszközeit a 
Tanuszoda megépültével az Önkormányzatnak adta át, és megszűnt. 

10. Játszóterek, játszó udvarok felszereltségének javítása. 
Folyamatos fejlesztések történtek a koncepció időszakában: a Millenniumi park teljes 
felújítása, Tulipán utcai játszótér, Tátika óvoda játszóudvara, szabadtéri kondipark és a 
Liliom óvoda tanösvény átadására került sor. 

11. A város, mint a Gyáli járás központja, közösen ellátandó feladatok közé javasolja a sport 
szakterületét felvenni, mint az egészségneveléssel és megőrzéssel kapcsolatos 
társadalompolitikai célkitűzések egyik eszközét.  
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Ki kell dolgozni a sportra és aktív turizmusra épülő komplex térségi szolgáltatások kínálatát. 
A kínálatban kiemelten kell szerepeltetni a tanuszoda és a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány nyújtotta lehetőségeket. Gyál város honlapja pedig rendszeres megjelenési 
felületet biztosít a sport számára. 
Részben már megvalósult sportcsarnoknál felépült a 22 férőhelyes szálloda megépítésével, 
mely lehetőséget biztosít a vendégcsapatok elhelyezésére is. További lehetőségek várnak 
még kiaknázásra a Peremvárosi horgásztó tekintetében is. 

12. Szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítása. Átadásra került 
2019.12. hóban az Ady és Kőrösi út találkozásával szemben a Gyál-szőlői oldalon az első 
ilyen létesítmény. 

13. A város Képviselő-testülete figyelemmel kíséri és kétévente áttekinti a 2015-2019-ig szóló 
koncepció megvalósulását. Elfogadva: 58/2018.(III.29.) KT határozattal. 

14. Gyáli általános iskolákban sporttagozatos osztály indításának támogatása. A vonatkozó 
időszakban nem jelentkezett ilyen konkrét igény. A sportági edzések jellemzően a délutáni 
foglalkozások keretében történnek. 

15. A hobbisportolók részére a városi rendezvények kiegészítő programjaként rendszeresen 
megszervezésre kerüljenek korosztályos kocogó-futó események. A javaslatnak megfelelően 
2016-tól minden esztendőben a városi születésnap eseményen Városi tájékozódási verseny 
került megrendezésre 10 kategóriában babakocsival, nordic bottal, gyalogolva vagy futva 2 
km-10 km közötti távokon. 2017-ben (20 éves város) plusz 2017 m-es futás is lebonyolításra 
került 04.28-án. 

16. A futópálya fejlesztése a sportpálya felújításával egy időben megtörtént. További futópályák 
kialakítása, a későbbiekben létesítendő szabadidős parkok fejlesztése során figyelembe 
veendő. 

 
III. Gyál Város Önkormányzatának 2020-2024. évekre vonatkozó sportfejlesztési 
koncepciójának alapelvei 
 

Gyál Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciója célul tűzi ki a lakosság 
egészségének megóvását, különös figyelmet fordítva a megelőzésre, a rekreációra és kiemelten 
kezelve a sportnak az ifjú nemzedékek erkölcsi-fizikai nevelésében és 
személyiségformálásában betöltött szerepét. 

Bizonyított tény, hogy a rendszeres testedzés életkortól függetlenül közvetlen pozitív 
hatással van az egészségi állapotra és a közérzetre. Hazánkban magas a dohányzásból, az 
egészségtelen táplálkozásból és a mozgáshiányból fakadó betegségek aránya. A sportolók körében 
ugyanakkor kisebb mértékben jelentkeznek a kóros stressz terhelés tünetei, az alvászavar, a fejfájás, 
stb., és kevesebb a káros szenvedéllyel élők száma is. Kisebb a szív- és érrendszeri betegségben és 
az anyagcsere-betegségekben szenvedő betegek aránya. Célunk tehát a lakónépesség egészségi 
állapotának javítása a sport segítségével, minél szélesebb rétegek mozgósítása, hogy az egészség 
megőrzése érdekében növeljék sportaktivitásukat. Célunk továbbá a munkaképes lakosság napi 
stressz terhelése levezetésére szolgáló rekreációs célú sportlehetőségek biztosítása, illetőleg a már 
megromlott egészségi állapotúak bevonása rehabilitációs célból. 

A lakónépesség (24.607 fő) összetételét tekintve 1,7 ezer fő kisgyermek, 2,1 ezer fő 
általános iskoláskorú, 1 ezer fő középiskolás korú, továbbá 5,2 ezer fő fiatal felnőtt, 9,3 ezer aktív 
szenior korú (36-60) sportolási igényére tekintettel kell kidolgozni koncepciónkat. A 60 év feletti 
4,8 ezer fő már kevésbé igényli a szervezett kereteket. A korosztályi sajátosságokra és mozgósítási 
lehetőségekre figyelemmel tervezhetőek az egyes szakterületek programjai, eseményei és 
támogatási szempontjai. Rendszeres sporttevékenységet – a tapasztalati adatok alapján megítélve – 
mintegy 3,5 ezer fő végez, ez a lakosság közel 15 %-át teszi ki.  

Gyál város településszerkezeti sajátosságaira figyelemmel a családi házas környezet a 
sportolási szokásokra is hatással van. 
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III.1. A helyi önkormányzatok - törvényben meghatározott- sporttal kapcsolatos feladatai 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 15. 
pontja sport, ifjúsági ügyek nevesíti. 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

• 1. településfejlesztés, településrendezés; 
• 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

• 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése; 

• 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
• 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 
• 6. óvodai ellátás; 
• 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

• 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
• 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 

állapítható meg; 
• 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
• 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
• 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
• 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
• 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
• 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
• 15. sport, ifjúsági ügyek; 
• 16. nemzetiségi ügyek; 
• 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
• 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
• 19. hulladékgazdálkodás; 
• 20. távhőszolgáltatás; 
• 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
A sporttörvény helyi önkormányzatokra vonatkozó, sporttal kapcsolatos feladataiból Gyál 
vonatkozásában: 
55. § (1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel, 
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését. 
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(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai 
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 
zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 

(5) A helyi önkormányzatok – figyelemmel a 49. § d) pontjában ( A sport társadalmilag hasznos 
céljainak megvalósítása érdekében az állam: 

az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó 
jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe 
helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával – részt vesz a 
versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai sport, a 
szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott 
sportfeladatok finanszírozásában) 

foglaltakra is – a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a 
sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(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. 

 
IV. Helyzetelemzés és a fejlesztés irányainak meghatározása 
 
1. Oktatási-nevelési intézmények sportja 

 
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási 

hajlandóságra. Az iskolai testnevelés és diáksport jelentősége tehát a korosztály fogékonyságában 
rejlik. A diákok többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelés órán, illetve a tanórán kívüli 
sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást, ezért itt kell tudatosítani a sportos, egészséges 
életmód fontosságát. 

A testnevelés óra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a 
megfelelő fizikai kondíció megteremtése, a diáksport foglalkozások pedig elsődlegesen szabadidős 
célokat szolgálnak, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. 

Az iskolai testnevelés megfelelő szinten tartása, fejlesztése az iskolai alapellátás részeként 
állami feladat. Mintegy kétezer fő gyáli tanuló egészséges fejlődése a tét, melynek záloga a 
megfelelő színvonalú képzés. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületi 
Központja is kiemelten kezeli a tanulók egészséges életmódra nevelését és a mindennapos 
testmozgást. A 3 alapfokú képzést folytató intézmény nevelőtestülete a létesítményi feltételeknek 
megfelelően mindent megtesz a testi nevelés minőségének biztosításáért. Az ÉSZC Eötvös József 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, azon túl, hogy 6 szakmában végez képzéseket és a 
felnőttoktatásból is kiveszi a részét, mint a város egyetlen középfokú tanintézménye, még 
kapcsolódik a város sportrendezvényeihez is.  

 
Az egyes intézmények létesítményhelyzete, kihasználtsága és a foglalkoztatások irányultsága: 
          
1.1 Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
A sportcsarnok átadásával kivételesen jó helyzetbe került az általános iskola mindennapi 
testnevelésének lebonyolítása. A kisméretű tornaterem amúgy is sok problémával küzdött. 
Tornaterem:18 x 9 m Tornaterem padlója sajnos több helyen sérült a nagy igénybevétel miatt. 
Linóleum felülete több helyen kikopott és félő, hogy rövid időn belül ki fog lyukadni.  
Szabadtéri sportpályák mérete:     39 x 27,5 m (kézilabda pálya)  
                                                           25 x 9,8 m (kosárlabda pálya)  

A kültéri pályák beton borítása repedezett, még a felújított kézilabda pályáé is. Folyamatosan 
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próbálkoznak pályázatokon részt venni a kosárlabdapálya rekortán burkolatúvá tétele érdekében. 
3 testnevelő és 1 fő tanító testnevelés műveltségterülettel és alsó tagozaton a tanító nénik 
tartják a foglalkozásokat. 
Az iskola tanulói a mindennapos testnevelés során használják a tornatermet és az udvari 
lebetonozott pályát és a sportpálya futókörét. A tornateremben téli időszakban a GYBKSE és a 
Lurkó SE edzést tart, valamint rendszeresen a Gyáli BKSE röplabda szakosztályának, a Prémium 
SE asztalitenisz sportolóinak, az Ady iskola zumba és jóga csoportjainak van edzése a 
tornateremben. Az iskola – az időjárás függvényében – testnevelés órák megtartására, szintfelmérők 
végzésére igénybe veszi a gyáli sportpályát, és minden év májusában nagyszabású eseményt, 
Családi napot szervez sport programokkal. 
A tehetséges tanulóknak csak korlátozott időkeretben és helyszínen tudnak edzéseket tartani. De 
felkészítik tanítványaikat a városi versenyekre: labdarúgás, teremfoci, kapitánylabda, váltófutás, 
asztalitenisz sportágakban. 
Edzések: Ultimate, röplabda; tömegsport foglalkozásokon: labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, 
kapitánylabda. Tehetséggondozás folyik még: mezei futóversenyen, utcai futóversenyeken (Spar 
Maratonka, Vivicitta, Coca-cola női futás) a kiemelkedően eredményes tanulóknak. 2017 tavaszán a 
Diákolimpia Országos döntőjébe is bejutott egy tanulójuk. 
Atlétika több próba körzeti és megyei versenyein - évek óta- jó eredménnyel szerepelnek. 
2016-tól minden évben több mint 300 fővel részt vettek iskolai szinten a Tájfutás világnapi 
Guinness rekord felállításában.  
 
1.2 Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  
Az intézmény 1 tornateremmel és 1 tornaszobával rendelkezik. 

Tornaterem:                                        28x18 m (Kossuth L. u.) 

Tornaszoba:                                        17x5 m (Rákóczi u.) 

Sportudvar:                                        20x40 m (Kossuth L. u.) 

                                                           20x40 m (Rákóczi u.) 

Tárgyi feltételek javítása terén jelentős eredmények vannak: 
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolának szép, egyedi tornacsarnoka van. Gyál Város 
Önkormányzata nagymértékben hozzájárult a csarnok állapotának megóvásához: 

- energiatakarékos égők beszerelése, cseréje, 
- vizesblokkok felújítása,  
- 2017-től 2 új bojler beszerelésével zuhanyzók üzembe helyezése, 
- tornacsarnok padlózatának felújítása, 
- minden nyáron tisztasági festés. 
- Gyál város energetikai pályázatának kivitelezésének köszönhetően a tornacsarnok összes 

ablakát kicserélték, a nyílászárókat felújították. 
 
Az Önkormányzat 2018-ban pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez a 
tornacsarnok, valamint a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítására, mely eredményeként teljes 
felújításon esett át a tornacsarnok. 

A tornacsarnok eszközellátottsága közepesen jónak mondható. A testnevelés órán használt 
szőnyegek állapota folyamatosan romlik, a kosár-, kézilabdákat, futball labdákat folyamatosan 
pótolni kell. Minden eszközt a tornacsarnokot bérlő sportklubok, egyesületek rendelkezésére 
bocsájtanak. Az edzések atlétika, BKSE kézilabda, gyermekfoci sportágakban folynak. A Rákóczi 
épületben női torna, gyógytestnevelés és a Sanbon SE karate foglalkozása folyik. Mivel a 
tornacsarnok megfelelő nagyságú, különböző versenyek lebonyolítására ad lehetőséget: pl.: 
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ritmikus sportgimnasztika, mazsorett megyei verseny, asztalitenisz bajnokság, megyei diákolimpiai 
selejtező … 
Személyi feltételek: 
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 2 testnevelőt foglalkoztat (a pedagógushiány ezen a 
területen is jelentkezik). 
A Rákóczi utcai SNI tagozat további 1 testnevelőt foglalkoztat. Ők készítik fel a gyerekeket a 
meghirdetett versenyekre a különböző sportágakban, ahol jó eredményeket érnek el. 
 
1.3 Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
 
Tornaterem:   28x17 m (sportlinóleummal burkolt) 
Szabadtéri sportpályák: 22x42 m (öntött gumiburkolatú, multifunkcionális pálya) 

22x14 m (sportudvar, streetball állvánnyal felszerelve) 
42x29 m (salakos sportudvar, mini foci kapukkal). 

A létesítményeket a tanulók a mindennapos testnevelés mellett gyógytestnevelésre, iskolai 
programokra, ünnepségekre, szabadidős tevékenységekre használják. Az iskolában, a pedagógiai 
program keretén belül, felmenő rendszerben Kosárpalánta Program működik, az iskolai sportkörök 
is főleg a kosárlabda sportág tevékenységei köré összpontosulnak.  Ezen felül a Bartók DSE 
versenyrendszerű kosárlabdázási lehetőséget biztosít a város minden kosárlabdára fogékony fiatalja 
számára. 
A termet a BDSE-BC Knights kosárlabdázói, a Gyáli BKSE kézilabdázói, a Gyáli Tűzmadarak 
mazsorettesei, amatőr labdarúgók, valamint kisebb, önszerveződéses sportközösségek használják. 
Az iskola, karöltve a DSE-vel, önkormányzattal, fenntartóval rövid-, közép- és hosszú távú tervei 
közé tartozik a jelenleg rendezetlen salakos terület beépítése standard FIBA 3x3 pályákkal, rekortán 
futópálya kialakításával, az ugrógödör rehabilitációjával. 
 
1.4 Érdi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
 
Tárgyi feltételek Tornaterem 25 x 15 m + tornaszoba 87 nm 

• 2016-ban az iskola ebédlőjét (használaton kívüli) alakították át tornaszobává,  
• Közel 20 nm tatami beszerzése történt. 
• 2017. szeptember a tornaterem teljes felújítása megtörtént (új linóleum, festés), 
• 2018. januárjában a tornaöltözők festése zajlott, 
• 2017. nyarán az atlétikai matracok és a svédszekrények huzatának cseréje történt meg, 
• Az aulába 2 db bokszzsák beszerzése történt. 

Szabadtéri sportpálya: 35 x 21 m (aszfaltozott) 
Évtizedek óta balesetveszélyes, nem felel meg a kor igényeinek sem. A rajta található kosárlabda 
palánk hiányos és a pálya balesetveszélyessége miatt használatos kívül van. 
Szabadtéri sportpálya: 45 x 27 m (salakos) 
Fentiek felújítása kiemelt feladat. 
 
Személyi feltételek alakulása: 

• 2016. tanévtől új testnevelő tanár (jelentős túlórával dolgozik) 
• 2017. szeptemberétől új testnevelő tanár (szakirányú végzettsége folyamatban) 

A tornaterem hasznosítása: 
A tornatermet az elmúlt tanévben a város óvodáskorú gyermekeinek egy része használta. 
Két éve délutánonként a Lurkó utánpótlás futballcsapatok edzéseinek ad otthont heti 4 alkalommal.  
Ezen kívüli az iskolában tanuló diákok szakköri, érettségi felkészítő foglalkozások alkalmával 
használják.  
Centrum szintű röplabda verseny, házibajnokságok helyszíne. 
A termet a tanítási órák mellett tömegsport céljaira, valamint birkózás és karate edzések céljára is 
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használják. 
 
Óvodák sportja: 
 
1.5 Gyáli Liliom Óvoda 
 
Az egészséges életmód, a környezettudatosság kiemelt nevelési terület az óvodában. A gyermekek 
nevelése 11 csoportban folyik. 
A Liliom Óvoda többször elnyerte a „Zöld óvoda” címet. 2017. augusztusában átadásra került a 
Zöld Óvodai Tanösvény és Madárbarát Kert az óvoda udvarán. A tanösvényt a gyermekek heti 
rendszerességgel használják.  
2016. szeptemberétől csatlakoztak a Bozsik Programhoz. Hetente 1 alkalommal tartanak ovi-foci 
foglalkozást a gyermekeknek. Az intézményből 4 fő végezte el az MLSZ által meghirdetett képzést. 
Az óvodai sportszereiket is bővíthetik az MLSZ támogatásával, ezért a tárgyi feltételeik javulnak. 
Jelenleg is 60 gyermek vesz részt az ovi-foci foglalkozáson térítésmentesen. 
2016. szeptemberétől Tomori Győző támogatásával ingyenesen 75 gyermek részvételével elindult a 
kézilabda oktatás a középső és nagycsoportos gyermekek körében. 
Ritmikus sportban hetente 1 alkalommal jelenleg 48 gyermek vesz részt délutáni foglalkozáson, 
melyet „külsős személy”, Markovics Szilvia tart a gyermekeknek. 
Nagy Sportágválasztó: Évente részt vesz az intézmény ezen a sportrendezvényen, ahol a gyermekek 
kipróbálhatják a különböző sportágakat. 
A Zrínyi Miklós Általános Iskolába minden évben meghívást kapnak egy délelőtti 
sportrendezvényre. A város által szervezett sporteseményeken rendszeresen részt vesznek. 
2018.február végétől intézményi kereteken belül elindult az úszásoktatás a tanköteles korú, 
nagycsoportos gyermekek részére. 50 gyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 
A személyi és tárgyi feltételeik biztosítottak a különböző foglalkozásokhoz.  
  
1.6 Gyáli Tátika Óvoda  
 
A Bartók épület 2016 márciusától szeptemberéig készült el, 3 csoporttal, tornateremmel bővült, 
valamint a régi épületrészben a szigetelés, nyílászárók és a tető cseréje is megtörtént. Az udvar a 
kertészeti munkák által is teljesen megújult. 2017. nyarán egy új épületrész született. Mosdók, 
termek felújítva, konyha átalakítva, minden igényt kielégítő felszereléssel, mosogatógéppel, 
Sószoba, teljes gépi felszereltség, és udvari játékkal is bővült a gyönyörű udvar.  
2017.szeptember elsején a Gyáli Tátika Óvoda ismét két épületben működik 12 csoporttal, mely az 
ország egyik legmodernebb, európai színvonalú óvodája. A szép létesítményben komoly szakmai 
eredmények vannak. Harmadik alkalommal nyerték el a Zöld Óvoda pályázatot és 2017-ben 
Madárbarát óvoda lett. 
Óvodai testnevelés a következőképpen valósul meg:  
- a mindennapokban 10-15 percben, 
- heti rendszerességgel (életkortól függő számú) testnevelés foglalkozás, 
- spontán megjelenő mozgásos játékok. 
Különös figyelem kerül a mindennapos testnevelés tervezésére, megszervezésére, biztosítására. 
Erdélyi Borbála óvónő elindította a tervezett szenzomotoros tréninget (TSMT).  
(TSMT feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az 
idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett. A feladatsorok javítják a 
gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a 
szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért 
feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségük.) 
Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységek és rendezvények: 

- Kirándulások, erdei óvodástábor. 
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- Gyümölcs-, és Zöldségnap, Takarítási Világnap, Víz Világnapja, Föld napja, Állatok Napja, 
Madarak és fák napja. 

- Szabadjáték a levegőn (játszóudvar, séta), Hagyományőrzés. 
- Mindennapos mozgásfejlesztés. 
- Mozgásfejlesztő eszközök egész napos spontán használata.  
- A Kihívás napja az óvoda udvarain. 
- Zrínyi Iskola – Ovis váltóversenyén való részvétel. 
- Bozsik program – 2016 óta a Klapka épület 3 csoportja vesz részt a programban. 
- Liliom Óvodában Ovi fesztivál, 
- Az óvoda udvarán játékok, állomások teljesítése. 
- 2017 Ősz – Ovi fesztivál. 
Fejlesztési elképzelés: 
- OVI FOCI pálya – melyet pályázat útján lehet megvalósítani, fenntartói támogatással. Magyar 
innováció az óvodai sportban – az Ovi-Foci Pálya, ami egy 6 x 12 m-es műfüves pálya, 
specifikusan erre a korosztályra tervezve. 
 
1.7 Gyáli Tulipán Óvoda 
 
A Tulipán utcában 2006-ban kezdte meg működését az ország egyik legmodernebb óvodája. Az 
óvoda udvara parkosított és a legmodernebb, biztonságos játékokkal felszerelt, kiváló lehetőséget 
biztosít neveltjei számára. A játék, a mozgás, a kultúra átadása a kiemelt nevelési cél. A gyermekek 
egészségének megőrzése érdekében mozgásos tevékenységeket végeznek, mint az ovifoci. Ezek a 
foglalkozások tornatermi keretek között zajlanak a tanév során. Fehér Ádám mesteredző segíti a 
labdajáték megismerését elsajátíttatni a gyerekekkel. Az évek során már sok tehetséges, ígéretes 
gyermek került el óvodából különböző csapatokhoz, ahol tovább folytatják a megkezdett és 
megszeretett sporttevékenységüket. Ezen kívül csatlakoztak a Bozsik Programhoz. Sportolási 
lehetőségként délutánonként biztosítják a Berczik Sára módszerével fémjelzett tartásjavító tornán 
való részvételét azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleik ezt kérték. 
Különlegességként Ovi-sakk bevezetésre került, aminek szép eredményei vannak. 
A Tulipán Óvoda megnyitása óta deklarálta a három fő irányt, amelyet szükségesnek és 
elengedhetetlenül fontosnak talál a jövő gyermekeinek nevelése során. A JÁTÉK, a MOZGÁS  mint 
lét elem és a KULTÚRA átadásának fontossága kap hangsúlyt a nevelő pedagógiai munkában. 
Az úszásra kiváló lehetőséget ad a 2017. novemberben megnyílt Járási tanuszoda, mely az óvodával 
szomszédos telken épült fel. A Tulipán Óvoda második alkalommal is megpályázta a ZÖLD 
ÓVODA programhoz való tartozást, amelyet el is nyert. Kiskerteket alakítottak ki valamennyi 
csoport számára. Az időjárásnak megfelelően, felnőttek segítségével, valamennyi óvodás részt vesz 
a kerti szezonális feladatokban.  
A Madárbarát óvoda címet is kiérdemelték.  
Minden évben bővítik és pótolják a mozgást segítő és fejlesztő eszközöket. A tornaterem 
kihasználtsága maximális.  
Fontosnak tartják, hogy sokat tartózkodjanak a szabadban. Az intézmény számos pályázaton vesz 
részt és sok szép elismerésben részesült eddig is. 
Az óvodában 2006-óta, a szülők kérése szerint biztosítanak délutáni foglalkozások keretén belül  
  
2. Szabadidősport 

 
Az életkor emelkedésével csökken a sportolási intenzitás. A magyar serdülők nemzetközi 

viszonylatban is nagyon keveset mozognak, melynek következtében állóképességük is romló 
tendenciát mutat. Ennek elsősorban a XX. század végén megjelenő szociokulturális okai vannak. A 
számtalan szabadidő eltöltési lehetőség miatt kevesebbet mozognak a fiatalok. A mozgásszegény 
életvitel vagy éppenséggel az egyoldalú mozgás, az egészségkárosító életmód, a helytelen 
táplálkozás nemcsak a fiatalokat jellemzi. 5,2 ezer fő fiatal felnőtt, 9,3 ezer fő szenior korú (36-60) 
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sportolás iránti igényének felkeltését kell megteremteni a kiemelt, nagy létszámokat vonzó 
sporteseményekkel. A rendszeres mozgásra pedig az Önkormányzat által támogatott 
sportegyesületeknek kell ösztönző programokat biztosítani. 

A város sportegyesületei jellemzően a szabadidősport területén fejtik ki tevékenységüket. 
A rekreációs sporttevékenységet végzők (szabadidő-sportolók) nagy része azonban nem 

szervezett keretek között végez testedzést. Az ő elérésük alkalomszerű, de ebből a célból biztosítja 
Önkormányzatunk a nyitott sportpályát minden nap 7-21 óra között.  

Jelenleg még csak a népesség kis hányada képes megfizetni az utóbbi években fejlődésnek 
indult, a specializálódott szolgáltatók által nyújtott sportolási lehetőségeket (pl. fitneszterem, 
bowlingpálya, lovas pálya). Gondot jelent az is, hogy a munkaadók még nem kellő mértékben 
ismerték fel, hogy a munkavállalók egészségének megőrzése, teljesítményük tartósan magas szinten 
tartása az ő érdekük is, amelynek fontos eszköze lehet a rekreációs sport és az ilyen tevékenységhez 
nyújtott támogatás. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy településünk a fővárosi agglomerációban van. A 
lakosság nagy része sokat utazik a munkába járás miatt és a családi házas környezet a sportolási 
szokásokra is hatással van. 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár is kiemelt figyelmet fordít olyan 
sportos tevékenységekhez helyet biztosítani, mint táncoktatás, női torna, baba-mama torna, nippon 
zengo stb. 

 
3. Versenysport 

 
Csak becsülni lehet a rendszeresen sportolók számát, akiket a Nemzeti Sportszövetségnél 

és a sportági szakszövetségeknél regisztráltak és az általuk kiadott versenyengedélyt megszerezték. 
Ez a helyi sportegészségügyi és OSEI szűrések adatai alapján mintegy 1000 főre tehető. Ez a 
lakosság 4,2 %-a. A versenyzők foglalkoztatása döntően a helyi utánpótlás-nevelő 
sportegyesületben történik. A legkiválóbbakat a fővárosi egyesületek foglalkoztatják tovább felnőtt 
korban. Nagyobb számban az FTC színeiben értek el nemzetközi szinten is kiváló eredményeket. 
Legkiemelkedőbb közülük is Bácsi Péter többszörös kötöttfogású birkózó Európa- és világbajnok. 
A gyáli galambászok teljesítménye Márkus István révén szintén világelső. 
A labdarúgókat a GYBKSE és a Lurkó FC foglalkoztatja. A GYBKSE felnőtt csapata megyei II. 
osztályban szerepel.  
A Kézilabda Képzési Központ immáron 11 korosztályban közel 100 fővel versenyez. 
Nem tekintik sajnos klasszikus versenysportnak a mazsorettet, ahol azonban a gyáliak rendre 
Európa bajnoki szintű eredményeket hoznak. 
 
4. Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportja 

 
Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportja önálló egyesületi keretek között nem 

működik. A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete rekreációs sportként 30-45 főt rendszeresen 
megmozgat a nordic walking sporttal. A hátrányos helyzetűek az oktatási-nevelési intézményi 
keretek között részesülnek képzésben. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában évente egyszer 
megrendezésre kerül a speciális sportolók „Így sportolunk mi” elnevezésű versenye.  

 
5. Sportegészségügy 

 
A gyáli sportolók sportegészségügyi szűrővizsgálatát helyben, a Városi Egészségügyi 

Központban ingyenesen látják el. A 18 év alattiaknak félévente, a 18 év felettieknek évente kell a 
vizsgálaton megjelenni. Havi 70-80 fő veszi igénybe a szűrést. Összesen mintegy 650 fő igényel 
Gyálon a versenyzéshez szükséges sportorvosi engedélyt.  
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6. Gyál város sportlétesítményei 

 
A gyáli 3551 hrsz. alatt 2 ha 9396 m2, azaz közel 3 hektár területen fekszik a gyáli 

sportpálya és létesítményei, melynek fő tulajdonosa az Önkormányzat. Az Önkormányzat a 
sportlétesítmény fenntartásával a tömegsport megteremtését, a versenysport kialakításának 
lehetőségét és ezeken keresztül Gyál város sportéletének fellendítését és színvonalasabbá tételét 
kívánja szolgálni.  

2007. január 1. napjával kezdődően határozatlan időre az Önkormányzat üzemeltetési 
szerződést kötött a Gyáli Baráti Kör Sportegyesülettel. Üzemeltető határozatlan időre vállalta, hogy 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó 
sportlétesítményt és a hozzá tartozó egyéb műtárgyakat a jó gazda gondosságával, szakszerűen 
fenntartja és üzemelteti. Az Önkormányzat biztosítja határozatlan időre a sportlétesítmény ingyenes 
használatát Üzemeltető részére sportolásra, tömegsport rendezvények és sportversenyek 
szervezésére, a fenntartás költségeit pedig az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 
A sportlétesítmény fenntartása és az üzemeltetés körében ellátandó feladatok különösen:  
- a közüzemi díjak és a közszolgáltatási szemétdíj + konténer bérleti díj havi kiegyenlítése 
(megfizetése) a szolgáltatóknak; 
- gondnok, szertáros (takarító) alkalmazása a sportlétesítményben; 
- fűnyíró üzemeltetése, valamint üzemeltetési és esetleges javítási költségeinek finanszírozása; 
- pályafelfestés feladatának ellátása és költségeinek finanszírozása, valamint a felfestéshez 
szükséges mészhidrát biztosítása; 
- a sportlétesítmény és felépítményeinek (épületeinek) takarítása; 
- a tömegsport és a versenysport biztosítása szakosztályaiban; 
- tömegsport és versenysport rendezvények szervezése a sportlétesítmény területén. 

 
6.1 A Gyáli sportpálya és létesítményeinek felújítása és bővítése több ütemben valósult meg: 

I. ütemben a műfüves focipálya került átadásra 2016. szeptemberében. Ezt követte az élőfüves 
foci edzőpálya megépítése a Gyáli BKSE sportolói számára. Az egyesület 6 korosztályban (U7, 
U9, U11, U13, U15 és U19) foglalkoztat kb. 100 gyermeket, illetve felnőtt csapata (20 fő) megyei 
II. osztályban szerepel. A csapatok létszáma folyamatosan növekszik és futsal csapatok is 
működnek, mely két korosztály számára is lehetőséget biztosít a mindennapi testmozgásra. A 
magas létszám sokszor még így is komoly gondot okoz a pályabeosztásnál.  

Az élőfüves pálya csökkenti a füves nagypálya terhelését, amelynek felújítására 2018-ban szintén 
sor került, mint ahogy a futókör újraterítésére is. 

II. ütemben részben készült a kosárlabda pálya és a strandröplabda pálya és lebontásra került a 
korábbi öltöző és a központ épület is.  

A sportpályán a futókört tanítási időben, kedvező időjárási körülmények esetén az Ady 
Endre Általános Iskola tanulói használják testnevelési óra keretében.  

A nyitott sportpálya 7-21 óra között naponta kb. 80-100 amatőr futót, hétvégente pedig 
100-150 fő szabadidő sportolót szolgál ki. 

 
III. ütem Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ: 

 
2019. szeptember 28-án Dr. Szabó Tünde EMMI sportért felelős államtitkára, Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő, Pápai Mihály polgármester ünnepélyes keretek között avatta fel a Gyáli 
Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ épületét, ezt követően a lakosság egész napos 
Egészség-és Sportnap keretében vehette birtokba az új épületet. A mobil lelátókat is figyelembe 
véve csaknem 550 fős lelátóval és 1200 négyzetméteres küzdőtérrel rendelkező létesítmény a 
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szállodával együtt 2,7 milliárd forint költségvetésből valósult meg, amelyhez a Kormányzat 800 
millió forint pályázati támogatást biztosított, míg a Gyáli BKSE mintegy 114 millió Ft-tal járult 
hozzá a kivitelezéshez. A komplexum üzemeltetését a 100%-os önkormányzati tulajdonú Gyáli-
Városgazda Kft. végzi. 

A létesítményt elsősorban a kézilabda edzések, mérkőzések befogadására tervezték, de helyet kap a 
futsall, kosárlabda, röplabda, tollaslabda oktatás, ritmikus gimnasztika, birkózás, karate, ökölvívás, 
valamint egyéb mozgásfejlesztő foglalkozások is (jóga, kondicionálás stb).  

A szomszédos Ady iskola diákjai napközben használhatják a mindennapos testnevelés órák 
megtartására. 

A sportcsarnok 3.818 m2 területű létesítmény.  

A szabvány szerinti 22x45 méteres küzdőtér a nemzetközi szabványnak megfelelő biztonsági 
sávokkal megépítve a kézilabda mellett más sportágak, országos és nemzetközi 
rendezvények helyszínéül is szolgálhat.  Ugyanakkor lehetősége nyílik a városnak arra, hogy a 
versenysportigényeknek, a szabadidős programoknak és közösségi eseményeknek teret biztosítson. 

A fix (431 fő) és mobil (110 fő) lelátóval rendelkező sportcsarnokban négy darab sportolói öltöző, 
szauna, két-két bírói és két-két edzői öltöző, fitneszterem, edzőtermek, hozzájuk kapcsolódó 
szertárak kapnak helyet.  

A csarnokkal egybeépítve egy 22 szobás szállodát is létesített a város, hogy elsődlegesen a 
nemzetközi sportversenyek alkalmával szállást biztosíthassanak a versenyzőknek. 

6.2 Szabadtéri és egyéb (magántulajdonban lévő) sportpályák:   
- Szabadtéri kondipark Ady és Kőrösi út találkozásával szemben; 
- Lőtér; 
- Crosspálya; 
- Galopp major lovastanya, oktatási lehetőséggel; 
- „Fundy” horgásztó;  
- Peremvárosi horgásztó, melynek önkormányzati tulajdonba adása megtörtént; 
- Bowling pálya (Kőrösi út 44.),  
- Fitneszterem (Kőrösi út-Ady E. u. sarok); 
- Játszóterek (Deák-Petőfi u. sarok, Árpád tér, Bartók, Tulipán utca); 
- Millenniumi park; 
- Gyál és Térsége Birkózó Egyesület birkózócsarnoka; 
- Lakodalmas ház biliárd terme.  

 
 

6.3 Járási Tanuszoda 
A Nemzeti Köznevelési és Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein belül megépült épület Gyál és 
környező települések úszásoktatásának elősegítésére jött létre. A Nemzeti Sportközpontok 
üzemeltetésében működő uszoda elsőrendű feladata az iskolai keretek között szervezett 
úszásoktatás kiszolgálása. A lakossági és szabadidősport használat az iskolai időszak után 
fennmaradó szabadidőben lehetséges. A 2017. novemberében átadott létesítményben: 

egy 25 méteres (1.90 m mély),, hatpályás úszómedence melynek vízhőfoka 26-28 °C és 

egy 10 x 6 méteres (0.80 m mély), tanmedence melynek vízhőfoka 30-32 °C  

áll tanulók, lakosság és a sportolók szolgálatára. 
Nyitva tartás: 
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Hétfő – péntek:                 08:00 – 20:00 
Lakossági igénybevétel    16:00 – 20:00 
Szombat – vasárnap:        08:00 – 18:00 
Az uszoda mellé saját forrásból parkolót, játszóteret és pihenőparkot épített az Önkormányzat, s így 
valóban vonzó közösségi térré változott az egész terület. 
 
6.4 Kerékpárút: 
 
Minimális. Egyelőre csak a városközpontban épült ki, azonban a tágas, nagy forgalmú utakkal 
párhuzamos utcákon élénk a kerékpáros forgalom is. Igény mutatkozna Gyál és Vecsés város 
összeköttetésének biztosítására, amely eddig sajnos még nem valósult meg. 
 
6.5 Téli sport: 
 
Nincs alkalmas terep. A Millenniumi parkban lévő szánkózó domb és a közelben (4 km-re) lévő 206 
hektáros Budapest, XVIII.Péterhalmi erdő homokdombja jöhet szóba, ami, mint Pest legnagyobb 
kiterjedésű zöld „tüdeje”, túrázásra, szabadtéri sportokra, erdei tornapálya használatára, 
kerékpározásra is kiválóan alkalmas.  

 
6.6 Millenniumi park 

 
A Kolozsvári utca és a Kőrösi út mellett fekvő, 1 ha 7413 m2 területű, 2017-ben teljesen megújult 
Millenniumi szabadidőparkban játszótér és szánkózó domb biztosít lehetőséget a kikapcsolódásra. A 
nordic walkingosok és a futók is rendszeresen használják. 
A parkban mini madárrezervátum is épült. 
 
7. Sportegyesületek 

 
A civil szervezetek adatlapjai szerint 19 sportegyesület fogja össze a mintegy tízezer egyesületi 
tagot és biztosít lehetőséget a városban a sportolásra. 15 sportágban versenyeznek a gyáliak, de 
többen, főleg az élversenyzők a fővárosi klubokban vannak leigazolva. A Peremvárosi Horgászok 
Egyesülete maga 9500 fő regisztrált taggal rendelkezik, ez azonban természetesen nem csak gyáli 
lakosokat jelent. 
A tapasztalati számokat figyelembe véve a helyi és fővárosi egyesületekben nagyjából 1000 fő 
versenyez és mintegy 1000-1500 főre tehető az aktív mozgással járó sporttevékenységet végző gyáli 
lakosok száma. Kisebb-nagyobb létszámot foglalkoztató egyesületek, baráti, munkahelyi, 
lakókörnyezeti, szabadidősport céljait kiszolgáló társadalmi szervezetek alkotják jellemzően a helyi 
szervezeti kereteket. 
A legnagyobb felzárkózás ezen a területen szükséges, hiszen a 19-60 év közötti korosztályból 
mintegy 1000-1500 fő végez aktív mozgást. A lakókörnyezet hatásaival is számolunk, amikor a 
korcsoportot vizsgáljuk, hiszen a munkaképes korúak többsége a fővárosban dolgozik és adott 
esetben praktikusan ott veszi igénybe a szabadidős szolgáltatásokat, vagy a bejárás miatt erre 
egyáltalán nincs módja.  
Legjobb versenyzőink nagyhírű fővárosi egyesületekben sportolnak (pl. FTC, Vasas), hiszen ott 
adottak azok a feltételek, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a versenysportban. 
A helyi egyesületek az utánpótlást és a szenior korúakat, illetve a szabadidősportra vágyókat 
foglalkoztatják elsősorban. 7 sportegyesületben folyamatosan magas szintű versenyeztetés folyik. 
 
A városban működő sportegyesületek: 
- Art Motorsport Sportegyesület; 
- APEX Optimista Sportegyesület; 
- Gyáli Amatőr Sportegyesület; 
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- Gemini Team Lövészegyesület;  
- Cent-air Sportegyesület; 
- Colt Polgári Lövészegylet; 
- Gyáli Baráti Kör Sportegyesület 
 (szakosztályok: atlétika, labdarúgás, mazsorett, röplabda, kézilabda, fogathajtó, birkózó, 
asztalitenisz, kerékpár, sí, ejtőernyős) 
- Gyál és térsége Birkózó Egyesület; 
- Gyáli Lovassport Egyesület; 
- Horgász Egyesület Gyál; 
- Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület 
- Gyáli Postagalambsport Egyesület, 
- Integrál Motoros Klub Gyál; 
- Lurkó Gyerekfoci Egyesület; 
- Prémium Gyáli Asztalitenisz Sportegyesület; 
- SANBON SE; 
- Peremvárosi Horgászok Egyesület bp-i székhely és gyáli működés; 
- Kovács Team kick-box, Ritmikus Gimnasztika és Szabadidő SE;  
- Gyáli Birkózókért Egyesület 
Foglalkozik még sporttal: 
- FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, 
- Gyáli Kyokushinkai Karate Sportegyesület. 
 

Az egyesületek többségében szerény anyagi körülmények között működnek. A Gyáli 
Baráti Kör Sportegyesület, a Gyál és térsége Birkózó Egyesület, a Gemini Team Lövészegyesület, a 
Peremvárosi Horgász Egyesület és a Gyáli Sporthorgász Egyesület létesítményekkel is ellátott, a 
többiek bérelt helyiségben működnek vagy nyáron a GYBKSE sportpályát használják. A telefon, 
fax és internet elérhetőségek a klubok elnökein keresztül lehetséges. Az Önkormányzat ezért is 
támogatja évente pályázat útján a működésüket. Magánszemélyek, hozzátartozók, szülők stb. közös 
összefogásával valósul meg az alapcél szerinti működés. A tagdíjakat versenyek nevezési díjaira 
használják fel. 

Az önkormányzati sportlétesítményt a GYBKSE üzemelteti, jelentős önkormányzati 
támogatással. Az egyesületekben dolgozó edzők némi költségtérítéssel vagy teljesen ingyen 
dolgoznak. Az önkormányzati támogatás a működés minimumfeltételeit biztosítja (számlavezetési 
díj, adminisztrációs- és postaköltségek stb). 
 
8. Kiemelt városi sportrendezvények 
- Marsi Ferenc Emléktorna: sikeres labdarúgó utánpótlás-torna minden év tavaszán. 
- Tavaszi-őszi labdarúgó bajnokságok fordulói. 
- Őrült Sportbanzáj: elsősorban a technikai sportok fesztiválja, de fellépés jelleggel bemutatkoznak 
más sportágak is az esemény alkalmával a crosspályán. 
- Tájfutás Világnapja: 2016-tól a nemzetközi szövetség felhívásához a város rögtön csatlakozott és 
minden év májusában hozzájárult a sportági Guinness rekord megdöntéséhez. 2019-ben 840 fő, 
főleg felső tagozatos futott le egy átlag 1,5 km-es tájfutó pályát. 
- Városi Gyermeknap: sikeres, több ezres létszámot vonzó esemény, játékos sportvetélkedőkkel. 
- Városi Sportfesztivál: Első ízben a város 20. születésnapján került megrendezésre, 8 sportág 
bevonásával, 550 fő részvételével, majd a „városi születésnapon” minden évben tájékozódási 
verseny került lebonyolításra, s ezen alkalomból minden évben új tájfutó térkép készült a városról. 
2019-ben Egészség-és Sportnapra bővült az esemény (versenyek: streetball, foci, tájfutás, nordic 
walking. Bemutatók: kézilabda, birkózás, mazsorett, tánc, ökölvívás, asztalitenisz, aerobic, jóga, 
sakk). 
- Horgász nyári tábor: a sport és a környezetvédelem kapcsolatát erősítendő; az Európa Tanács által 
kidolgozott Sportetikai Kódex szerint: „Az emberek jó fizikai, társadalmi és lelki közérzetének 
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biztosítása és fejlesztése generációról generációra azt igényli, hogy sporttevékenységüket –
különösen a szabadban és a vizeken történő sportolást – összehangolják bolygónk korlátozott 
lehetőségeivel, a környezet fenntartásának, védelmének és kiegyensúlyozott használatának 
alapelveivel.” Ezért fontos a fiatalság részére ilyen jellegű nyári táborokat szervezni, melyet a 
Peremvárosi Horgászok Egyesülete és a Gyáli Sporthorgász Egyesület bonyolít minden évben. 

- A Fogathajtó bemutató és verseny a Gyáli Lovassport Egyesület rendezésében 2004-2018 között 
évente került megrendezésre. A péntek esti villanyfényes fogathajtó verseny 2012-ben bekerült a 
Guinness World Rekordok könyvébe. Megfelelő helyszín hiányában a rendezvény egyelőre 
szünetel. 
- Nyitott Sportpálya: naponta kb. 100 fő veszi igénybe ezt a lehetőséget. Nagyrészt ugyanaz a 
rendszeres szabadidős sportolói kör. Ez a nagy jelentőségű kezdeményezés immáron két évtizedes 
múltra tekint vissza és szolgálja ingyenesen az itt lakók egészségét. 
- 2020-tól MapRun tájékozódási pálya: 2 db 10 km-es és 2 db 2 km-es, okos eszközzel teljesíthető 
pálya, melynek rajtja és célja a sportpálya futókörén van. A 39 pont teljes Gyál területét lefedi és az 
applikáció letöltése után a műholdas kommunikációval bármikor teljesíthető. 
- Questing Gyáli tanösvény, városismereti séta Gyál nevezetességeinek megismerésére. 
- Arany János Közösségi Ház és Könyvtár programjai: a Közösségi Házban szervezett népszerű 
tánctanfolyamok nagyon sok gyermeket és felnőttet foglalkoztatnak, és ez által komoly részt 
vállalnak az aktív mozgásban. 
 
9. Gyál város sportfinanszírozási rendszere 

 
Minden év tavaszán kerül kiírásra és elbírálásra a sportegyesületek részére a támogatási alap, 
amelyről a város képviselő-testülete dönt az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatára. A sportpálya és 
létesítményei fenntartására meghatározott összeg kerül átadásra az üzemeltetési szerződésben 
foglaltak szerint. 
Az Önkormányzatnak külön sportigazgatási munkakörben foglalkoztatott szakembere nincs, a 
feladatokat a Képviselő-testület Ifjúsági és Sport Bizottsága látja el. 
Az Mötv. értelmében a helyi közszolgáltatások körében többek között a sport támogatása is a 
települési önkormányzatok feladata, ezt a sporttörvény általános felsorolással részletezi.  
 
Gyál legjobb sportolói a 17/2003. (XII.17.) Ök. számú rendelet értelmében évente Kiváló Gyáli 
Sportolói Díj kitüntetéseket vehetnek át a város születésének évfordulóján. 
 
Kiváló Gyáli Sportolói Díj Díjazottak (2019-2004): 
2019 
HÖBENREICH ZSOLT sp. kosárlabdázó 
SZŰCS SÁNDOR sp. kosárlabdázó  
2018 
KERESZTES KRISTÓF kajakozó 
KARACS DÁNIEL labdarúgó 
2017 
FODOR PÉTER - birkózó  
FODOR TAMÁS-birkózó  
2016 
TOMORINÉ KAMPER OLÍVIA- kézilabdázó 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2015 
MÁJ MIKLÓS – karatéka 
KEMÉNY NORBERT labdarúgó edző és a Lurkó SE U 15 futsal csapata 
2014 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
KISS SÁNDOR birkózó edző 
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2013 
VÁRY LILI ADRIENN - bokszoló 
MÁRKUS ISVÁN - galambász 
2012 
KISS SZOFI - szinkronúszó 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2011 
AMBRUS GYÖRGY - SANBON Sportegyesület Elnöke 
BITTERA LÁSZLÓNÉ a GYÁLI MAZSORETT CSOPORT vezetője 
2010 
BODA IMRE - Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Elnöke 
SZABÓ FERENC - Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület Elnöke 
2009 
ADAMECZ JÓZSEF - birkózó 
TARPAI ROLAND - birkózó 
2008 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2007 
ERŐS ANITA - fitnesz bajnok 
KAMPER OLÍVIA - kézilabdázó 
2006 
KOVÁCS ÁDÁM - bokszoló 
BOTLIK ANDREA - alpesi sí versenyző 
2005 
BOTLIK TAMÁS - alpesi sí versenyző 
FODOR TAMÁS - birkózó 
2004 
JENEI ATTILA - labdarúgó edző 
SOÓKY ZSOLT - motocross bajnok 

 
10. Térségi sportkapcsolatok 

 
A térségi és járási kapcsolatokban rejlő lehetőségek ma még korántsem kiaknázottak. A 
sportkoncepció jelentős előrelépést tervez ezen a területen. A különböző sportágak 
megmérettetésein rendszeresen részt vesznek a járás azon települései, amelyek rendelkeznek az 
adott szakosztállyal. Cél kell, hogy legyen e sportkapcsolatok elmélyítése. 
Eddig főleg a labdarúgó utánpótlás kapcsolódott be sikerrel a térség korosztályos 
versenyrendszerébe. Ehhez most csatlakozott a kézilabda sportág is.  
 
Térségi nyári tábor Révfülöpön 

 
A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt (Baji József Üdülőtábor; Révfülöp, Kacsajtos út 50.) 
1994-ben 15 önkormányzat alapította (1999-től kiemelten közhasznú).  
A táboroztatás a tanév befejezésétől szinte a tanév megkezdésig, 9 turnusban, június 19-től 
augusztus 21-ig zajlik. A tábor területén 15 db nyolcágyas, galériás, zuhanyzós kőház található. A 
házhoz egy kis terasz is tartozik. Az ellátásról saját melegkonyha gondoskodik, a nagy ebédlő pedig 
közös játékok, vetélkedők színtere. A tábor területén van pingpongasztal, homokos labdarúgó- és 
röplabdapálya. Révfülöp jó kiindulópont a Balaton északi partjának megismerésére, a közeli falvak 
nevezetességeinek bejárására. Valamennyi alapító település önkormányzata hozzájárul a tábor 
fenntartásához és fejlesztéséhez. Önkormányzatunk évente jelentős összeggel támogatja az 
Alapítványt és minden évben hozzájárulást biztosít a táborozó gyermekek szüleinek a 
táboroztatással járó költségek csökkentése érdekében. 
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V. Jövőkép 
 

Városunk a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia mentén a MOB Sportfejlesztés irányai és 
területei 2012-ben kiadott stratégiája mentén fogalmazza meg tennivalóit. Elsődleges célunk az 
egészségmegőrzés és egészségfejlesztés szolgálata, az életminőség javítása, a foglalkoztatottság 
növelése, a közösségi identitás erősítése; a kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, a 
kiemelkedő tehetségek támogatása, az anyagi és szociális egyenlőtlenség csökkentése révén 
hozzájárulni a sportoló nemzet célkitűzés megvalósításához. Gyál alapvetően a városban működő 
sportegyesületek adta sportági kínálat mentén építi fel stratégiáját. Kiemelkedő szerepet szán a 
megújult sporttelep és az új sportcsarnok létesítményi adottságaira építve elsősorban a labdarúgás 
és kézilabda sportágaknak. A sportkoncepció megvalósítása jelen időszakában az utánpótlás-nevelés 
a fő cél. A sportági fejlesztési koncepcióknak megfelelve a város szeretné kiaknázni a 
látványsportágakban felajánlható TAO támogatások lehetőségét is. Ennek megfelelően a 
Sportágfejlesztési koncepció kidolgozásával és annak sportági szövetsége jóváhagyásával meg kell 
felelni a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. törvény 22.§ (1) bek. vonatkozó 
előírásainak. 

 
Stratégiai célok a sport egyes területén: 

 
1.  Városi sportcsarnok kihasználtsága 

 
Legfontosabb célunk, hogy a városi sportcsarnok a lehető leghatékonyabban segítse elő 

Gyál sportéletének fejlődését.  
A sportcsarnok 3.818 m2 területű, több mint 500 fő befogadására alkalmas. A 22x45 méteres 
küzdőtér és a nemzetközi szabványnak megfelelő biztonsági sávokkal megépített létesítmény a 
kézilabda mellett más sportágak, országos és nemzetközi rendezvények helyszínéül is szolgálhat.  
Ugyanakkor lehetősége nyílik a városnak arra, hogy a versenysportigényeknek és a szabadidős 
programoknak és közösségi eseményeknek teret biztosítson. 
 
2.  Tanuszoda kihasználtsága 
A Nemzeti Sportközpontok üzemeltetésében működő uszoda elsőrendű feladata az iskolai keretek 
között szervezett úszásoktatás kiszolgálása. A lakossági és szabadidősport használat az iskolai 
időszak után fennmaradó szabadidőben lehetséges.  
Hétfő – péntek:                 08:00 – 20:00 
Lakossági igénybevétel    16:00 – 20:00 
Szombat – vasárnap:        08:00 – 18:00 
A lakosság és a szabadidősport több mint húsz év várakozás után lehetőségeket kapott a vízfelület 
igénybevételére, ami remélhetőleg egyre növekvő érdeklődésre tart majd számot a jó testi és 
szellemi egészség karbantartására. 
 
3. Diáksport és a Kézilabda Képzési Központ 
Gyáli BKSE labdarúgásban, 6 korosztályban (U7, U9, U11, U13, U15 és U19) foglalkoztat kb. 100 
gyermeket, illetve felnőtt csapata (20 fő) megyei II. osztályban szerepel. A csapatok létszáma 
folyamatosan növekszik és futsal csapatok is kiváló eredménnyel működnek. 

 Kézilabda Képzési Központ programja 
A kézilabda képzési központ programja: 
A 2019/20-as szezonban 97 igazolt játékos van,  55  fiú,    42 lány. 
A gyermekek versenyeztetése az MKSZ által hirdetett bajnokságokban: 
Fiúk:              Lányok:  
U14                 Serdülő 3. Osztály 
U13                  U15 
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U12                  U12 
U11                  U10 
U10                  U9 
U9 
 
2020/21-es szezon tervezett csapatai: 
Fiúk:                              Lányok: 
Megye férfi felnőtt.      Megye női felnőtt 
Serdülő 3.o.                  Serdülő 3.o. 
U15                                 U13 
U14                                 U11 
U13                                 U10 
U12                                 U9 
U11 
U10 
U9 
E téren cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai erőnlétének elérése a 
mindennapos testedzés biztosításával; a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód 
fontosságának tudatosítása; a diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése. Az egyes oktatási-
nevelési intézmények, mint a korábbi fejezeteknél ismertettük a délutáni, hétvégi és szünidei 
szabadidősport lehetőségek bővítésével igyekeznek a sportolással töltött idő növelését megoldani. 
Ehhez elengedhetetlen lenne egy olyan pályázati jellegű támogatás, vagy utólagos elismerő 
támogatási rendszer kialakítása, ami a tanórán kívüli sportfoglalkozások ösztönzését célozza. 
Kívánatos, hogy az iskolai testnevelésóra az egészségvédelem és egészségfejlesztés hagyományos 
funkcióin túl feleljen meg a változatos tananyag, több választható mozgásforma, gyakorlati és 
elméleti ismeretanyag követelményeinek is. Vagyis meg kell teremteni annak szakmai, 
infrastrukturális és gazdasági feltételeit, hogy a mindennapi testedzés tartalommal megtölthető 
legyen, és 2024-ig növelni lehessen az iskolai sportköri foglalkozások számát, hiszen látható, hogy 
erre mekkora igény van. Az oktatási-nevelési intézmények a mindennapos foglalkoztatásban 
tartalmilag is kiváló eredményeket érnek el, akár már az óvodai előkészítő munkában is pl. Bozsik 
program. A Bartók DSE pedig versenyrendszerű kosárlabdázási lehetőséget biztosít a város 
valamennyi tehetségének. 
A létesítményi feltételrendszer megteremtésére és bővítésére kell összpontosítani és a 
sportszakemberek foglalkoztatását célszerű támogatni a városnak. 

 
4. A szabadidősport fejlesztése 
 
A rekreációs célú sport szervezésében, az emberek mozgósításában, a megvalósításban kiemelt 
szerepe van az önkormányzatoknak és a helyi civil szervezeteknek, a szolgáltatást nyújtó 
vállalkozásoknak, illetve a lakóközösségnek, a családnak, a baráti csoportoknak és az egyénnek. A 
Képviselő-testület által odaítélt pályázati támogatások erre a területre figyelmet fordítanak. De ami 
ennél lényegesen nagyobb támogatás, az infrastrukturális háttér biztosítása. Mint a létesítményeknél 
az már ismertetésre került, a nyitott sportpálya 7-21 óra között naponta biztosított az amatőr futók, 
hétvégente pedig az egyéb szabadidős sportolók számára. A jövőben a már felépült kondipark, a 
Millenniumi park kaphat nagyobb figyelmet. További lehetőséget jelent a víztorony környéki füves 
rész és a Bartók iskola mögötti rét fejlesztése. Jelentősebb zöldfelület lehet még az Erdősor utcai 
erdőrész, melynek kitisztítása különböző erdészeti előírások miatt jelenleg megállt. A crosspálya és 
a Peremvárosi horgásztó is potenciális szabadidős rendezvények helyszíne lehet.  
A víztorony környéke esetenként rendezvények helyszíne, úgymint Böllérfesztivál, cirkusz stb. 
2019-ben elkészült a Sportcsarnok nevű tájfutó térkép, mely Gyál legnagyobb részét ábrázolja, ezen 
tájfutó versenyeket lehet rendezni, 2020-tól pedig a MapRun alkalmazásban, e térképre alapozottan 
okostelefonnal, 39 pont felkeresésével korlátlan számú edzést lehet tartani önállóan is. E mellett a 
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környéki erdőket Budapest XVIII. kerületben is lehet használni sportolásra, (Kapocs u. erdő, 
Péterhalmi erdő), ezekről is készültek már tájfutó térképek is, de az utóbbin erdei tornapálya is 
épült. Ha a motiváció megvan, nincs akadály a sportolás előtt Gyálon. 
 
 
5. Versenysport és utánpótlás-nevelés 

  
A sporttevékenység támogatásának középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot  kívánjuk helyezni, 
a kellően motivált, jól szervezett és mérhető eredményekkel alátámasztott, tanórai és tanórán kívüli 
rendszeres testedzést, a céltudatos  utánpótlás-nevelést, a 6-10 évesek sokoldalú 
képességfejlesztését, a 10-14 éves kor közötti tehetséges gyermekek diáksportban történő 
versenyeztetését, majd egyesületi keretek között történő sportág specifikus továbbfoglalkoztatását. 
Támogatásra javasolt az iskolák és a sportegyesületek közötti együttműködési szerződésen alapuló 
tehetséggondozás, mely garancia a fizikai képzés és versenyeztetés összhangjára, a gyermekek 
egészséges fejlődése és egyenletes terhelése érdekében. 
A gyáli sokszínűségből eddigi eredményei alapján különösen a birkózás, labdarúgás, a karate, az 
asztalitenisz, a mazsorett emelkedik ki, és egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a kézilabda is. 
A megvalósítás során kiemelt figyelmet igénylő célcsoportok a fogyatékkal élő emberek, az idősek, 
az iskolások, a családok, valamint az alacsony jövedelműek. A szemléletváltás során célszerű a 
relatív alacsony költséggel űzhető tevékenységeket nagyobb mértékben kiaknázni, például a sport, a 
turizmus és a természetvédelem határterületén elhelyezkedő rekreációs célú sporttevékenységeket 
(tájékozódási versenyek, természetjárás-gyalogtúrázás, kerékpáros túrázás, horgászat, nordic 
walking). 
A fogyatékkal élők rekreációs célú sporttevékenységének támogatása eddig háttérbe szorult. A 
társadalmi célok elérése érdekében a hangsúlyt a fogyatékkal élők szabadidősportba való 
bevonására kell helyezni. Pl. 2019. év sportolói díját speciális kosárlabdázó sportolók kapták. De 
általánosságban törekedni kell arra, hogy a versenyek során integráltan kezeljük az itt felmerülő 
igényeket (pl. ugyanazon rendezvény keretén belül külön kategóriában, könnyített feltételekkel 
adunk a fogyatékkal élők számára versenyzési lehetőséget). 
Városunk fontosnak tartja, hogy már az óvodai nevelésben kapjon nagy szerepet a testi nevelés, a 
játékos képzés és fejlesztés. A testi nevelés és a jó levegőn végzett foglalkozás hívja fel a kicsik 
figyelmét a mozgás örömére. Az egyes intézmények nagyon sokat tesznek ezen a téren. Az 
önkormányzat pedig biztosította, illetve biztosítja a létesítményi feltételrendszert e mellé, hiszen 
nagyarányú fejlesztések történtek valamennyi intézményben. 
A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia a települési önkormányzati sportigazgatásnak az erőforrások 
koncentrációjában, a meglévő helyi potenciák feltárásában, a horizontális és vertikális 
együttműködések és a sportszervezetekkel való közvetlen kapcsolat kialakításában szán fontos 
koordinatív szerepet. 
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VI. Megvalósítandó célok 2020-2024 
 

1. Városi Sportcsarnok kihasználtságának növelése. 
A lakosság részére rendszeres foglalkozások és alkalmanként nagyszabású események 
rendezése  pl. Egészség- és sportnap . 

2. A Járási Tanuszoda lakossági használatának optimalizálása. 
3. Kapcsolattartás a helyi sportszervezetekkel és a város költségvetésében elkülönített összeg a 

működésük pályázati úton történő támogatására. 
Minden év márciusában pályázatot ír ki a Képviselő-testület. A pályázatok alapján részletes 
betekintést kap a sportszervezetek munkájáról, az évente kiosztott támogatás növelése 
legyen a cél. 

4. Támogatási összeg elkülönítése a költségvetésben a sportcsarnok, a sportpálya és 
létesítményei fenntartására minden évben a költségvetésbe építve.  

5. A helyi szinten értéket képviselő sportágakat elsősorban helyi szinten kell támogatni. 
Önkormányzatunk támogatja azokat a kiemelkedő eredményeket elérő sportágakat, 
klubokat, vagy ezen klubok szakembereit, akik, és amelyek Gyál város ismertségét 
növelhetik.  
Ennek szellemében két látványsportág a labdarúgás és a kézilabda sportágfejlesztési 
programjainak kidolgozása megtörtént és az utánpótlás-nevelési programjuk megvalósítása 
folyik. A sportcsarnok épülete egyben a Kézilabda Képzési Központ is, de természetesen az 
iskolai tantermekben is folyik a rendszeres délutáni edzés. 
Támogatja azokat a gyáli sportolókat, akik kivételes ismertségre tesznek szert a 
sportágukban elért eredményeik révén. Ezért évente Sportolói díj átadására kerül sor.  

6. A helyi szinten értéket képviselő sportesemények és egyéb rendezvények eseti támogatása. 
Támogatásra javasoltak a mindennapos testnevelés minőségjavító intézkedései, az iskolai 
sportköri foglalkozások számának növelése és az iskolák és a sportegyesületek közötti 
együttműködési szerződésen alapuló tehetséggondozás.  

7. Kerékpárút hosszának növelése, esetlegesen pályázati segítséggel történő megvalósítása.  
8. A város, mint a Gyáli járás központja, közösen ellátandó feladatok közé javasolja a sport 

szakterületét felvenni, mint az egészségneveléssel és megőrzéssel kapcsolatos 
társadalompolitikai célkitűzések egyik eszközét.  
Ki kell dolgozni a sportra és aktív turizmusra épülő komplex térségi szolgáltatások kínálatát. 
A kínálatban kiemelten kell szerepeltetni a sportcsarnok, sporttelep, tanuszoda, szálloda, 
crosspálya és a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány nyújtotta lehetőségeket. További 
lehetőségek várnak még kiaknázásra az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
aktív tevékenységének megismertetésére, a Peremvárosi horgásztó és a Questing, MapRun 
pályák adottságainak kihasználására. 

9. Szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítása.  
10. A város képviselő-testülete figyelemmel kíséri és 2022-ben áttekinti a 2020-2024-ig szóló 

koncepció megvalósulását.  
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Tárgy: Javaslat sport célú pályázatok - támogatás 
felosztására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2020. (II.27.) sz. határozatában pályázatot írt ki a helyi 
önszerveződő sportegyesületek, valamint sportolók támogatása, vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági 
és felnőtt sport támogatása tárgyában, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése érdekében. 
 
A képviselők véleményének kikérése után született 65/2020.(IV.30.) polgármesteri határozat értelmében a 2020. 
évi sport egyesületek részére kiírt pályázatok a járványügyi helyzetre való tekintettel értékelés nélkül kerültek 
lezárásra. A határozat megszületése után, de még aznap jelent meg a Kormány 170/2020. (IV. 30.) számú 
rendelete, mely szerint:  

„1. § (1) Magyarország egész területén 
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, 
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen 
való részvétel megengedett.” 

Mivel ezen jogszabály hatályba lépése után országosan újraindult a sportélet, így fentiek alapján javaslom a 
tisztelt Képviselő-testületnek, hogy új pályázat kiírása nélkül a korábban a beérkezett sport pályázatokat elbírálni 
és felosztásáról az alábbiak alapján dönteni szíveskedjenek.  
 
Az 1/2020.(I. 30.) költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének cél és általános tartalék „civil szervezetek 
támogatása” sorából sport célra 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre.  
Az összesített igény: 9.615.320,- Ft, és Tóth Csaba Benjámin nem jelölt meg összeget. 
 
 
A pályázati határidő lejártáig, 2020. április 2. napjáig az alábbi pályázatok érkeztek be: 
 
A sportoló/sport szervezet neve:  Pályázati cél                      Igényelt támogatás 
 
1. Gyémánt Flamingók Sport Egyesület  

Működési költségekre, gyermekek versenyeztetésére, terem bérletre 
és eszközök vásárlására 

   Kért támogatás összege:     1.535.320,- Ft 
 

2. APEX Optimista SE  
 (Sportág: tájfutás)  Egyesületi működési költségekre, nevezési díjak, tagdíjak, nevezési 

engedélyek, saját versenyek rendezési költségei Gyálon,   utazási és
 szállásköltségekre,  posta költségekre, tintapatron, nyomtatvány, 
bankszámla vezetési díjra, rendezői ellátmány, adminisztrációs 
kiadásokra 

   Kért támogatás összege:              360.000,- Ft 
 
3. Fleischer Dóra   
(sportág: karate)  Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei 
  ( Négyszeres Wado Karate Stílus Európa-bajnok, kétszeres EB ezüst 

és bronzérmes)  



   Kért támogatás összege:            100.000,- Ft 
 
4. Sanbon Kyokushin SE  
(sportág: boksz, karate)  Működési költségekre, nemzetközi és hazai nyári edzőtábor 

költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására  terembérleti díjra  
   Kért támogatás összege:                       410.000,- Ft 
 
 
5.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület  4 szakosztályra összesen:      2.520.000,-Ft 
 
- Labdarúgó szakosztály  Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, 

tornaterem bérlésre, számlavezetetési költségekre, utazási 
költségek biztosítására, mobilnet feltöltésre, utánpótlás tornákra és 
nevezési díjakra, egyéb költségekre 

   Kért támogatás összege:      1.000.000,- Ft 
   
- Mazsorett szakosztály Versenyek nevezési és regisztrációs díjához,  továbbképzési és 

szövetségi tagdíjakhoz, tornaterem és útiköltség elszámolására, 
szállásköltségre, új fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére 

   Kért támogatás összege:                     600.000,- Ft 
 
- Röplabda szakosztály XIV. „Gyál Kupa” strandröplabda és az iskolák közötti bajnokság 

lebonyolításának költségei, utazási költségek és nevezési díjak, 
érmek. röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire,serlegek, 
oklevelek beszerzése, nyomdai költségek 

   Kért támogatás összege:                      120.000,- Ft 
 
- Ritmikus gimnasztika szakosztály RG szőnyeg, sportfelszerelések  vásárlására, tornaterem bérlésére, 

utazási költségekre, karácsonyi gála megrendezésére 
  Kért támogatás összege:                      800.000,- Ft 
 
6. Juhász-Dóra Richárd (szül.:2005.10.04.)  
(sportág: úszás)  Korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorson, többszörös 

korosztályos csúcstartó Az Iron Swim Úszó Egyesület leigazolt 
versenyzője.  

   Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és 
táplálék kiegészítők vásárlására 

  Kért támogatás összege:                        100.000,-Ft 
 
7. Lurkó Gyermekfoci Egyesület Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális  
(sportág: labdarúgás) rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére. 
   Kért támogatás összege:                                                500.000,- Ft 
 
8. Tóth Csaba Benjámin ( szül: 1995.07.20.)  
(sportág: thai-box) 

2020. novemberében megrendezésre kerülő amatőr versenyen 
(Prága) és hazai versenyen (Baja) való részvétel költségei (táplálék 
kiegészítők, sportfelszerelések, utazás és szállásköltségek) 

 Kért támogatás összege:                          nem jelölt meg összeget 
 
9. Extrém Sport Kert Egyesület 
(sportág: BMX) Pálya (boksz) korszerűsítésére, új elem beszerzésére. 
   Kért támogatás összege:                                                800.000,- Ft 
 
10. Gyál és Térsége Birkózók SE 
(sportág: birkózás)  Működési költségek, fenntartási költségek, edzői bérek költségeire 
   Kért támogatás összege:                                1.200.000,- Ft 
 
 



11. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 
(sportág: ping-pong) 2020. évre tervezett versenyek újraszervezésének költségeire, 

terembérleti díjakra, utazási költségekre,  felkészülés költségeire,  
  Kért támogatás összege:                       640.000,- Ft 
 
12. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)  
  Működési költségekre, terembérleti díjak, versenyzési felszerelések 

vásárlása 
   Kért támogatás összege:                                1.000.000,- Ft 
   
13. Pap János Károly (szül.: 2000.01.31.) 
(sportág: karate) 
  Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője, a Magyar 

Válogatott tagja, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezettje, Európa 
Bajnokságokon többszörösen 3 helyezett. Hazai és nemzetközi 
versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási 
és felszerelési költségek 

   Kért támogatás összege:                                     70.000,- Ft 
 
14. Pap Dorottya Ilona (szül.: 2001.06.02.) 
(sportág: karate) 
  az UTE karate szakoszály versenyzője. A  WKF Magyar Bajnokság 

kétszeres bajnoka, többszörös Magyar Bajnok. Wado stílus állandó 
Magyar válogatott tagja. Kétszeres Európa Bajnoki bronzérmes és 
kétszeres ezüst érmes.  Hazai és nemzetközi versenyeken való 
részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési 
költségek 

.   Kért támogatás összege:                                   150.000,- Ft 
 
15. Pap Zoé (szül.: 2012.07.08.) 
(sportág: karate) 2017 óta a SOZSIN Wado Karate Egyesület leigazolt sportolója. 

2019. októberében Wado Magyar Bajnok lett.   
  Nyári táboroztatás, sikeres övvizsga megszerzése. 
   Kért támogatás összege:                                     70.000,- Ft 
 
 
16. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. 2018-ban  
  aVilág Kupán és az Európa Bajnokságon bronzérmes lett.  
   Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birtokosa.  
  Európa bajnoki ezüstérmes. 2019-ben Európa Bajnokságon 2.  
  helyezett.Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való  
  részvétel költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való  
  indulás.   
   Kért támogatás összege:            80.000,- Ft 
 
17. Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.)  
(sportág: karate) 
  Wado Karate Egyesület  igazolt versenyzője. Többszörös Magyar  
  Bajnok, WKF Magyar  Bajnokság 3. helyezettje. Saját korosztálya  
  Európa Bajnoki bronzérmes. 2018-ban a Világ Kupán 5. helyezést  
  ért el. 2019-ben Európa Bajnoki bronzérmet szerzett. 
  Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való részvétel  
  költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való indulás.   
   Kért támogatás összege:           80.000,- Ft 
 
A pályázatok dokumentumai a Szervezési és Humánpolitikai Irodán megtekinthető. 
 
 
 



 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) 
önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében a cél- és általános tartalék terhére a sport szervezetek támogatása 
keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 
 
1. Gyémánt Flamingók Sport Egyesület  

Működési költségekre, gyermekek versenyeztetésére, terem bérletre 
és eszközök vásárlására 

   Megítélt  támogatás összege:    ………………. 
 
 

2. APEX Optimista SE  
 (Sportág: tájfutás)  Egyesületi működési költségekre, nevezési díjak, tagdíjak, nevezési 

engedélyek, saját versenyek rendezési költségei Gyálon,   utazási és
 szállásköltségekre,  posta költségekre, tintapatron, nyomtatvány, 
bankszámla vezetési díjra, rendezői ellátmány, adminisztrációs 
kiadásokra 

  Megítélt támogatás összege:       …………….. 
 
3. Fleischer Dóra   
(sportág: karate)  Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei 
  ( Négyszeres Wado Karate Stílus Európa-bajnok, kétszeres EB ezüst 

és bronzérmes)  
   Megítélt támogatás összege:    ………………. 
 
4. Sanbon Kyokushin SE  
(sportág: boksz, karate)  Működési költségekre, nemzetközi és hazai nyári edzőtábor 

költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására  terembérleti díjra  
  Megítélt támogatás összege:     ……………… 
 
5.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület  4 szakosztályra összesen:     ……………… 
 
- Labdarúgó szakosztály  Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, 

tornaterem bérlésre, számlavezetetési költségekre, utazási 
költségek biztosítására, mobilnet feltöltésre, utánpótlás tornákra és 
nevezési díjakra, egyéb költségekre 

   Megítélt támogatás összege:   ……………… 
   
- Mazsorett szakosztály Versenyek nevezési és regisztrációs díjához,  továbbképzési és 

szövetségi tagdíjakhoz, tornaterem és útiköltség elszámolására, 
szállásköltségre, új fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére 

  Megítélt támogatás összege:     …………….. 
 
- Röplabda szakosztály XIV. „Gyál Kupa” strandröplabda és az iskolák közötti bajnokság 

lebonyolításának költségei, utazási költségek és nevezési díjak, 
érmek. röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire,serlegek, 
oklevelek beszerzése, nyomdai költségek 

   Megítélt támogatás összege:       …………….. 
 
- Ritmikus gimnasztika szakosztály RG szőnyeg, sportfelszerelések  vásárlására, tornaterem bérlésére, 

utazási költségekre, karácsonyi gála megrendezésére 
  Megítélt támogatás összege:        ……………. 
  Mindösszesen:                          ………….. 
 
 



 
6. Juhász-Dóra Richárd (szül.:2005.10.04.)  
(sportág: úszás)  Korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorson, többszörös 

korosztályos csúcstartó Az Iron Swim Úszó Egyesület leigazolt 
versenyzője.  

   Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és 
táplálék kiegészítők vásárlására 

  Megítélt támogatás összege:    ………………. 
 
7. Lurkó Gyermekfoci Egyesület Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális  
(sportág: labdarúgás) rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére. 
   Megítélt támogatás összege:    ………………. 
 
8. Tóth Csaba Benjámin ( szül: 1995.07.20.)  
(sportág: thai-box) 

2020. novemberében megrendezésre kerülő amatőr versenyen 
(Prága) és hazai versenyen (Baja) való részvétel költségei (táplálék 
kiegészítők, sportfelszerelések, utazás és szállásköltségek) 

 Megítélt támogatás összege:                      ………………. 
 
9. Extrém Sport Kert Egyesület 
(sportág: BMX) Pálya (boksz) korszerűsítésére, új elem beszerzésére. 
  Megítélt támogatás összege:                                        …………….. 
 
10. Gyál és Térsége Birkózók SE 
(sportág: birkózás)  Működési költségek, fenntartási költségek, edzői bérek költségeire 
  Megítélt támogatás összege:                   …………….. 
 
11. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 
(sportág: ping-pong) 2020. évre tervezett versenyek újraszervezésének költségeire, 

terembérleti díjakra, utazási költségekre,  felkészülés költségeire,  
  Megítélt támogatás összege:        …………… 
 
12. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)  
  Működési költségekre, terembérleti díjak, versenyzési felszerelések 

vásárlása 
   Megítélt támogatás összege:                  .…………… 
   
13. Pap János Károly (szül.: 2000.01.31.) 
(sportág: karate) 
  Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője, a Magyar 

Válogatott tagja, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezettje, Európa 
Bajnokságokon többszörösen 3 helyezett. Hazai és nemzetközi 
versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási 
és felszerelési költségek 

  Megítélt támogatás összege:                   …………….. 
 
14. Pap Dorottya Ilona (szül.: 2001.06.02.) 
(sportág: karate) 
  az UTE karate szakoszály versenyzője. A  WKF Magyar Bajnokság 

kétszeres bajnoka, többszörös Magyar Bajnok. Wado stílus állandó 
Magyar válogatott tagja. Kétszeres Európa Bajnoki bronzérmes és 
kétszeres ezüst érmes.  Hazai és nemzetközi versenyeken való 
részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési 
költségek 

.   Megítélt támogatás összege:                  …………….. 
 
 
 



15. Pap Zoé (szül.: 2012.07.08.) 
(sportág: karate) 2017 óta a SOZSIN Wado Karate Egyesület leigazolt sportolója. 

2019. októberében Wado Magyar Bajnok lett.   
  Nyári táboroztatás, sikeres övvizsga megszerzése. 
  Megítélt támogatás összege:                  …………….. 
 
 
 
16. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. 2018-ban  
  aVilág Kupán és az Európa Bajnokságon bronzérmes lett.  
   Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birtokosa.  
  Európa bajnoki ezüstérmes. 2019-ben Európa Bajnokságon 2.  
  helyezett.Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való  
  részvétel költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való  
  indulás.   
  Megítélt támogatás összege:   ………………. 
 
17. Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.)  
(sportág: karate) 
  Wado Karate Egyesület  igazolt versenyzője. Többszörös Magyar  
  Bajnok, WKF Magyar  Bajnokság 3. helyezettje. Saját korosztálya  
  Európa Bajnoki bronzérmes. 2018-ban a Világ Kupán 5. helyezést  
  ért el. 2019-ben Európa Bajnoki bronzérmet szerzett. 
  Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban  való részvétel  
  költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való indulás.   
  Megítélt támogatás összege:   ………………. 
 
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2020. május 5. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
          polgármester  
 
 
 
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
         Pénzügyi és Adóiroda vezető 


