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A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány és Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata a 2012.-es
évben megállapodásokat kötött a különböző látvány-csapatsportok kerületi szervezeteivel a TAO
pályázat sikerességéhez.
A felújításokkal kapcsolatosan az Alapítvány Stratégiai Megállapodást kötött a kerületi sportot
igazgató Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-vel, valamint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatával, akikkel együttesen kidolgozták a sportfejlesztési programot is.
2016-os évben a stratégiai megállapodásba be lettek vonva azon XI. kerületi iskolák, melyek
tornatermében, uszodájában egyesületek rendszeresen utánpótlás edzéseket, és mérkőzéseket
játszanak.
A program célja, hogy az Önkormányzattal együttműködve a kerületi lakosság, valamint az itt
dolgozók, és a környékbeli lakosok számára a megfelelő minőségi sportolási lehetőség biztosításra
kerüljön, figyelembe véve a megnövekedett sportolni vágyók számát.
Az iskolák tekintetében a második ütemben az Őrmezei Általános Iskola kiszolgáló helyiségeinek
felújítása valósult meg 2017-ben. A 2018-as évben az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
tornaterme, és annak kiszolgáló helyiségeinek felújítása, a Farkasréti/Vári Attila tanuszoda teljes körű
felújítása fog megvalósulni. A szükséges önrész, és pályázati támogatás rendelkezésre áll.
Vízilabda tekintetében az Orvosegyetem Sport Clubbal kötöttek megállapodást a XI. kerület
Kondorosi út 14. (43166/3 hrsz.) szám alatt található Nyéki Imre Uszoda fejlesztéséhez.
2017.-ben, a Kondorosi úti Nyéki Imre Uszodában a belső medence rekonstukciója történt meg, az
elavult gépészeti elemek kicserélésre kerültek, az elektromos hálózat felújításra került. A tanmedence
külső része új burkolatot kapott. A tavalyi évben elkészült edzőtermeket gépekkel szereltük fel. A
megnövekedett utánpótlás létszám miatt, a külső tanmedence is felújításra kerül 2018-ban, és
téliesítése is be fog fejeződni, 2018 őszére.
A pénzügyileg bejött társasági adó támogatásokból 2017.-ben a fent említett beruházásokat sikerült
megvalósítani a vízilabda program keretein belül.

Kosárlabda tekintetében a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubbal, a Műegyetemi Atlétikai és Football
Clubbal és a Budai XI. Sportegyesülettel a Hauszmann Alajos utca 5. szám alatt található Gabányi
László Sporttelep fejlesztéséhez kötöttek megállapodást.
Az MKOSZ által elfogadott pályázatnak köszönhetően, 2017.-ben a Gabányi László Sportcsarnok
területére egy XXI. századi crossfit-termet építettünk, amely a sportolók erőnléti edzéseit hivatott
szolgálni, és nagy sikernek örvend.
2017-ben a terveknek megfelelően a Gabányi László Sporttelepen az öltözőépület felett egy teljes
emelet kialakításra került: öltözőkkel, edzői pihenőkkel, irodákkal, és konferencia teremmel.
Felújításra került a parkoló rendszer, és kialakításra került egy új parkoló is.
A pénzügyileg bejött társasági adó támogatásokból 2017-ben a fent említett beruházásokat sikerült
megvalósítani a kosárlabda program keretein belül.

