C9 , számú előte1jesztés
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat

Alpolgármestere

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Kőbányai Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Torna Club (a továbbiakban: KTC) 2017-ben 4 OOO OOO forint összegű támogatásban
részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről ,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 40. sora alapján. A támogatás célja a KTC
alaptevékenységének és a működésének a támogatása volt.
A KTC képviseletében Eisenkrammer Károly elnök úr határidőre benyújtotta a 2017. évben nyújtott
támogatás elszámolását. Az elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A részletes
elszámolás - a terjedelme miatt - a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. Az elszámolás a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelel.
A támogatást a KTC az alábbi költségnemekre használta fel:
1.

2.
3.

Szakmai anyag
Igénybevett szolgáltatások
További dologi kiadások
Összesen

314 863 Ft
3 270 324 Ft
414 813 Ft
4 OOO OOO Ft

A támogatás elszámolása mellett a KTC képekkel ellátott részletes tájékoztatást is készített a
szakmai tevékenységéről. A KTC kerékpározással és ritmikus gimnasztikával foglalkozik.
A www.kobanyabringa.hu internetes oldalon a KTC kerékpáros szakosztálya folyamatosan
tájékozatja a kőbányaiakat és minden érdeklődő kerékpárost a kerületben zajló bringás életről ,
eseményekről.

A szakosztály 2017-ben az utánpótlás és amatőr tagok mellett felnőtt ún. ,,elit" csapattal bővült,
melynek tagjai mögött számos magyar bajnoki és nemzetközi eredmény van. A csapat tagjai részt
vettek a Tour de Hongrie nemzetközi versenyen is. Legeredményesebb versenyzőjük Filutás Viktor,
aki a Portugáliában rendezett Európa Bajnokságon magyar pályarekordot döntött. Specziár Viktor
Master 2 kategóriában az országúti mezőnyversenyen, valamint a fiatal versenyzőik közül Majoros
Dávid cyclocross és Pakot András mountainbike szakágakban magyar bajnoki címet szereztek U13as kategóriában.
Az egyesületben több nagycsaládban élő gyerek van, akik számára a tagdíjból 20% kedvezményt
biztosítanak, valamint a nevezési díjak nagy részét átvállalja a KTC, ezzel segítve a családokat.
A kőbányai kerékpárosok számára évek óta szezonnyitó rendezvénynek tekinthető Isaszegi
Emléktúra 2017-ben több mint háromszáz résztvevővel rajtolt április 9-én a Rottenbiller parkból. A
nevezőket igazi tavaszi napsütéses időjárás fogadta, és a megszokott szakszerű útvonal-biztosítás
mellett tekerhették végig a 60 kilométeres túrát.
Csatlakozva az Európai Mobilitási Hét akcióhoz, Kőbányán 2017. szeptember 16-22-ig több
kerékpáros eseményen vehettek részt az érdeklődők. A Szent László Emlékév jegyében szeptember

16-án rendezték meg azt az Emléktúrát, amit a kőbányai Szent László szobortól a mogyoródi Szent
László szoborig és vissza úton, mintegy 50 km-es távon teljesíthetett a főleg gimnazistákból álló
csoport.
Szeptember 22-én, pénteken került sor az „Autómentes Nap" helyi programjaira. A délelőtt
folyamán a kerületben működő iskolák csoportjai kerékpártúrán és ügyességi versenyen vehettek
részt a Sportligetben, ahol különböző kerékpáros ügyességi versenyszámokban mérték össze
erejüket. Az Autómentes Nap délutánján kerékpáros bányatúra és családi programok várták az
érdeklődőket az Óhegy parkban. Legnagyobb érdeklődés a pincerendszerbe tartó bringatúrát és a
BKV-s busz holtterének kipróbálását övezte.
November 11 -én és december 16-án Bringapark Cyclocross nyílt napot szerveztek a cyclocross
szakágat kedvelők számára, ahol nagyságrendileg 60 sportoló tesztelte a pályát a 2018. január 14-én
megrendezésre került Magyar Bajnokság előtt.
A szakmai beszámoló kitér a ritmikusgimnasztika-szakosztály tevékenységére és eredményeire is.
Kőbányán jelenleg kb. 150 lánynak tartanak ritmikusgimnasztika-tanfolyamokat és edzéseket
minden korosztály és kategória számára, az ovisoktól a felnőttekig és a hobbisportolóktól a
versenyzőkig. Edzéseiket két helyszínen, a Kőbányai Janikovszky Éva és a Kőbányai Szent László
Általános Iskolákban tartják délutánonként, heti öt alkalommal. A Sportliget KTC által bérelt
területén elhelyezkedő kőépületben kialakított 60 nm-es tükrös tornateremnek köszönhetően már
nyáron is lehetőségük van edzések megtartására.
Összegzésként megállapítható, hogy a 2017. évben a KTC sportolói által elért kiváló eredmények és
a rendkívül népszerű sportrendezvények jelentősen hozzájárultak Kőbánya hírnevének
öregbítéséhez, valamint a kerékpározás népszerűsítéséhez .
A szakmai beszámoló az

előterjesztés

3. melléklete.

A KTC elnöke köszönetét fejezi ki a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára
a kapott támogatásért, amely hozzájárult a KTC zavartalan működéséhez.
A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság
hatásköre.
II. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2018. február ,,
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ontból ellenjegyzem:
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1. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2018. (II. 20.) határozata
a Kőbányai Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a Kőbányai Torna Clubnak a 2017. évi 4 millió forint támogatásról szóló elszámolását
elfogadja.
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SZÁMLAÖSSZESÍTÖ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a K/14554/1/2017/11. számú szerződés keretében biztosított „Egyesület Míiködési" támogat;ís felhasználásáról
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Torna Club Sporte g yesü let

1 10 4 Budapest, Bodza utca 3 1/a
Telefo n: 061 / 273 - 18-61
Fax : 061 / 273- 18-62
www.koba nyabrin ga. hu www. kobanya rg .hu
1. olda l
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Kőbánya i Önkormányzat
Farkas-G áll Gizella részére
1102 Budapest
Szent Lász ló tér 29.

2017.12.15.
Tár;w: Pályázati szakmai beszámoló K/14554/1/2017/11.

A követke zők szerint nyújtja be az egyesületünk a Kőbányai Önkormányzat által a Kőbányai Torna
Club Sportegyesü letnek nyújtott 2017. évi mClködési és alaptevékenységi támogatás pénzügyi
elszámo lását. A támogatás összege : 4.000 .000 Ft. A támogatás a K/14554/1/2017/1 I. számú
támogatási szerződés alapján lett folyósítva két egyenlő részben a Kőbányai Torna Club
Sportegyesület részére .
A f( TC SE 20 17-ben is több eseményt szervezett a kerületben, amelyekről az alábbiakban
számolok be:
tgy_esületi élet a kerékpár szakosztálynál

A yY_ww.kobanyabrinqa.l1u internetes oldalon a KTC kerékpáros szakosztálya folyamatosan táj ékozatja
a köbányai akat és minden é rd ek lődő kerékpárost a kerültben zajló bringá s életről, eseményekről,
valamint a kőbányai sajtó számára is folyamatosan hírekkel szolgálunk.
A KTC tagjai id én is részt vettek több szakágban a Magyarországon rendezett kerékpárversenyek
nagy részén, mint például Tour de Tisza-tó, Tour de Velence , Tour de Debrecen , Tour de Za lakaros,
Top Maraton MTB sorozat, őszi/téli cyclocross versenysorozaton, mely szakág szezonja jelenleg is
zajlik .
A f<TC ker·ékpáros szakosztálya 2017-ben is több új taggal bővült főként az utánpótlás korú
versenyzők teki ntetéb en. Egyesületün k továbbra i:; foglalko ztatja főállásban edzőként Specziár Viktort,
aki maga is kerék péírversenyző. Idén férfi Master 2 kateg óriában elnyerte a magyar bajnoki címet
országúti kritériumversenyen.
A KTC SE l egk i e melkedőbb eredményei 2017 -ben:
•
Kritérium - Master 2 kategória - Specziár Viktor
• Cyclocross - Master 2 - Specziár Viktor (2016/2017. évi szezon)
• Cyclocross - U 13 - Majoros Dávid (2016/2017 . évi szezo n)
•
Mountainbike - U13 - Pakot András Gusztáv
• a 2017/2018 . évi cyc locross szezon eredményeirő l a 2018.01 14-én megrendezésre kerülő
Magyar Bajnokság után tudunk beszá molni
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201_7. március 11-18. - KTC isztriai kerékpáros

edzőtábora

Immár ötödik éve utazott a KTC
Isztriára
edzőtá borozni
kora
tavasszal. Az úti cél az egyesület által
már jól ismert, törzs he lynek szám ító,
Vrsar
te lepülés
vo lt,
ahol
újdonságként nem a megszokott
Hotel
Pineta
szálláshe lyen
tartózkod tak a kerékpárosok, ha nem
a közelben levő Riva Apartmanokban ,
mely a sportolás szempontjából jobb
választásnak bizonyult. Így a 2018-as
edzötábort is ide tervezzük. Idén is
szép számmal vett részt az egyesü let
a táborban , 14 fő edzett együtt több
mint: egy héten jt. Vo lt aki az
országutat, de voltak akik a terepet
vá lasztották , hiszen ez a tájegység
rendkívül alkalmas mind a két
kerékpáros szakág számára.
201]. április 8. - Isaszegi emléktúra

Áp rilis 8-á n az isaszegi csata évfordu lójának em lékére szervezett kerékpártúrára összegyűlt. rekord
számú, több rnint háromszáz kerékpáros teljesen megtöltötte a Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI)
előtti teret.
A KÖSZI e l őtt gyülekező bringás sereget szeles , de igazi tavaszi meleg és napsütés várta. A 9 órás
indulás előtt l<ovács Róbert, Kőbánya polgármestere köszöntötte a tú rázókat. A résztvevők között
találhattunk csa ládokat, iskolás gyerekeket, versenyzőket , lelkes amatőröket és idősebbeket is, akik
nekivágtak idén is a 60 km -es távnak. Idén is a neve zők ajándék em lékpólót kaptak, valami nt
újdonságként bevezettük a rajtszámot, melyet eltehettek emlékbe a kerékpárosok.
Az útvonal, hasonlóan az elmúlt évekhez, változatos környezetben vezetett el a csata helyszí nére. Kis
utcák, patak menti kerékpárút, országút és még egy szakaszon egy erdei földút is be lefért a napi
programba. A túrázók Pécelen j uthattak frissítőhöz, ezután már csak 8 km -t ke llett teke rn i, hogy
megérkezzenek Isaszegre , ahol egykor huszárok rohamoztak, ott most fáradt kerékpárosok szá lltak le
a nyeregből.
A Szoborhegyen, a Honvéd-emlékműnél Edényi László a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatójától
megtudhattuk, hogy milyen kiélezett és hős i es küzdelmet folytattak a magyar katonák 1849. április 6án az Isaszeg melletti dombokon. A történelmi visszatek intést követően a kerékpárosok
me!~koszorú zták az e mlékművet.
A pihenő után a karaván vissza indult Kőbányárn. A visszaút is z ökkenőmentesen zaj lott, há la a
fegyelmezett és évrő l évre egyre felkészLJ ltebben é rkező bringásoknak, il letve a tú rát biztosító X.
kerületi Rendőr- kapitányságnak, a X. kerületi közterület felügyeletnek, valam int a Kőkert
segítségének. A Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztálya és a Vue lta Sportiroda ezzel a túrával
indította a szezon t.
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201Lszeptember 16. - Szent László Emléktúr<!

A királydinnye gonosz termése és küzdelmes emelkedők tették izgalmassá a kerékpártúrát, amire
elsősorban kőbányai iskolásokat vártunk. Szeptember 16-án, szombaton Kőbányáról Mogyoródra
tekerhetett el az több tucat bringás , aki részt vett az Európai Mobilitási hét keretében szervezett Szent
László kerékpáros t(irán. A köze l 50 km-es táv nem várt kihívások elé állította a kőbányai Szent László
térröl induló és a mogyoródi Szent László szoborhoz érkező kerekeseket.
A f(őbán yai Önkormányzat valamint a Klebelsberg Központ szervezésében reggel 8 órától
gyülekeztek a túrázók a Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI) előtt, majd a terv szerint 9 órakor
indultak voln a a Szent László térről. Azonban az indulás közel fél órát csús zott, mert sokaknak már itt
szervizelni ke llett a biciklijét. A kerekek pumpálása és fékek állítása közben kiosztásra kerültek a
láthatósági mellények és ajándékok, majd egy rövid útvonal ism ertetés után elindulhatott a túra .
Az út sok fiatal rés z tvevő számára emlékezetes marad . Voltak, akik még soha nem kerékpároztak le
ekkora távot. Közvetlenül a Hungaroring autóversenypálya mellett haladtak el , máshol pedig gyönyörü
kilátás nyílt a Budai hegyekre. A kerepesi, mogyoródi dombok komoly erőfeszítésre késztették
bringásokat, de a gyakori pihenők, és a frissítési lehetőség átsegítették a csapatot a nehézségeken .
Mogyoródon a Szent László szobornál a rövid megemlékezés és pihenő után már „csak" 24
kilométerny i visszaút várt rájuk, amit már sikerült defekt, és különösebb probléma nélkül megtenniük.

201] . szeptember 22. -

Kőbányai

Autómentes~

A helyi is kolC:ik csoportjai délelőtt kerékpártúrán és különböző kerékpáros ügyességi feladatokon
veszhettek részt.
2017-ben hatodik alkalommal csatlakozott a Kőbányai Önkormányzat az Európai Mobilitási Hét
akciósorozathoz. Kőbányán szeptember 22-én pénteken reggel 9 órakor a KÖSZI előtt ünnepélyes
me9nyitóval kezdődött az „Autómentes Nap" programja.
Az iskolások a KÖSZ I-tői a kőbányai pincerendszer, az Óhegy park, és a Sibrik Miklós út - Harmat
utca keres z teződésénél kialakított „B iciklis Pont" érintésével tekertek át a Sportligetbe. Miután
mei:iérkeztek a rövid túráról a sportl igetbe , kettévált a társaság: a csapat nagy része a 9 állomásból
álló, ügyesséfJi , köz lekedésbiztonsági és helyismereti vetélkedőn próbálhatta ki magát, a többiek egy
izgalmas, 300 méteres sprint versenyben mérhették össze gyorsaságukat. A sprintversenyen 3
korosztá lyban a fiúk és lányok külön-külön párosával álltak rajthoz , ahol a gyorsabbak tovább jutottak
a következő körre.
A kerületi óvodák csoportjai számára a KÖSZI előtt és a lezárt Ászok utcában vidám , játékos
vetélkedő és aszfaltrajz verseny volt a program . A délelőttöt a KÖSZI előtt és a Sportligetben is
látványos freestyle kerékpáros bemutató színesítette.
Az Autómentes Nap délelőtti programjain közel 400 gyermek vett részt. A sikeres lebonyolítást a
Kőbányai Torna Club , a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a
KÖl<ERT Nonprofit Kft. és a Kőbányai Polgármesteri Hivatal kiváló együttmüködése garantá lta.
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20{L_szepternber 22. - Családi Sportdélután az Autómentes Napon
Kőbányai Autómentes Nap délutánján kerékpáros bánya túra, és csa ládi bringás programok várták az
érdeklödöket az Óhegy Parkban.
16 órától bringás programok várták a családokat az Óhe~IY Parkban. A legnagyobb érdeklődés a
bánya túrát övezte , ahol néhány száz méteren birtokba vették a kőbányai pincerendszert a bringás
családok. A rem ek hangulatról a bányában a Tutta Forza fúvós zenekar gondoskodott, akik rövid időre
koncertteremmé varázsolták a régi bányajáratot. A legkisebbek az Óhegy Parkban maradtak, és egy
rövid minimotoros verseny után kipróbálhatták , hányan férnek el egy csuklós BKK busz ho ltterében .
Az eredmény mindenkit meglepett, mert szinte mindenkit el lehetet tüntetni ezen a területen . A
résztvevők a Kőbányai Önkormányzat ajándékait kapták.

2017. november 11. - BringaPark Cyclocross nyílt nap

A 2016. évhez hasonlóan idén is megszerveztük
a BringaPark Cyclocross nyílt napot a
Spmtligetben , ahol az érdeklődök és edzeni
vágyók egy szabad és kötetlen
edzés
formájában ismerkedhettek a sportággal és a
20 18. január 14-én megrendezésre kerülő
Magyar Bajnokság tervezett nyomvonalával. A
novemberi nyílt napon nagy örömünkre több mint
60 bringás tes ztelte a pályát, és sok hasznos
javaslatot tettek.
2017. december 16-án ismét Cyclocross nyílt
napot tartunk a Sportligetben .
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201!1. január ·14. - Cyclocross Magyar Bajnoks{w.

A 2017/201 8. évi cyclocross szezonban ismételten a Köbányai Torna Club Sportegyesület szervezi
meg a Magyar Bajnokságot, melynek szintén a Sportliget ad otthont.
Kőbánya

Cycling Team

Az eddig főleg utánpótlás és amatör bringásokból álló Köbányai Torna Club 2017-ben bövült a felnött,
elit csapattal. A Stubán Ferenc által korábban vezetett országúti klubok közel 20 éve meghatározó
szereplöi a hé1zai kerékpársportnak: több magyar bajnoki cím, és eredményes nemzetközi szereplés
va n mögöttük . Stubán Ferenc több fiatal tehetséges sportolót hozott magával. A Köbánya Cycling
Team tagjai kiváló bringások , rendszeres résztvevöi a komoly nemzetközi versenyeknek,
klubszínekben
vagy
a
magyar
válogatott
tagjaként.
A csapat legeredményesebb versenyzöje Filutás Viktor 20'17 . júliusában a Portugáliában rendezett
pályakerékpáros Európa Bajnokságon döntötte meg a 4000 méteres magyar rekordot, és nem
mellesleg ,
a
kiváló
8.
helyet
szerezte
meg
a
pontversenyben.
A Köbánya Cycling Team versenyzöinek az új mezben , az új színekben az elsö közös versenyük a
Tour
de
Hongrie
volt
2017 .
június
27
és
július
2.
között.
A csapat a 2018-as évben a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) úgynevezett kontinentális
besorolásában fog szerepelni, amely egy magas szintet jelent a kerékpársportban , így a csapat
jelenleg is Olaszors zágban edzötáborozik.
A csapat a KTC Se utánpótlás versenyzöivel részt vettek idén összel Törökbá linton egy
csapatfotózáson . A képekböl óriásplakát is készült , melyekkel több helyszínen is találkozhatnak a
járókelök Köb,3nyán .
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Rit1]1ikus gimnasztika szakosztály
Kőbányán jelen leg kb. 150 sportolást kedvelő kislányoknak és nagylányoknak tartunk ritmikus
gimnasztika tanfolyamokat és edzéseket minden korosztály és kategória számára, az ovisoktól a
felnöttekig és a hobbi sportolóktól a versen yzők i g.
A X kerületben edzéseinket és tanfolyam ainkat két helyszin en, a Janikovszky Éva és a Szent László
Álta lános Iskolákban tartjuk , heti öt alkalommal délutánonként. A Sportlig et KTC ál tal bérelt területén
e lhelyezk edő kőépületben kialakított 60 nm -es tükrös tornateremnek köszönhetően már nyáron is
tartunk RG edzéseket, hogy a kislányok ne essenek ki teljesen a gyakorlásból a szünet alatt se , illetve
itt álmodjuk meg az új gyakorlatokat.
A szakosztályvezető Ladányi Beatrix , edzőink Pusztai Melinda , Lu kács Lilla és Pogácsás Magdolna.
Valamit Gyergyói Szilvia balett tanár is a felkészülők sikerességét segíti.

2017 . december 15-én os megrendezzü k Karácsonyi RG Gálánkat a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális
Központb an, aho l az eg yesület sportolói érdekes táncos e lőa dást tartanak a több száz érdeklődő
szülő és rokonok számára.
RG szakosztályunk a 2017-es évet is eredményesen zárta.
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6.J..~ mogatásí szerződés 6. pontja szerinti vállalások

Az egyesü let és a Vuelta Sportiroda rendezvénye ire a hátrányos helyzetűek már több éve ingyenese n
nevezhetnek és vehetnek részt a túrákon, versenyeken.
Egyes ijletünk ben az utánpótlás korosztályo kban van több nagycsaládos is , akik kőbánya i lakosok .
Nekik a havonta esedékes tagdíjbó l 20% kedvezményt biztosítottunk , valamint a nevezé si díjaik nagy
részét egyesületünk átvál lalta.
Költségek, számlák résztelezése a

•

s zám laösszesítő

sorszámozása szerint

1-2 : 1:~ajtszám -gyártás az Isaszeg i eml éktúrára , és éremkészítés a

k őbány ai

Autómentes Nap

versenyé re
•

3-5. : egyed i kerékpáros ruházat gyártása a KTC SE
edzőnk

részére , valamint

sátorra

te h ető

KTC

SE

versenyzőinek,

molinók,

a

kerékpáros
versenyeken

cipő

törté nő

megjelenéshez. Az egyesü let által használt kerékpáros ruházatok (pl. mez, nadrág ,
kiegé:,zítők)

a használati céljának

me g fe l e lő ,

magas

minőségű

az

c i pő,

termékek , melyeket az

egyesü letünl< egye di dizáj n alapján gyártat. Egyes ületi tagjaink évente 1-1 szett mezt és
nad rágot kapnak, ami a gyakori és komoly igénybevé tel mellett éve n bel ül elh asználódnak,
cse rére szoruln ak . Általában az új ruházatot használják sportolóink a versenyeken , a
kapottakat , javítottakat pedig edzéseken. Ugyanez az elhasználódás
c i pőkre, kesz tyűkre ,

értendő

a kerékpáros

bukósisakokra, stb. is. Egy bukás , vagy a cyclocross szakág sajátossága ,

a kerékpá rral futás, hamar elkoptatja a felszere léseket.
•

6-15 . és 17-21 .: Hangár utca 10. szám alatti ingatlan bérleti díja és rezsiköltsége

•

16 , 22-23. , 29-31 , 33.: Kerületi kerékpáros rendezvényekke l kapcsolatban felmerült kiadások

a

24. , 35. :

„

25 -28 , 34 ., 36 .:

„

32.: kerékpá rjavítás

"

37-61.: nevezési és tagdíjak

Kőbán ya

Cycl ing Team óriásplak/:l! kihe lyezés és nyomtatás , csapatfotózás

edző tábor

és versenyek alkalmáva l igénybe vett száll ások

A Köbányai Torna Club a 4 m illió Ft-os támogatást a támogatás i cé lnak megfe l előe n haszná lta fe l.
A Köbányai Torna Club megvalósította az Isaszeg i Túrát és az Autómentes Napot (ezekbe szervező
partnernek , támogatónak bevonta a Vuelta Kft-t is) , valamint több más esem ényt, és eredményesen
működtette mindkét szakosztá lyát.

Budapest, X. kerület, 201 7. december 15.
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