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Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatásról
I. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
Törekvés Sportegyesület (székhelye: 1107 Budapest, Bihari utca 23., bírósági nyilvántartási
száma: 01-02-0002957, adószáma: 19805432-2-42, képviseli: Sárvári György Vilmos, a
továbbiakban: Törekvés) részére a 2019. március 22-én létrejött szerződés alapján 20 OOO OOO
Ft összegű működési támogatást nyújt a versenyeztetéssel összefüggő edzői bérekre és
járulékokra, illetve a dologi kiadásokra. A támogatás felhasználásáról a Törekvésnek 2020.
január 15-éig kell elszámolnia az Önkormányzat részére.
A Törekvés elnöke, Sárvári György Vilmos 2019. augusztus 23-án 10 400 OOO Ft
felhalmozási célú támogatás iránti kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a Kocsis Sándor
Sportközpontban (a továbbiakban: Sportközpont) üzemelő Paralimpiai Sportközpont
(nagycsarnok) műszaki átalakítása, illetve korszerűsítése céljából. A kérelem az előterjesztés
2. melléklete.
A Sportközpont önkormányzati tulajdonban van, amelyet az egyesület a Magyar Vívó
Szövetség (a továbbiakban: MVSZ) létesítmény-fejlesztési programja keretében évek óta az
MVSZ-től kapott pénzeszközökkel fejleszt, korszerűsít. A Törekvés 2019. évre benyújtott és
az Önkormányzattal egyeztetett fejlesztési tervei megvalósításához az MVSZ 15 442 140 Ft
összegű támogatást nyújt, amely a fejlesztési forrást kezelő BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: BMSK Zrt.) közreműködésén keresztül érvényesíthető. Az MVSZ igazolása az
előterjesztés 3. melléklete.
A Törekvés fejlesztési projektje két ütemből áll, amelynek első fázisa 2019. augusztus 5-én
befejeződött és átadásra került. A Paralimpiai Sportközpont 15-ös és 18-as ikeröltözőinek
leválasztásával 3-3 tusoló és 1-1 mosdó kialakítása, valamint a 4-es öltöző
zuhanyzóhelyiségének korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A beruházás
összértéke 8 493 516 Ft, amely összegből a BMSK Zrt. 6 442 140 Ft-ot finanszíroz. A
fejlesztés első fázisához a Törekvés 2 OOO OOO Ft összegű felhalmozási célú támogatást kér az
Önkormányzattól.
A fejlesztés második fázisában a Paralimpiai Sportközpont fütőberendezésének korszerűsítése
történik, amelynek keretében 3 darab új kondenzációs fali gázkazán telepítése, a zárt kertben
épített kémény elbontása, továbbá a kazánház raktár céljára történő átalakítása valósul meg. A
kondenzációs kazánok jelenlegi fűtési rendszerrel történő összehangolásával 20-30%-os
megtakarítás érhető el, amely évente kb. 3-4 OOO OOO Ft fütésiköltség-csökkenést eredményez.
A rendszer folyamatos karbantartása és a műszaki-technikai változások érdekében a
gázfogadó berendezés nyomásszabályozóját az Önkormányzat kicseréltette.
A beruházás összértéke 17 449 927 Ft, amely összeghez a BMSK Zrt. 9 OOO OOO Ft
támogatást nyújt. A fejlesztés második fázisához a Törekvés 8 400 OOO Ft összegű
felhalmozási célú támogatást kér az Önkormányzattól.

II. IIatásvizsgálat

A Törekvés Budapest Főváros X. kerületben működő kiemelt utánpótlás-nevelő központ férfi
és női tőr fegyvernemekben. Vívás és kerekesszékes vívás sportágakban biztosít sportolási
lehetőséget a kőbányai lakosok és fiatal sportolók részére egyaránt. Az edzéseket a
Paralimpiai Sportközpontban, a Bihari utca 23. szám alatti sporttelepen tartják. Az egyesület
az utánpótlás-korosztályokban és a felnőtt korosztályban egyaránt vezeti az összetett
ranglistákat tőrvívásban a hazai és a nemzetközi eredmények alapján. A támogatás biztosítása
nagymértékben hozzájárul a Törekvés működéséhez, valamint az önkormányzati tulajdonú
Paralimpiai Sportközpont fejlesztéséhez, modernizálásához. A Törekvés vívói
eredményeikkel öregbítik a kerület hazai és nemzetközi hírnevét is.
III. A végrehajtás feltételei

Javasolom, hogy az Önkormányzat összesen 10 400 OOO Ft egyösszegű, felhalmozási célú
támogatást nyújtson a Törekvésnek támogatási szerződés keretében. A támogatás fedezete a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora (polgármester előre nem
tervezett feladatok tartaléka) terhére biztosítható.
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2019. augusztus „ 12l .".

Radványi Gábor
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2019. (VIII. 29.) határozata
a Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatásról
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés
Sportegyesület részére 10 400 OOO Ft egyszeri, vissza nem térítendő, a Paralimpiai
Sportközpont beruházási munkálataira felhasználható felhalmozási célú támogatást nyújt a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora (polgármester előre nem
tervezett feladatok tartaléka) terhére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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E- mail: sarvarik@t -online .hu

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat
Polgármesteri Hivatal
D. Kovács Róbert Antal Úr
PolgáJ.mester
1102 Budapest,
Szent László tér 29 .
I.P-1 ..
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Tisztelt PolgáJ.mester Úr!

A Törekvés Spo11egyesület törvényes képviselöjeként kérem az Ön és a Képviselő Testület
támogatását, valamint az Önkormányzat anyagi finanszírozását az egyesületünk telephelyén (Kocsis
Sá11dor Sportközpont) üzemelő Paralimpiai Sportközpont műszaki átalakításához illetve
korszerűsítéséhez .

Kérésünket megalapozza, hogy a sportingatlan önkormáJ.1yzati tulajdonba kerülése óta, a Magyar
Vívó Szövetség létesítmény-fejlesztési programjának keretében - a kapctt pénzeszközökkel egyesületünk folyamatosan segíti az objektum minőségi javítását és korszerüsí.tését.
A 2019. évre benyújtott (önkom1ányzattal egyeztetett) fejlesztési terveink megvalósításához az
MVSZ 15.442.140.-.Ft összegü támogatást ny1'.tit, amely a fejlesztési forrást kezelő BMSK Z11.
közreműködésén keresztül érvényesíthető.
Fejlesztési projektünk 2 ütemből áll, melynek. első része 2019.08.05.-én sikeresen befejeződött és
átadásra került.
A paralimpiai központ (nagycsarnok) 15-ös és 18-as „iker" öltözöinek leválfü:ztásával 3-3 tusoló és
1-1 mosdó kialakítása, valamint a 4-es öltöző zuhanyozó helységének korszerűsítése és
akadálymentesítése valósult meg. A felújításon kívül az öltözőket és az elötereket öneröböl
kifestettük.
A beruházás összértéke: 8.493.516.-Ft., amelyhez a BMSK Zrt.-töl érkezik 6.442.140.-Ft.
támogatás. Ehhez kérnénk az ÖnkormáJ.1yzattól 2.000.000.-:Ft. összegü finanszírozást.
Fejlesztésünk

második fázisa, a paralimpiai központ (nagycsarnok) fütöberendezésének
melynek keretében 3db új kondenzációs fali kazán telepítése, a zárt kertben
épített kémény elbontása, továbbá a kazáJ.1ház raktár céljára történő átalakítása valósul meg.
Fontos szempont, hogy kondenzációs kazánokat össze kell hangolni a jelenlegi fűtési rendszerrel,
így a kompatibilitási problémákat kiszürve az üzemeltetés során 20-30% me:gtakarítás érhető el.
A vállalkozói ár mindezt tartalmazza, melynek eredményeként a fogyasztási mértékeink
ismeret.ében, ez évente kb. 3-4 millió Ft. fűtési költség csökkentést .i'~ ,-.i~~-:-i·:··i::-(~,:-;zu<>s··, -:--K·~:i<iYi·.1á 1:AT
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A beruházás összé1téke : 17.449.927.- Ft., amelyhez a BMSK Zrt.-töl érkezik 9.000.000.-Ft.
támogatás. Ehhez kérnénk az Önkormányzattól 8.400.000.-Ft. összegű finanszírozást.
Tájékoztatni szeretnénk a T. Önkormányzatot, hogy további létesítmény-fejlesztési terveinkben
szerepel a paralimpiai központ (nagyterem) zárt „kiskertjének:" beépítése, amely során 100 m2
nagyságú 1\j sp01tfelület jöhet létre. A beruházás tervezeti stádiumban van, en-e projektre az MVSZtöl 20.000.000.-Ft támogatást kapunk, amit szintén a BMSK Zrt. közremüködésével tudunk
megvalósítani.

A beruházások dokumentunmit kérelmünkhöz mellékelem.
Kérésünk tán10gatását tisztelettel megköszönöm!
,,,.--···---.., ...
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3. melléklet az előterje s ztéshez

Mo~Jyrn

\/ívó Szövet éq

S1\rvárí György részre
elnök

Tiirekvés Sportegyesfüet

Budapest
Bp. Bihari u. 23. u/23.
1107
T:írgy: értesítés támogatási döntesröl

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Vívó Szövetség (a továbbiakban: MVSZ) elnöksége 2019. február l 9-i ülésén
16/2019/l. számú határozatával elfogadta az MVSZ 2017. évi spmtlétesítmény-ft!jlesztési
p1:ogramjában keletkező maradványösszeg felosztási javaslatát.
Örömmel értesítem, hogy az elnökség döntésének é1telrnében az Önök egyesülete
15 442 140- Ft

támogatási összegben részesül, melyet az egyesület által 2019-re henyújtott fejlesztési
elképzelés rnef,rva!ósítására használhatnak fol.
Az MVSZ az elnökségi döntést követően értesítette a fejlesztési forrást

kezelő

BMSK Zrt-t,

melynek munkatársai hamarosan fölveszik Önökkel a kapcsolatot a támogai:ás felhasználásának
ügymenetével kapcsolatban.

Munkájához további sok sikert kívánok!
Budapest, 20 l 9. február 22.

Üdvözlettel:

M agyar Vlvó Szövetség
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