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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 
és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Törekvés Sportegyesület 20 ll-ben működési költségek támogatására 28 millió forint 
támogatást kapott, melynek pénzügyi elszámolását 2011. december 15-ig az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoportnálleadta. 
A finanszírozásból nyolc millió forintot a Bihari úti sporttelepen lévő MÁV tulajdonú 
sportlétesítmény fenntartására, közüzemi díjak kifizetésére fordítottak. A 20 millió forint 
összegű pénzeszközt a vívó és kerekesszékes-vívó szakosztályuk működésével összefüggő 
költségekre, játékvezetői díjakra, megbízási díjakra, stb. fordították. 

20 ll-ben a gyerekek körében sorversennyel igyekeztek népszerűsíteni a vívó sportot, ezzel is 
elősegítve a toborzást. Az általános képzés mellett a gyerekek egy év alatt sajátítják el a vívás 
alapelemeit Ez az igényes alaptudás a további sportkarrierjükre is nagymértékben kihat. A 
költséghiány már itt megmutatkozik, hiszen ez a sportág rendkívül drága felszerelést igényel, 
ennek részbeni finanszírozásában az egyesületnek ki kell vennie a részét, hogy a tehetséges 
gyerekek az anyagiak miatt ne hagyjanak fel a sportolással. 
Az alapozó év után a gyerekek három nagy csoportban, saját edzöknél folytatják a 
karrierjüket. A 12-15 éves gyerekek alko~ák a szakosztály egyik meghatározó csoportját, ők 
már versenyrendszer keretében sportolnak hazai és nemzetközi színtéren. 
A 20 ll-es évben a Kadet-junior-felnőtt vívók csoportja óriási sikereket ért el és ez 
köszönhető a Törekvés Sportegyesület edzőinek, akik komoly pedagógiai és szakmai tudással 
rendelkeznek. A szakosztály és a szülők közös erővel próbálják az anyagi feltételeket 
biztosítani az évi minimum l 0-12 versenyre. 
A 114 főt számláló egyesületnek nagy az edzői létszámigénye, mivel egy edző 15-20 
gyerekkel tud érdemben foglalkozni, emiatt az önkormányzati támogatás nagy része a bérekre 
fordítódik. 
A szakosztálynak van egy kidolgozott szerződéses rendszere, mely komoly támogatást nyújt 
bizonyos eredményesség esetén, melyet fejleszteni kívánnak egy ösztöndíjprogramhoz 
hasonlóan. 
Kiemeit helyet foglalnak el a szakosztály életében a kerekes székes vívók, akik csapat- és 
egyéni versenyszámban is kvalifikálták magukat a Paralimpiára. 

A 2012. évi 17 millió forint összegű támogatást a Törekvés Sportegyesület elsődlegesen a 
szakosztályok működési költségeire kívánja felhasználni. 

Sárvári György elnök által benyújtott 20 ll. évi szakmai beszámolót az előterjesztés 2. 
melléklete, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati 
rendelet alapján a működési költségek támogatására vonatkozó 17 millió forint 2012. évi 
tervezett felosztását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A 20 ll. évi pénzügyi elszámolás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban (ll 05 Budapest, 
Bánya u. 35. 217-es iroda). 



II. Döntési javaslat 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület 2012. évi önkormányzati támogatása tervezett felhasználásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. március 6. 

~-!, 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert úr 
Polgármester 
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Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester úr! 

Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 19. 
Mobil: +36 20939-1484 

Telefon í Fax: +36 l 262-9151 
E-mail: torekves.se@freemail.hu 

Sportértékeink és eredményeink elismeréseként a Kőbányai Önkormányzat testületi döntéssel a 
6/20 ll. (II. l 8) szám ú önkormányzati rendelet alapján 28 millió Ft összegű nem szociális ellátásként 
juttatott, vissza nem térítendő pénzeszközzel támogatta 20 ll. év során sportegyesületünket 

A finanszírozásból 8 millió Ft összeget a MÁV tulajdonú sportlétesítményünk fenntartására, 
közműdíjak és karbantartási költségeinek részbeni kiftzetésére fordítottunk. 

A tulajdonos MÁV Zrt. támogatásának is köszönhetően a rendelkezésünkre álló pénzeszközzel igen 
szoros és racionális gazdálkodással, - fizetési kötelezettségeinket teljesítve - jelentős összegű 
tartozás nélkül, eredményes évet zárhattunk 

Sportlétesítményünk működtetése a jövőben sem lehetséges önkormányzati finanszírozás nélkül, 
melyhez a 2011. évi anyagi támogatásukat az SE elnöksége és sportolói közössége nevében ezúton 
is megköszönve, további jóindulatú segítségüket kérem. 

A 20 millió Ft összegű pénzeszközt vívó és kerekesszékes-vívó szakosztályunk működtetésével 
összefüggő bérköltségek, megbízási díjak, sportfelszerelések, továbbá a versenyeztetéshez kötődö 
játékvezetői díjak, nevezési díjak, utazási, szállás és étkezési költségek kiftzetésére fordítottunk. A 
szakosztály vezetőedzőjének részletes szakmai beszámolóját csatolva mellékelem. 

Kérem jelentésünk szíves elfogadását. 

Budapest, 2012.január 12 . 
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Szakosztályok: 
asztalitenisz, kosárlabda, sakk, tájfutó, tenisz, természetbarát, 

vívó és kerekesszékes-vívó 
Szabadidősport: 
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Szakmai értékelés 2011. 

A vívószakosztály szakmai rendszerében, a kezdők oktatási folyamatában, ebben az évben 
kisebb változások történtek. A kezdők beiskolázása zökkenőmentesen történt, a megszakott 
rendszer szerint. Egy újítás történt, reméljük sikeres lesz a kísérlet. Sorversenyt rendeztünk 
általános iskolák részére, melyet a Bihari úti sportlétesítményben. Az első alkalommal már 60 
diák, 5 iskolából vett részt a rendezvényen. Jó hangulatú volt a rendezvény, a gyerekek a 
testnevelők és az edzők élvezhető két órát töltöttek el együtt. Mindenképpen folytatjuk a 
sorversenyeket, meghatározott rendszer szerint, s abban bízom, hogy ez is egy lehetőség lesz 
a toborzásra. A szakosztály fő célja, hogy minél több X. kerületi diákkal megismertessük a 
vívósportot 
A kezdő gyerekek képzése a Bihari úti létesítményeinkben folyik. A kisteremben a kezdők 

dolgoznak, évek óta bevált tematika szerint, Horváth Mária szakedző-testnevelő vezetésével. 
Ez a képzés egy évig tart, amikor is a gyerekek elsajátítják a vívás alapelemeit, úgy a kéz, 
mint a láb technikáját. Emellett az általános képzés is fontos feladat, hiszen a gyerekek 
nagyon különböző fizikai állapotban érkeznek a szakosztályhoz. Az itt elvégzett igényes és 
magas színvonalú képzés, oktatás nagyban meghatározza a további szakmai életüket a 
versenyzőknek. Már itt jelentkezik a felszerelés igény, hiszen itt kapják meg a vívóink az első 
tőrt, vívóruhát, fejvédet, kesztyűt. Sajnos a vívósport nagyon pénzigényes, hiszen drágák a 
felszerelések, hiszen egy kezdőkorú vívó felszerelés igénye bizony eléggé költséges. 

Felszerelés: 
Vívóruha 
Fejvéd 
Kesztyű 

Hónaljvédő 

Mellvédő 

Cipő 

17.000 Ft 
15.000 Ft 
3.200 Ft 
7.000 Ft 
7.000 Ft 

10.000 Ft 

Természetesen ahhoz, hogy a gyerekek megmaradjanak a vívásnak, a felszerelés költségeinél 
a szakosztálynak komoly segítséget kell nyújtani. 20 ll-ben azt mondhatjuk, még drágábbak 
lettek a felszerelések, a szakosztálynak még több felszerelést kellett biztosítani, saját kerete 
terhére a vívópalántáknak. A szakosztály és a szülők együttesen biztosították a gyerekek 
zavartalan felkészülését, nem volt kirivó felszerelés problémánk. 

Egy év után a gyerekek átkerülnek a nagy terembe, ahol már saját edzője van mindenkinek. Itt 
a képzés három nagy csoportban folyik. 

l. A kis teremből átkerült gyerekek csoportos foglalkozás keretében, az oktatás minden 
fázisát ellenőrzötten hajtják végre. Itt is újítottunk az előző évhez képest. Miután a 
szakemberek több egyéni képzés lehetőségét kérték, ezért a három órás csoport két részben 
végzi a munkát. A két csoportot Szirmai Benedek és Bakodi Róbert vezeti, a többi szakember, 
előre megadott beosztás szerint segíti a csoportos munkát. Fontos feladat, hogy saját nevelésű 
versenyzőkből, neveljük ki az edzőinket Szirmai Benedek szakosztályunk versenyzője volt. 



A csoportos oktatás mellett folyik az egyéni képzés melyet mindenki a saját edzőjével folytat. 
Ebben a folyamatban már minden törekvéses edző részt vesz. 

Beliczay Sándór-mesteredző 
Puskás Gábor- szakedző 
Érsek Zsolt-szakedző 
Gátai Róbert -edző 
Bakodi Róbert -edző 
Viguta Lajos-szakedző 
Szirmai Benedek 

Itt érkeznek el a gyerekek az első hivatalos versenyükhöz, mely meghatározó lehet az egész 
pályafutásukra nézve. Tovább folyik a szakmai képzés, a vívás nagyon összetett és nehéz 
technikájának a megtanulása A gyerekek az edzés minden fázisában, ellenőrzötten végzik a 
feladatukat 

2. 12-15 évesek A szakosztály egyik meghatározó korcsoportja. Ebben a három korosztályban 
vagyunk a legerősebbek. A gyermek/1998/, újoncll997 l és serdülő/1996/, az a három 
korosztály, amelyet NUSI támogat a SPORT XXL program keretében. Itt f"ólényesen első lett 
a Törekvés Országos szinten. Ez a három korosztály már Országos versenyrendszer keretében 
vesz részt, hazai és külfóldi versenyeken egyaránt indulnak. Ök már kezdik felvenni azt a 
munkatempót, ami egész pályafutásukra jellemző lesz. Itt folytatódik a szakmai képzés, de 
megjelenik a fizikai képzés is. Komoly alapokat kell teremteni ahhoz, hogy aztán komoly 
lehessen a felépítmény is. Itt is a csoportos munka a jellemző, de az egyéni iskolák száma és 
ideje fokozatosan nő, hiszen a vívás ro képzési formája az "iskola". Komoly felszerelési 
igények jelennek meg. Itt már mindenkinek 4-6 tőre van, fej véd, kesztyű, vívócipő, vívózsák, 
mellvédő, hónaljvédő, testvezetékek stb. Ezek további 100.000.- Ft kiadást jelentenek 
versenyzőnként Sajnos az idén egyre több gyerek, újonc és serdülő nemzetközi versenyen 
kötelezővé tették a biztonsági felszerelés használatát, ami újabb biztonsági felszerelések 
beszerzését tette szükségessé. A biztonsági felszerelés kér- háromszorosa a normál 
felszerelésnek Ha részt akarunk venni ezeken a versenyeken, akkor rendelkezniük kell 
vívóinknak a biztonsági felszerelésekkel. 

3. Kadet-junior-felnőtt vívók csoportja. Óriási sikerek a 20 ll-es évben. Németh 
András Kadet EB 3. hely, Mátyás Bálint Kadet VB 6. hely, Kadet EB csapat 
Magyarország 4. hely. A magyar csapat tagjai: Németh András, Mátyás Bálint, Dósa 
Dániel és Mósa Tamás, mindenki TÖREKVÉS! Egyedi jelenség, hogy egy négy tagú 
válogatott minden tagja egy szakosztályból kerüljön ki, ez óriási siker a 
szakosztálynak. Ha nagy szavakat akarunk mondani, akkor Ök az élsport a 
Törekvésben. Minden itt dől el. Meghatározó szerepe van az edzőknek, ki milyen 
pedagógiai, nevelési és vívószakmai tudással rendelkezik. Komoly az egyéni képzés, 
ami technikai és taktikai oktatásból áll. Rányomja bélyegét a versenyzökre az edzők 
személyisége, felismerhető nagyon sokszor, hogy kinél vív az adott versenyző. A 
versenyeztetés, főleg a külfóldi versenyek, nagyon drágák, a felszerelés komoly 
költség, hiszen itt már a nemzetközi versenyeken csak előírt, magas színvonalú 
felszerelésekben lehet vívni. A szakosztály és aszülő együtt teremti elő a lehetőségét, 
hogy az adott gyerek az évi 10-12 versenyen indulhasson, és legyen meg a szükséges 
"FIE" felszerelése. 
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Az előkészítő csoportban: 19 io 
l-es csoport 24 io 
2-es csoport 20 fő 
3-as csoport 30 io 
Párbajtőr csoport 21 io 
Összesen: 114 fő 

A vívósportban egy edző 15-20 versenyzővel tud érdemben foglalkozni. Így nagy az edzői 
létszámigény. Az Önkormányzat támogatása nagyban az edzői bérekre fordítódik. Van 
azonban a szakosztálynak egy kidolgozott szerződéses rendszere, mely komoly támogatást 
nyújt a versenyzőknek, bizonyos eredményesség esetén. Ezt a rendszert tovább szeretnénk 
fejleszteni, és még komolyabb támogatást akarunk nyújtani azoknak a versenyzőknek, 
akiknek komoly eredményeik vannak. Biztos vagyok benne, hogy a kadet és junior 
Világversenyen eredményesen szerepelt versenyzőinknek hamarosan, egy kidolgozott 
ösztöndíj rendszer alapján kell juttatást biztosítania a szakosztálynak Ezen támogatás nélkül 
nem lesz biztosított a versenyzők nemzetközi szintű felkészülése a Világversenyekre. 
Több olyan versenyzünk van, akik lehetnek kadet, junior és felnőtt válogatottak. 
Varga Zsófi, Németh Gábor, Mátyás Bálint, Mósa Tamás, Dósa Dániel, stb. Öket kell olyan 
helyzetbe hozni, hogy megmaradjanak a sportágnak, és befussák azt a pályát, amire a 
tehetségük alapján lehetőségük van. Hosszú és nagyon nehéz folyamat, de ezért dolgozunk, 
hogy a gyerekeink képviselhessék Magyarországot a Világversenyeken. 

Mohamed Aida 

A io cél, hogy kijusson a Londonban rendezendő Olimpiára, nagyon nehéz a feladat, de Aida 
megoldja Jelenleg a női tőr csapat 5. a világranglistán, amivel kijutó helyen van, de Aida 
egyéniben a Világranglista 9. helyén található, ami szintén biztos kijutó helyet jelent 
Mindenben segítjük Őt, hiszen erre az Önkormányzat is külön keretet biztosít. Már nagyon 
közel az Olimpiai, egy nehéz kvalifikációs rendszer három verseilye van még hátra. Bízunk 
benne, hogy olyan eredményre lesz képes, mely méltó lesz eddigi pályafutásához, és 
megtartja kijutó helyét a ranglistán. 

Kerekes székes vívóink 

Kiemeit helyet foglalnak el a szakosztály életében. Három olyan versenyzőnk van, aki készül 
a Paralimpiára/ Szekeres Pál, Osváth Richárd és Mató Gyula/, ami -szintén Londonban lesz. 
Kerekes székes vívóink kiemelkedő év után vannak. Szekeres Pál és Osváth Richárd egyéni 
Európa-Bajnok lett, ezzel automatikusan, azonnal kvalifikálták magukat a Paralimpiára. 
Óriási teljesítménnyel a Világbajnokságon, Cataniában, a magyar csapat kiharcolta a 
paralimpiai részvételt A csapat három tagja Szekeres Pál, Osváth Richárd és Mató Gyuloa 
TÖREKVÉS. A cataniai Világbajnokságon Osváth Richárd 6. míg Mató Gyula a 8. helyen 
végzett az egyéni tőr és párbajtőr versenyben. Ekkora sikerekről csak álmodoztunk, de olyan 
valóságra ébredtünk, hogy három versenyzőnk biztos résztvevője2012-ben a Paralimpiának. 

Szekeres Pál 

Róla elég, ha a nevét kimondjuk, eredmények, rutin, tapasztalat, mind olyan tulajdonságok, 
melyek Szekeres Pált azzá tették aki. Folytatja a versenyzést, végig vívja a kvalifikációt, mely 
óriási feladat lesz, hiszen az állami funkció (Helyettes Államtitkár) mellett kell a versenyeken 
hel)1állnia. 

Y} 



Osváth Richárd 

Az idén került a Törekvésbe, szeriotem egy szép mese az Ó története. Olyanévet tudhat maga 
mögött, ami csak keveseknek adatik meg. Európa-Bajnok lett, Világbajnoki 6. A csapattal 4. 
lett a Világbajnokságon. Ezzel az eredménnyel kvalifikált a tőr csapat. Kiváló ember, negy 
öröm, hogy szakosztályunk versenyzője lett. 

Mató Gyula 
Az idei Európa-bajnokságon bronzérmes lett, ez nagy eredmény, erre kell építeni a 
felkészülését, mindenképpen esélyes Londonra. Sok segítséget igényel, hiszen elég rossz 
anyagi körűlmények között él, itt a szakosztálynak komolyan kell segítenie Gyula munkáját. 
Sokat kell még fejlődnie ahhoz, hogy eredményes lehessen a Paralimpián. 

Hajmási Éva 

A jövő embere, rövid ideje vív, de óriási tehetség. Sajnos London nem sikerült Főleg azért, 
mert nagyon rövid versenyzői múltra tekint vissza. Szorgalmas, kitartó versenyző. Alap 
embere lehet a következő paralimpiai csapatnak. 

Paralimpiai Sportközpont 

Helyet ad a kerekesszékes . vívásnak, kerekesszékes kosárlabdának, ülőröplabdának. 
Rendeztünk versenyt kerekesszékes asztaliteniszben. Komoly bázisa vagyunk a mozgássérült 
sportoknak, úgy az edzések, mint a versenyrendezések terén. Ezt a továbbiakban is szeretnénk 
előtérben tartani, ha lehet bővíteni. Az idén alakult meg a Törekvés női ülőröplabda szakága. 
Az idei évben, nagy örömünkre, a Parasportra, külön 2 millió forintot kapott a szakosztály. Ez 
óriási segítség volt számunkra, hiszen Osváth Richárdnak és Hajmási Évának új kerekes 
sportszéket kellett vegyünk és Hajmási Éva Világkupa versenyeit is a szakosztály fizette, 
ebből a pénzből. A fenti eredmények azt mutatják, e két millió forint nagyon jól hasznosult. 



E rövid értékelés is megmutatja azt a színes és nagyon sokrétű munkát amit a szakosztály 
végez. Integráltan készülnek a szakosztályban az "ép" és sérült sportolók. Mindkét félnek 
sportszakmailag is gyümölcsöző az együtt végzett munka. Jelenleg Mohamed Aida biztos 
olimpiai résztvevő, Szekeres Pál, Osváth Richárd és Mató Gyula biztos paralimpiai résztvevő, 
az utánpótlás korosztályban EB és VB érem, döntő. Óriási sikerek, és talán csak a jövőnk lesz 
szebb, hiszen komoly esélyekkel indulnak a Törekvés versenyzői a 2012. év olimpiai, 
paralimpiai, valamint a korosztályos Világversenyeknek. 

A szakosztály csak az Önkormányzat hathatós támogatásával tud működni, melyet ezúton is 
szeretnék megköszönni. Bízom abban, hogy a kerület vezetése ,jó befektetésnek" tartja a 
Törekvés támogatását. Nekünk fő feladatunk, hogy minél több X. kerületi gyerek járjon a 
Törekvésbe, s ha lehet, legyenek kiváló sportolók, de legalább ilyen fontos, hogy tisztességes, 
becsületes embereket faragjunk a hozzánk került gyerekekbőL Kérem, támogassák munkánkat 
a jövőben is, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közös örömünk lesz versenyző inkben. 

Tisztelettel és köszönettel: 

Budapest, 2011. december 12. 

~c7 ÍL 
licza{'Sándor 
mesteredző 



'törekvés Sportegyesület 
Budapest, Bihari u. 23 
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2011. évi önkormányzati elszámolás összesítő 

Költség fajta 
anyag 
bér, járulék 
dijak 
edző tábor 
energia 
étkeztetés 
felszerelés 
eredményességi támogatá~ 
javítás 
nevezés 
pr tanácsadás 
üzl. Vendégl. 
sportsolg 
szállás 
versenyengedély 
oktatás 
humán szolg. 
tv 
utazási költség 
egyéb szolg 

Összesen: 

Elszámolt összeg Ft 
240662 

5 288 280 
221 808 

1 700130 
8 OOOOOO 

108227 
4 283 516 
2 400 OOO 
1 255 475 

731 970 
787 500 

39155 
1 200 OOO 

541183 
403 OOO 
195 750 
118 OOO 
264 990 

71600 
209470 

28 060 716 



.. • 'b. L~~~~ JD~(;~kt0--
TQREKVES SPORTEGYESULET 

Létesítmény cím: 1107 Budapest, Bihari u. 23. 
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 19. 

8/2012. E ln. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Humán Iroda 

Mobil: +36 20939-1484 
Telefon/ Fax: +36 l 262-9151 

E-mail: torekves.se@freemail.hu 

Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett úrhölgy 
Csoportvezető 

ll 02 Budapest, 
Bánya u. 35. 

Tisztelt Csoportvezető úrhölgy! 

Az Ön által K/2621/20 12/ü. iktatószám ú, e-mailen küldött levelére az alábbiakról tájékoztatom. 

A 2012. évi 17 millió forint összegű önkormányzati támogatást elsődlegeserr a vívó és 

kerekesszékes-vívó szakosztály működtetésére kívánja sportegyesületünk felhasználni. 

Bízva a létesítmény tulajdonos MÁV Zrt. tárgyévi támogatásának teljesülésében nem lesz szükség 

az önkormányzati pénzeszköz üzemeltetési célokra való esetleges felhasználására. 

Fürst Ágnes úrhölgy - a létesítményt igénybe vevők havi átlagos létszámára vonatkozó - kérésére a 

napi átlag, valamint esetenként a hétvégi egy-két napos rendezvények, versenyek becsült száma 

alapján 120-130 fő döntő méctékben utánpótláskorú versenyzővel számolhatunk. 

Budapest, 2012. március 6. 

Üdvözlettel: 

Szakosztályok: 

Sárvári György 
elnök s.k. 

asztalitenisz, kosárlabda, sakk, tájfutó, tenisz, természetbarát, 
vívó és kerekesszékes-vívó 

Szabadidőspo rt: 
asztalitenisz, atlétika, kispályás labdarúgás, konditerem, tenisz 


