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173/2007 
 
Tóth Mihály  
polgármester úr részére 
Budapest Főváros XXI. kerület 
Csepel Önkormányzata 
 
 

Tárgy:  Sportpálya jövőjével kapcsolatos kérés 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Szomorú statisztikai adat, hogy Budapesten az 1989. évtől a mai napig több mint 60 
szabadtéri sportpálya és sportcsarnok szűnt meg, illetve van felszámolás alatt. Helyükön 
plázák, lakóparkok, utak épültek. Ezáltal nem csak a zöldfelületek nagysága csökkent jelentős 
mértékben, hanem a lakosság egészséges körülmények közötti sportolási lehetősége is. 
 
Úgy gondoljuk, hogy a város élhetőségének alakulásáért, a lakosság egészséges környezetéért 
felelős döntéshozók is szeretnék megállítani ezt az aggasztó tendenciát, és megőrizni a még 
meglévő értékeket, működőképessé tenni a harmonikus emberi személyiség kifejlődését 
elősegítő intézményeket. 
 
Ezért fontos a még meglévő közcélú sportolási intézmények sorsának kiemelt kezelése és 
aktív fennmaradásuk biztosítása. 
 
Jelen levelünk aktualitását az adja, hogy aggasztó híreket hallottunk a Béke tér melletti 
Csepeli Stadionról. Úgy értesültünk, hogy működésének anyagi feltételei nem teljesen 
biztosítottak.  
 
Kérjük T. Polgármester Urat, szíveskedjék támogatólag a Képviselő-testület elé terjeszteni 
ennek a szabad sportterületnek, mint közcélú sportintézménynek az ügyét, hogy továbbra is 
szolgálhassa a kerület sportolni vágyó lakosságát. 
 
Mielőbbi megnyugtató válaszában bízva,  
                                                                    tisztelettel: 
 
                                                                                        Schnier Mária 
                                                                                        elnökhelyettes 
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174/2007 
 
 
Dr. Weinek Leonard 
polgármester úr részére 
Budapest Főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata 
 
 

Tárgy:  Sportpálya jövőjével kapcsolatos kérés 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Szomorú statisztikai adat, hogy Budapesten az 1989. évtől a mai napig több mint 60 
szabadtéri sportpálya és sportcsarnok szűnt meg, illetve van felszámolás alatt. Helyükön 
plázák, lakóparkok, utak épültek. Ezáltal nem csak a zöldfelületek nagysága csökkent jelentős 
mértékben, hanem a lakosság egészséges körülmények közötti sportolási lehetősége is. 
 
Úgy gondoljuk, hogy a város élhetőségének alakulásáért, a lakosság egészséges környezetéért 
felelős döntéshozók is szeretnék megállítani ezt az aggasztó tendenciát, és megőrizni a még 
meglévő értékeket, működőképessé tenni a harmonikus emberi személyiség kifejlődését 
elősegítő intézményeket. 
 
Ezért fontos a még meglévő közcélú sportolási intézmények sorsának kiemelt kezelése és  
aktív fennmaradásuk biztosítása. 
 
Jelen levelünk aktualitását az adja, hogy aggasztó híreket hallottunk az ifjúsági és felnőtt 
sportélet szempontjából nagy múltú Postás-MATÁV Sport Egyesület Róna utca melletti 
pályáinak és intézményeinek sorsáról. Úgy értesültünk, hogy működésének anyagi feltételei 
nem teljesen biztosítottak.  
 
Kérjük T. Polgármester Urat, szíveskedjék támogatólag a Képviselő-testület elé terjeszteni 
ennek a sportterületnek, mint közcélú sportintézménynek az ügyét, hogy továbbra is 
szolgálhassa a kerület és a város sportolni vágyó lakosságát. 
 
Mielőbbi megnyugtató válaszában bízva,  
                                                                    tisztelettel: 
 
                                                                                        Schnier Mária 
                                                                                        elnökhelyettes 
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Dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester úr részére 
Budapest Főváros I. kerület 
Budavári Önkormányzat 
 
 
 
Tárgy:  Sportpálya jövőjével kapcsolatos kérés 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Szomorú statisztikai adat, hogy Budapesten az 1989. évtől a mai napig több mint 60 
szabadtéri sportpálya és sportcsarnok szűnt meg, illetve van felszámolás alatt. Helyükön 
plázák, lakóparkok, utak épültek. Ezáltal nem csak a zöldfelületek nagysága csökkent jelentős 
mértékben, hanem a lakosság egészséges körülmények közötti sportolási lehetősége is. 
 
Úgy gondoljuk, hogy a város élhetőségének alakulásáért, a lakosság egészséges környezetéért 
felelős döntéshozók is szeretnék megállítani ezt az aggasztó tendenciát, és megőrizni a még 
meglévő értékeket, működőképessé tenni a harmonikus emberi személyiség kifejlődését 
elősegítő intézményeket. 
 
Ezért fontos a még meglévő  közcélú sportolási intézmények sorsának kiemelt kezelése és  
aktív fennmaradásuk biztosítása. 
 
Jelen levelünk aktualitását az adja, hogy aggasztó híreket hallottunk a Czakó utcai 
sportpályáról. Úgy értesültünk, hogy működésének anyagi feltételei nem teljesen 
biztosítottak, és a lakosság a sportpálya más célú hasznosításától fél. 
 
Kérjük T. Polgármester Urat, szíveskedjék támogatólag a Képviselő-testület elé terjeszteni 
ennek a szabad sportterületnek, mint közcélú sportintézménynek az ügyét, hogy továbbra is 
szolgálhassa a kerület sportolni vágyó lakosságát. 
 
Mielőbbi megnyugtató válaszában bízva,  
                                                                    tisztelettel: 
 
                                                                                        Schnier Mária 
                                                                                        elnökhelyettes 

 


