
 
 
 
 

 

Morovik Attila alpolgármester úr részére 

 

2010.december 21-én egyesületünk, a Csepel Diáksport Egyesület képviseletében Lízer László, Kuncz 
Tamás és Kalmár Zsolt a Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Morovik 
Attila alpolgármester úrral személyes megbeszélésen vettünk részt. A megbeszélést a csepeli 
utánpótlás nevelés kapcsán felmerült problémák megoldásának érdekében kezdeményeztük. A 
következő sorokban a megbeszélésen elhangzottakat röviden összefoglaljuk. 
Az egyesületek számára a legnagyobb gondot a pénzügyi források megteremtése jelenti, aminek egy 
jelentős részét az igen magas terembérleti díjak alkotják. A jelenlegi keretek között működő, minőségi 
munkát végző utánpótlás nevelő kézilabda egyesület, a tagdíjakból befolyó összegből csepeli általános 
iskolai tornatermekben a heti háromszori edzés lehetőséget sem tudja biztosítani. Úgy gondoljuk közös 
célunk, hogy minél több csepeli gyermek sportoljon. Ennek érdekében a következő javaslatokat 
tesszük: 
 

 A csepeli általános iskolák tornatermeit a Csepelen működő utánpótlás nevelő egyesületek 
kedvezményesen, egységes, lehetőség szerint a megállapított önköltségi áron használhassák. 
Ennek feltétele kell, hogy legyen az egyesület átlátható gazdálkodásának és megfelelő szakmai 
munkájának igazolása. 

 A csepeli általános iskolák tornatermeit 16-19 óra között elsődlegesen a Csepelen működő 
egyesületek használhassák, a bérlők kiválasztása során ebben az időszakban előnyben 
részesüljenek. A felnőtt sportolók a fennmaradó, ill. a 19 órát követő időszakban, piaci feltételek 
mellett bérelhessék a tornatermeket. 

 A tornatermek bérbeadása előtt célszerű lenne az egyesületek igényeit felmérni és annak 
függvényében, egy közös megbeszélés alapján dönteni a konkrétumokról.  

 A sportági specifikációkat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Csepelen 1db szabvány 
kézilabdapálya méretű terem található, ezért ennek a teremnek a bérbeadása során, lehetőség 
szerint a kézilabda sportág élvezzen prioritást. 

 A csepeli tornatermek állapota nem minden esetben biztosítja a minőségi munka lehetőségét. 
(eszközök, ill. pálya felfestés hiánya, szakadt hálók stb.) Abban az esetben, ha egy egyesület 
olyan, az iskolai foglakozások során is hasznosítható beruházásokat tesz, mellyel az 
előzőekben említett hiányosságokat pótolja, legyen lehetősége a beruházás ellenértékét a 
bérleti díjban érvényesíteni.   
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