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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Kőbánya Sport Club tá
mogatására 

A Kőbánya Sport Club rendkívüli - 6 OOO OOO Ft - támogatási kérelemmel fordult a Polgár
mester Úrhoz (az előterjesztés l. melléklete). 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat szerződés keretében a 2011 évben 
46 OOO OOO Ft-tal támogatta a klubot. 

Az Egyesület, ezen belül az ország legeredményesebb olimpikonokkal, világbajnokokkal tűz
delt Úszó szakosztálya, már-már likviditási gondokkal küszködve végzi mindennapos tevé
kenységét. 

Az Olimpiai Bizottságtól és az Úszószövetségtől ebben az évben- a várthoz és ígérthez ké
pest- semmilyen támogatást nem kapott a Szakosztál y. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a hatá
rozati javaslatról. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Clubot hatmillió forint rendkívüli támogatásban részesíti képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkeret terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 04. 

T~~! látta: 

dr " ztián 
Jegyzo 

20 ll. június l. 
kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 
alpolgármester 
Jegyző 

Humán Iroda vezetője 

@L,t!f 
Radványi Gábor 



~~lv .. i '--·j 'J- · 
______________________ p..,~ ~ é..~~ ~j..: ~ 2011 ÁPR. 19 

1

- --------------------l---------- -- ----- -- ------- ------~--- ----- --------- --- -----------: 

Kőbánya Sport Club ").4~ 
1105 Budapest Ihász utca 24. 4,p( !W' 7H-vrfu 
Tel/ Fc..x: 2616-71 O, Mobil: 0630-5269214 Or~ t; tJ s. /). 
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www.kobanyasc.hu ksClá!kobanyasc.hu l 
Ve:rsenys ort: úszás, birkózás, kajak-kenu, ökölvívás, sakk, ! 

f 
Sza.badidősp rt: asztalitenisz, testépítés, kézilabda, természetjárás, ! 

hat ·núvészet, kispályás-labdarúgás, rekreációs. ! 

Budapest Főváros X. 
Kovács Róbert PoJgár 

"' " reszere. 

erület Kőbányai Önkormányzat 
ester Úr 

2011. április 16. 

Tárgy: Kóbánya Sport Club, kérelem! 

Tisztelt Polgármester ürlV tL r 

A Köbánya Sport Club, ezen belül ~~szószakosztálya igen nehéz anyagi 
szituációban végzi minden napos tevékenységét, már-már likviditási gondokkal 
küszkódve. Ennek okait pár sz.óval az alábbiakban ismertetném. 
Kóltségvetésünk a 20 ll-es évre nem emelkedett a 20 l O-es évhez viszonyítva, 
igyekeztünk mi is a jelenlegi gazdasági helyzethez igazodva 1<-Jalakítani azt. 
Ugyanakkor a 2012-es olimpia közeledtével, valamint a nyári Shanghajban 
rendezendő világbajnoksággal a nyakunkban megszap01·odtak szakmai feladataink. 
melyek egyre költségesebbek Szük költségvetésünk fedr:-.&i, fedc:-zné kiadásainkat, ha 
megfelelő időben megkapná egyesületünk az állami juttatásokat. Sajnos azonban 
e7-t:k ez idáig nem jutottak el hozzánk, leszámítva a ti~ztelt ónkonnányzat havi 
juttatásait, melyek szintén, gondolom adminisztratív okok rniatt n<-;mi késéssel 
érkeznek számlánkra. A Magyar Kormány az egycsatornás támogatási stratégiáját 
kíalakítva a Magyar OHmpíai Bizottsághoz irányitott mínden pénzt, rnelyet a 
múhelyek támogatására lehetne fordítani. A tavalyi évben még a SOSZ 
(Sportegyesületek Országos Szóvetsége), MUSZ {Magyar úsz.ó Szóvetség), NUPl 
(Nemzeti Utánpótlás Nevelés Intézet} is támogatta egyesületúnket, 
szakosztályunkat. Annak ellenére, hogy idén tóbb pénzt fordíthatnánk a 
versenysportra, a megemelkedett, - a sportra fordítható pénzek alapján, sajnos a 
gyakorlatban ez nem realizálódott. A SOSZ támogatását megszüntették, így 
összességében a tavalyi évhez viszonyítva kevesebb állami támogatáshoz juthatunk. 
(Itt említeném meg, hogy fennállásunk óta az egyik legsikeresebb évet zártuk 2010-
ben. Hárorn felnótt Európa-bajnoki aranyónnet, eg_v ifjúsági olirnpiaj aranyénnet, és 
egy ifjúsági Európa-bajnoki aTanyérmet: szererd:ek verseny7.i)ink, nem beszélve a 
számtalan felnőtt,- valarnint korosztályos or~zágos bajnoki círnról, valmnint 
országos diákolimpiai címekról). 
A tisztelt önkormányzattal érvényben lévó szerzódésúnk alapján ebben az évben is 
emelésre sz..9míthattunk, de a már ismert gazdasági körúlmények míatt itt is 
kísmértékú csökkentés várható. Mindez ésszerú gazdálkodással, a költségek 
csökkentésével kivédhetó lenne. Ugyanakkor költségeink növekedése (uszoda bér, 
villany- ViZ-csatorna dm üjabb plusz terheket ró egyesúletúnkre, szakosztályunkra. 
Még ezt is kigazdálkodná szakosztály1.mk, ha az önkormányzati támogatás mellett 
(mely havonta érkezik számlánkra} a MOB támogatást n1egfelelö idöben, akár 
útemezve is megkaphatnánk. 



Tisztelt Polgármester Or! 

Talán Ön is hallott arról, hogy a 2010. éví Budapesti Oszó Európa-bajnokság 
rendezésével kapcsolatosan a Magyar Oszó Szövetség elszámolási vitába keveredett. 
Ennek következtében a vita, illetve a KEHI által megállapított hiány rendezéséig a 
Magyar Olimpiai Bizottság nem folyósítja az állami támogatást a Magyar Üszó 
Szövetség részére, így azt ök nem tudják számunkra, a ránk esó részt a megfelelo 
idoben továbbítani. Az elszámolási vita rendezése folyamatban van, és úgy áll a 
dolog, hogy "hamarosan" rendeződik is, de az adminisztrációs folyamatok,- ismerve 
a körülményeket, még eltarthatnak egy-két hónapig. Munkánkat ugyanakkor el kell 
végezni, a megszaporodott feladatainknak, még egyszer hangsúlyozva a 2012-es 
olimpiai kózeledtH, eleget kell tenni. 

Ezért tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy ez évi költségv·etésúkbe:m, melyet a 
Kőbánya Sport Club támogatására állapítottak meg, a hat millió forintos 
tartalékalapot szabaditsa fel, illetve az elóbb említett indokok alapján a teljes összeg 
átutalásáról intézkedni szíveskedjen! · 

Pozitív válaszát, gyors intézkedését várva tisztelettel: 
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Tui G_,'órgy 

elnókségi tag, szakosztál· •.rezetö 



·Kőbánya Sport Club 
1105 Budapest Ihász utca 24. 

Tel/Fax: 0612616710, Mobil: +36305269214 

www.kobanyasc.hu ksc@?kobanyasc.hu 

Versenysport: úszás, birkózás, kajak-kenu, öttusa. 
Szabadidösport: kézilabda, asztalitenisz, testépítés, 

'árás harcművészet bdarúgás, rekreációs. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Humán iroda, Sportrészleg 
Nagy István sportrészleg vezető Úr 
részére. 

Tisztelt Részlegvezető Úr! 

2011. mójus 13. 

Szóbeli kérésének megfelelően az alábbiakban tennék kiegészítést, a 2011. 
április 16-án, Kovács Róbert Polgármester Úrnak írt levelünkhöz, melyben 
rendkívüli pénzügyi támogatást kérelmeztünk. 

A támogatási cél, az egyesület szakosztályainak, különösen az 
úszószakosztály, működésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények 
fenntartásával összefüggő bérköltségek, megbízási díjak, közműdíjak, bérleti 
díjak, nevezési költségek, játékvezetői díjak, utazási és szállás költségek. 

Üdvözlettel: 
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