
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

41 rL. szám ú előterjesztés 

a Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában áll a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 5250 m2 

alapterületű telekingatlan (továbbiakban: sporttelep ), amelyet 2004-óta ingyenesen használ a 
Budapesti Modellező Sportegyesület (Budapest X., Hangár utca 8.) és a Szabó "Kuksi" 
Sportegyesület. (Budapest X., Bodza utca 16.) 

Az egyesületekkel az Önkormányzat 2010-ben új megállapodást kötött az ingatlan 
használatára, mely szerint az ingatlant határozatlan időre kapják használatba repülő és 
autómodellező, valamint egyéb technikai sportigények kielégítése céljából azzal a feltétellel, 
hogy az ingatlan működési és fenntartási költségei őket terhelik. Az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítésekor felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat számára 
kötelezettséget jelentő szerződések, amely során számos - a nem kötelező feladatot ellátó 
tárgykörbe tartozó- szerződés felmondásáról döntött a Képviselő-testület a 467/2012. (XI. 
15.) KÖKT határozatával, amelyben a fenti megállapodás felmondásáról is rendelkezett. A 
képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében a 2010. februárjában létrejött 
megállapodást az Önkormányzat 2013. január 31. napjával felmondta. 

A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a megállapodás megszüntetését követően a 
polgármester folytasson tárgyalásokat a felekkel a korábbi megállapodásnak az 
Önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel történő megkötése érdekében. 

Az érintettekkel többször is tárgyaltunk azóta és kértük őket, hogy írásban is juttassák el 
hozzánk az ingatlan további használatára vonatkozó elképzelésüket. Időközben hasznosítási 
szándékát jelezte felénk a Kőbányai Torna Club (Budapest X., Bodza utca 31/a.) és a 
Trabiring Modellező Egyesület is. 

A beérkezett kérelmek áttekintése után a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága a 159/2013. 
(V. 14.) határozatában a Budapest X., Hangár utcában található, 42444/23 hrsz.-ú, l ha 5250 
m2 alapterületű ingatlan bérbeadás formájában történő technikai sportcélú hasznosítása 
érdekében egyfordulós, nyilvános pályázat kiírásáról döntött. 

A megadott határidőig öt pályázó nyújtott be alakilag megfelelő pályázatot, amelyek 
előterjesztésem 3-7. mellékletei. A beadott pályázatokról egy összefoglaló táblázatot is 
készítettünk, mely előterjesztésem 2. melléklete. 



A pályázatokáttanulmányozása során megállapítható, hogy a Kőbányai Torna Club adta be a 
legszínvonalasabb pályázati anyagot, ő kínálja a legtöbb bérleti díjat, az ő vállalásai 
biztosítják legjobban a sporttelep fejlesztését. Ezért javasolom, hogy 
a) a Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a pályázat érvényes és eredményes volt, 
b) a Képviselő-testület adja 2013. július l-jétől 10 évre bérbe az ingatlant a Kőbányai Torna 
Club számára évi 1.2 M Ft bérleti díj megfizetése ellenében, 
c) a Képviselő-testület biztosítsa a bérlő számára azt a lehetőséget, hogy a sporttelepet további 
technikai sportok képviselőinek albérletbe adhassa azzal, hogy a hasznosításból származó 
bevétel fele az Önkormányzatot illeti meg oly módon, hogy a bérlő és az albérlő(k) közötti 
szerződés az Önkormányzat ellenjegyzésévellépjen hatályba. 

II. liatásvizsgálat 

A sporttelep Kőbánya kiemeit fontossággal bíró részén, a Sportligetben fekszik, amelyet 
jelentős számú lakos használ. Az ingatlanon található két épület és a sportpálya állaga az 
elmúlt évek alatt fokozatos romlásnak indult, már most felújításra szorul. Tekintettel arra, 
hogy a jelentős összegű beruházáshoz jelenleg az Önkormányzat számára a fedezet nem 
biztosított, a sportpálya bérbe adásával tervezhető bevételhez jutunk, biztosítjuk a sporttelep 
fejlesztését, ezáltal az önkormányzati ingatlanvagyon értékét nemcsak megőrizzük, de 
növeljük is. 

III. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 23. §a) pontja értelmében üzleti vagyonelem használatba adásáról az 
ötvenmillió forintot meghaladó nettó forgalmi értékű vagyonelem esetében a Képviselő
testület dönt. A vagyonkataszterben az ingatlan 2002-ben 129 M Ft összegű értéken került 
nyilvántartásba-vételre, ezért a pályázat elbírálása és a bérbeadás a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. június 17. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ... ... )határozata 
a Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról 

l. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 
5250 m2 alapterületű telekingatlan technikai sportcélú hasznosítására kiírt nyílt pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 
5250 m2 alapterületű telekingatlant 2013. július l-jétől 10 évre bérbe adja a Kőbányai 
Torna Club (1104 Budapest, Bodza utca 31/a., nyilvántartási száma: 13845, adószáma: 
18028173-2-42) számára technikai sportcélú hasznosításra évi l 200 OOO Ft bérleti díj 
megfizetése ellenében. A Képviselő-testület biztosítja a bérlő számára azt a lehetőséget, 
hogy a sporttelepet további technikaisport-szervezet részérre albérletbe adja azzal, hogy a 
hasznosításból származó bevétel fele az Önkormányzatot illeti meg oly módon, hogy a 
bérlő és az albérlő(k) közötti szerződés az Önkormányzat hozzájárulásávallép hatályba. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 



Budapesti Modellező Szabó Kuksi Sport Magyar Amatőr 
Sportegyesület Egyesület Gokart Sport 

E2}'esület 

Alaki előírások: rendben rendben rendben 

Megajánlott bérleti 300 OOO 200 OOO l OOO OOO 
díj: 
(Ft/ év) 

Bérleti időtartam: 10 10 5+5 
(év) 

Bérelni kivánt eddig használt területek faház, 2 garázs, aszfaltos teljes 
pályarész: bér l é se pálya 

fűtési rendszer lelátó felújítása, faház kerítés és zöldterület 
Fejlesztési korszerűsítése, belső festése, faház külső fej lesztése, aszfaltos 
elképzelések: udvari parkoló karbantartási pálya rendbehozatala, 

járólapokkal történő munkálatainak elvégzése, pályavilágítás 
borítása időmérő ház renoválása elkészítése, büfé 

üzemeltetése 

Megjegyzés: nem fejezte ki szándékát nem fejezte ki szándékát együtt kíván működni a 
együttműködésre együttműködésre Modellező 

Sportegyesülettel, a 
Szabó KUKSI SE-vel 

és aKTC-vel 

Kőbányai 

Sportközpont 

rendben 

nem kíván bérleti 
díjat fizetni, 

közfeladat ellátása 
miatt 

határozatlan időre 

teljes ingatlan 

köztekedési és 
kerékpáros park 

kialakítása 

együtt kíván működni 
a Modellező 

Sportegyesülettel, a 
Szabó KUKSI SE-vel, 

a KTC-vel és a 
Klebelsberg 
Központtal 

Kőbányai Torna Club 

rendben 

l 200 OOO 

10 

teljes ingatlan 

Kőbányai BringaPark 
létrehozása 6-18 éves 

kőbányai gyerekek részére, 
Bucka BMX pálya 

kialakítása, 
BringaAkadémia 

létrehozása, Trialpálya 
létrehozása, Skatepark 

létrehozása és CycloCross 
pálya létrehozása 

kifejezte szándékát további 
technikai 

sportegyesületekkel való 
együttműködésre 
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Budapesti Modellezö Sportegyesület 
. 1108 Budapest, Hangáru. 10. 

l.evélclm: 1374 Budapest, Pf. 504. 
Adószám: 19636096-1-42 

Bankszámla:.zám; 11706016·20010795 Köbányai Önkormányzat Képviselő -testület 
Gazdasági Bizottsága 

PÁLYÁZAT 

a Bp. X Hangár u. l O sz. alatti 42444/23 hrsz. -ú telekingatlama 

A használat célja: a kiírásnak megfelelően technikai sport a modellezés l autó-hajó-repülő/ 
sportcélú hasznosítására 

A bérlet használati jogviszonya, időtartama. 2013 július 1-tőllO év. 

Csatolva: a Fővárosi Bíróság 2013 május 30.-án kiállított kivonata 
a Bp.MSE Elnöke mint az Egyesület képviselője nyilatkozom, hogy , adó- ill. 

köztartózásunk nincs. 
a képviselő Elnök aláírási címpéldánya 

Egyesületünk a nehéz- szűkös anyagiak miatt évi bruttó 300.000.-Ft azaz háromszázezer 
forint használati díjat ajánl fel az Önkormányzatnak, melyet az év1 tagdíjak emeléséből kíván 
megoldani. 
Egyesületünk l O évre szóló időtartamra kíván szerződni. 

A későbbi anyagi helyzet szerint több javítást ill. biztonsági berendezést kell kiépíteni: 
védőrácsokat az ablakokra, korszeru és gazdaságos gázfűtő konvektorok beszerzése, az udvari 
sáros-földes parkoló járólappal borítása, hogy a későbbi sportrendezvényeken a szurkolókat 
nézőket szép és rendezett körülmények fogadják. 
Tervezzük és kérjük, hogy az Önkormányzat honlapja tegye közzé az éves Hangár utcai 
sportprogramokat , ez fontos az utánpótlás érdeklődésének felkeltésére is. 

A Budapesti Modellező Sportegyesület mint pályázó, a pályázati feltételeket elfogadja. 
Kéljük az Önkormányzatot, hogy a sikeres múltunkra tekintettel Hangár utcai sporttelep 

eddig is használt területein működésünket továbbra is biztosíisák. 

Tisztelettel: 

2013-06-02 

Melléklet:Bírósági kivonat 
Aláírási címpéldány 
BpMSE rövid müködési leírása 

_L---~ ~-L~ 
Meczner András Világ-és Európabajnok 
Bp.MSE Elnöke 
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Fővárosi Törvényszék 
Pk.63163/1990 

KIVONAT 

társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól 

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2563 

A társadalmi szervezet neve: Budapesti Modellező Sportegyesület 

A társadalmi szervezet székhelye: ll 08 Budapest, Hangár l O. 

A társadalmi szervezet célja: 

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: 

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: 
Meczner András, 1016 Budapest, Fém utca 3/ a. 

/\ társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági 
határozat száma, kelte: Pk.63163/1990/1, 1990.08.13. 

A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2013 év május hó 30. 
napján hatályos adatairól készült. 

Kelt: Budapest, 2013. év május hó 30. napján. 

AZ EREDETIVEL MINDENBEN 

MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT 

BUDAPEST. 20 (3. 06., ... 0/. ........ . 



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott MECZNER ANDRÁS (anyám neve: Repesényi Margit, Újpest, 1940. év március 
hó 27. napján születtem) Budapest L kerület, Fém utca 3/a. l. emelet 6. szám alatti lakos, mint 
a Budapesti Modellező Sportegyesület (ll 08 Budapest X. kerület, Hangár utca l O.) elnöke, 
az egyesületet akként jegyzem, hogy az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve 
alatt a nevemet általában önállóan az alábbiak szerint írom: 

BUDAPESTIKÖZJEGYZŐ 
ll 032-0/484/2008íH/2. ügyszám 

Meczner András 

Alulírott Dr. Starecz József mint Dr. Gigler Zoltán budapesti közjegyző mellett működő 
közjegyzőhelyettes TANÚSÍTOM, hogy MECZNER ANDRÁS (magyar állampolgár, 
Újpest, 1940. év március hó 27., anyja neve: Repesényi Margit) 1016 Budapest L kerület, Fém 
utca 3/a. l. ernelet 6. lakos, aki személyazonosságát a felmutatott AU-VI. 586816 számú 
szernélyi igazolványával igazolta, EZT AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT ELŐTTEM 
SAJÁTKEZÍÍLE<; ÍRTA ALÁ.-----------------------------------------------------------
Kelt, Budapesten, 2008. (kettőezer-nyolcadik) évi június hó 17. (tizenhetedi\::J?ján-------

' / \ ~ / 
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, , dr. Starecz József /, l 
Al EREDETIVEL MINDENBEN 

MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT 
BUDAPEST. 20 tJ ... P.., ..... !~.e ......... 

közjegyzőhelyettes 1 
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dudapesti MOdellezö Sportegyesület 
. 1108 Budapest. Hangár u. 10. 

Levélclm: 1374 Budapest, Pf. 504. 
Adószám: 1963609&-1-42 

Bankszámlaszám: 11706016-20010795 

Melléklet a Hangár utcai pályázathoz 

A Budapesti Modellező Sportegyesület Hangár utcai területét a X. kerületi Önkormányzat 
/Tanács/ ingyenesen biztosította részünkre 1988-ban. A beruházás költségeit a BHG vállalat 
illetve az MHSZ állta. Az akkori megállapodás szerint és azóta is a karbantartást illetve 
állagmegóvást, fejlesztéseket önerőből végeztük és végezzük. Sportegyesületünk non-profit 
szervezet. Jelenleg az SZJA l %-os támogatásából , ami kb. 400.000.-Ft és a hasonló összeget 
kitevő tagdíjból működünk sok-sok önerős társadalmi munkával. A korábbi időszakban 
pályázatok útján jutottunk támogatáshoz, melyeket a modellező versenysport anyag 
biztosítására fordítottunk. 

A BpMSE a Magyar Modellező Szövetség mint országos sportszövetség tagszervezete, önálló 
jogi személyiségű sportegyesület, a Köbányai Sportszövetség elismert tagja. 
Az elmúlt években kiemelkedő sikereket értek el versenyzőink EB, VB és nemzetközi 
versenyeken. 

A Hangár utcai sportpályánkon körrepülő sebességi világrekordot ért el a későbbi egyéni 
világbajnok Kalmár Sándor 

Modellező sporttelepünk műhelyszobáiban ősztől tavaszig repülőmodellező tanfolyamokat 
tartunk, serdűlő és ifi gyerekek részére , tapasztalt nagy gyakorlatú szakvezetők irányításával. 

A fentiek ismeretében kérjük az Ön..~ormányzatot, hogy sikeres múltra való tekintettel 
működésünket továbbra is bíztosítsák. 

Tisztelettel: 

2013-06-02 

Elérhetőség: mobil telefon: 06-30-852-0392 
Email: mecznera@gmail.com 

Meczner András 
Bp.MSE Elnöke 



AJÁNLAT 

a Budapest, Hangár utca 42444/23 hrsz. alatti ingatlan bérbe vételére. 

Tisztelt Budapest X. kerületi Önkormányzat! 

l. Pályázó neve: Szabó Kuksi Sport Egyesület 

Hivatalos képviselője, elnöke: Szabó Péter (elnök) 

A pályázó címe: Budapest X. kerület, Hangár utca 42444/23 hrsz. 

A pályázattal kapcsolatos iratok postázási címe: Szabó Péter, ll 04 Budapest, Bodza utca 16. 

telefonszám: 06-30-287-1436 

2. Egyesületünk a hazai technikai sportok színvonalas művelését elősegítve, gyakorlott 
oktatókkal törekszik a motorsport utánpótlás nevelésében. Az egyesület fő tevékenysége a 
szakmai felkészítés egészen az óvódás korú kis motorosoktól a fiatal versenyzőkön keresztül 
a tapasztaltabb versenyzők vezetéstechnikai képzése, továbbképzése, versenyre való 
felkészítése. Az utánpótlás képzésben elismerten legeredményesebb egyesület elnöke Szabó 
Péter, aki maga is hazai és nemzetközi és világbajnoki versenyeken kimaga~ló teljesítményt 
nyújtott, több, ma már bajnoki címmel büszkélkedő fiatalt nevelt az egyesület keretein belül, a 
teljesség igénye nélkül: Németh Balázs (VB fu\affi), Sebestyén Péter (VB futam), Szabó 
Gábor 15-szörös magyar bajnok és a 2006-os európai Alpok-Adria futam győztese). Az 
egyesület névadó gazdája Szabó l. László, akit Gyprgy István polgármester úr az eredményei 
elismeréseként posturnus díjjal tűntetett ki. 

Az egyesület tevékenységébe fentiek mellett beletartozik a motorsport rendezvények, 
rendszeres hazai, valamint nemzetközi versenyek, közönségtalálkozók szervezése is. 
Tervezzük továbbá, hogy a pálya a szabadidős technikai sportok tevékenységet végzők 
optimális találkozóhelyeként funkcionáljon. Célcsoportunk az óvodáskorú, motorozni vágyó 
kicsiktől a felnőttekig, korhatár nélkül. E körben a bizonytalan, bátortalan motorosokat 
szakmai tanácsokkal és tudnivalókkallátjuk el. 

Tevékenységünk tehát a hobbiszintű IDotorozástól egészen a profi motorozás technikák 
elsajátításáig te:tjed, így mindenki biztos alappal, biztonságosan és felkészülten vehet részt 
úgy a hétköznapi közúti közlekedésben, mint a versenypályán egyaránt. Lehetőség szerint az 
eddigi és a további tervek megvalósításában szívesen társulnánk a SUZUKI Hollós Kft-vel, 
valamint egy szintén magas színvonalú kerékpáros sportot képviselő társasággal, továbbá a 
Kőbányai Modellező Egyesülettel, akikkel megállapodás keretében együttműködnénk. 
Lehetőséget szeretnénk biztosítani a pálya használatára edzés időn kívül vagy megegyezés 
szerint a további bérlők számára szükség szerint. 



Továbbra is szándékunkban áll a már immáron több éve tartó ingyenes tehetségkutatás, e 
körben a budapesti és a környékbeli általános-és középiskolák felkeresése. A fiatalokkal 
szeretnénk megismertetni, megszerettetni a motorsport szépségeit. Mindezt első sorban 
sportnapok megszervezésével, a próbamotorozás lehetőségének biztosításával, akadálypálya 
kiépítésével, alapvető KRFSZ szabályok ismertetésével szeretnénk megvalósítani. 

Tervezzük továbbá a klubteremben az egyes motorversenyek projektoros kivetítését azok 
rendszeres szakmai kielemzését. 

Jelen pályázathoz mellékelem a Kőbányai Közösségi Hírlap kiadványát, valamint a Magyar 
Motorsport Szövetség (MAMS) szakmai támogatásáról szóló nyilatkozatot is A 2013 O 1.18-á 
kelt támogató nyilatkozatában a MAMS elismeri a Szabó Kuksi Sport Egyesület Hangár utcai 
mctoros pálya üzemeltetésének fontosságát és kiemelkedő jelentőségét, miszerint a MAMS 
Gyorsasági szakága utánpótlásának egy komoly bázisa került az egyesület által kialakításra. 
Nyilatkozatuk egyértelműen tájékoztat arról, hogy hosszútávon számítanak a Szabó Kuksi 
Sport Egyesület utánpótlás nevelésére, egyesületünk együttműködésére, hiszen a 2013-as 
szezonban nemzetközi szövetségekkel együtt egy hatfordulés utánpótlás bajnokságot írt ki a 
Hangár utcai pályára. 

3. Egy évre bruttó 200.000.Ft használati díjat tudunk ajánlani, tekintve, hogy az egyesület 
bevétele egyelőre kizárólag a tagsági díjakból tevődik össze. A felajánlott összeg a Szabó 
Kuksi SE által használni kívánt pályaterületre, a faház egészére, a 2 garázsra vonatkozik, ami 
a pályáztatott terület 113-át teszi ki. 
A tapasztalat és a visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy az általunk felajánlott komplex 
szolgáltatás magasan meghaladja azt az összeget, melyet az egyesület képes bé .. leti díjként 
teljesíteni. 

A pálya jelenlegi fenntartási költsége (fűnyírás, öntözés, közüzemi díjak, karbantartási 
költségek, stb) cea 140.000 Ft. 

4. A pálya bérletének időtartama 10 év. 

5. A növekvő igények..hez igazodva szán10s fejlesztést tervezünk az ingatlanon belül, 
amelyhez kapcsolódóan egyes szolgáltatások köre is bővül. 

Tervezzük l éven belül a lelátó felújítását 

2 éven belül a klubterem (faház) belső festését 

3 éven belül a faház külső karbantartási munkáinak lebonyolítását 

4 éven belül az időmérő ház renoválását. 



Az ingatlan fejlesztése kapcsán az idei évben több befektetőt is felkerestünk, akik a pálya 
bővítésével, korszerűsítésével kapcsolatban szívesen nyújtanának segítséget. Mindez a hosszú 
távú célkitűzésünk részét képezi, nyílván az anyagi lehetőségek és a saját kompetenciák 
együttes függvénye. 

A pályázati felhívás feltételeit elfogadom, egyúttal nyilatkozom, hogy a Szabó Kuksi SE-nek 
adótartozása nincs. 

Kelt: Budapest, 2013. június" " 

.,SZABÓ KUKSI" SI 
1104 Bp., Bodza u. i 6. 

Telefon: 261-41-74 
Adószám: 18166734-l-42 



Tisztelt 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Főépítészeli Csoport 

ll 02 Budapest 
Szent László tér 29. ll. emelet 203. 

Tisztelt Önkormányzat! 

A Magyar Amatőr Gokart Sport Egyesület (1225 Budapest Ánizs u. 14; Társadalmi szervezet 
nyilvántartási száma: 12018; Alapítás dátuma: 2006. 05. 15; Adószáma: 182578-2-43), 
az alábbi ajánlatot teszi, a Budapest X. Hangár utca 42444/23 hrsz.-ú ingatlan bérbe vételére. 

Először is, jelen aláírásunkkal nyilatkozunk arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadjuk. 

Szeretnénk bérbe venni Önöktől a fenti ingatlant, kizárólag technikai jellegű sportok űzésére 
oktatására. 

A használat kiterjedne a már itt működő tevékenységeken túlmenően gokartoztatásra, 
versenyek rendezésére, szünidei nyári táborok szervezésére. 

Az eddigi használókkal, Modellező Sportegyesülettel, a Szabó "Kuksi" Motoros Klubbal, 
együttműködési megállapodást szeretnénk kötni. 

Sze1 ·etilénk megnyerni az egyelőre, csak a TV -ből ismert Eisenkrammer Károly urat, arra, 
hogy, ezen a területen, az általunk megismert, illetve tőle megszokott, magas színvonalon 
oktassa a kerékpározást. 

A rnotoros oktatást,- amennyiben nem sikerül Szabó Péterrel megegyeznünk-, Talmácsiékkal 
szeretnénk közösen végezni. Ismeretes, hogy Talmácsi Gábor kezdeti lépéseit itt tette meg, és 
mindmáig szorosan kötődik a pályához, illetve a Kerülethez. 

A fenntartási költségeket vállaljuk, ezen túlmenő~n évi l millió forint bérleti díjat is 
fizetnénk, egyesület lévén, Áfa mentes számla ellenében. 
Az ingatlant 5 + 5 évre szeretnénk bérbe venni. 

A fejlesztéssel kapcsolatban: 
- rendbe hoznánk a kerítést 
- rendbe tennénk a "zöld területet" 
- kijavítanánk, bővítenénk az aszfaltozást, ezáltallétrehoznánk Budapest legnagyobb gokart 
pályáját. A "Silver Kart" érdekeit nem sérti egy nyári, nyitott kb. 4 hónapig üzemelő pálya. 
- a pálya megvilágítását megcsinálnánk, ezáltal sötétedés utáni foglalkozásokat is tudnánk 
végeZiti 
- rendbe hozatnánk a szociális helységeket 
- igény esetén büfét üzemeltettetnénk 

A fent leírtakkal szeretnénk pályázni az említett ingatlan bérbe vételére, hasznosítására. 
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Távlati tervünk-, amennyiben ezzel egyetértenek-, egy un. köztekedési parkot szeretnénk itt 
létrehozni, ahol kulturált közlekedésre oktatnánk a kerület gyermekeit, de ez nem a 
pályázatunk része. 
A mottó: Kezdeti lépésektől a "B" kategóriás jogosítványig! 

Oktatj uk: A biztonságos gyalogos közlekedést 
A biztonságos utas közlekedést 
A biztonságos járművezetést 

Az egész lényege lehet a balesetek megelőzése, valamint a kulturált közlekedésre való 
nevelés, hogy a fiatalok már a kezdeli lépésektől megismerjék a köztekedési rendszerben 
elfoglalt helyüket (ember- gép- környezet), az egyes korosztályok, fejlettségi szintjüknek 
megfelelő oktatás során elsajátítsák mindazon tudást, melynek alkalmazásával a 
közlekedésben biztonságosan részt vehetnek 
Terveink szerint egy komplex oktatási programot fogunk kialakítani, kipróbálni, ahol, a X. 
kerület gyermekeit készítenénk fel a biztonságos és kulturált közúti közlekedésre, és bizonyos 
műszaki ismereteket tanulhatnak, valamint az elsősegélynyújtás alapjaiba is bevezetnénk őket. 

Célunk a helyes közlekedésre való nevelés, a gyermekeket olyan köztekedési 
alapismeretekkel szeretnénk ellátni,- már óvodás kortól-, amelyeket a későbbiekben állandóan 
fejleszteni lehet. 

A szakaszok a következők: 5- 7 éves korig 
8- l O éves korig 

ll- 12 éves korig 
13- 14 éves korig 
15- 18 éves korig. 

Az oktatás rendszeres elméleti és gyakorlati képzésből áll, mely szakaszai a gyermek 
mindenkori fejlődési szintjének, és életkorának megfelel. 
Az oktatás az első két évfolyamban, a gyalogos köztekedési szabályok ismeretével kezdődik. 
A szakasz lezárását egy un. "Kőbánya Gyalogos Jogosítvány" elnyerése tenné emlékezetessé. 
A kerékpáros képzés 6 évfolyamon keresztül, alap, közép és haladó szakaszokkal folyik, a 
közlekedési, járműkezelési és technikai ismereteket nyújtó tantárgyak keretében. Figyelembe 
kívánjuk venni, a NAT által meghatározott tematikát, illetve bevonni a KLIK részéről Németh 
László tankerületi igazgató urat is. A kerékpáros oktatáshoz pedig, szeretnénk megnyerni 
Eisenkrammer Károlyt, aki ennek a területnek, szakavatott mestere. 
A kismotor és gépjármű vezetés oktatása, autós iskola bevonásával, vonatkozó rendelkezések 
alapján történik. 
A programban résztvevőket felkészítjük VI. osztály végére kerékpár, VIII. osztály végére 
kismotor, és a középiskola végére B kategóriás jármű közúti vezetésére. 
Az elméleti képzést az iskolákban, szakköri, vagy DSE/DSK keretek között, a gyakorlati 
oktatást, zárt tanpályán szeretnénk, a Hangár utcai ingatlan területén végezni. 
Szeretnénk már az indulásnál megfelelő felszerelésekkel rendelkezni, olyan oktatókat 
megszerezni, akik magas szinten tudnak foglalkozni a gyermekekkel. 
Egyéb, színvonalas programokat is be fogunk iktatni, ahol a gyermekek megismerhetik 
támogatóinkat, és mindazokat, akik tenni is akarnak, a balesetek megelőzéséért, a kulturált 
közlekedésért. 

~·, / '"'.. 
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A Hangár utcai ingatlan területén létrehoznánk azt a tanpályát, ahol a kerékpáros és kismotor 
gyakorlati oktatását egyszerre végezhetnénk. 
Itt kapna helyet egy gokart pálya is, ami vonzaná a fiatalokat, és nem annyira fiatalokat, a 
Hangár utcába. 
Úgy érzem, hogy pályázatunk az Önök támogatásával párosulva, egy csodálatos Köztekedési 
Centrumot hozna létre ezen a területen. 

Budapest, 2013-06-05 

Pályázatunk kedvező elbírálását várva, 
Tisztelettel:,,,,, --, 

~( ·.) / 

............ ~'·····-~·-········ 
Hollós György 

elnök 
Balogh Lajos 

elnök 



Nyilatkozat adótartozásról 

Alulírott Balogh Lajos és Hollós György Miklós mint a Magyar Amatőr Gokart Sport Egyesület 

elnökségi tagjai büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk képviselt 

egyesületnek sem adó sem köztartozási nincs. 

Balogh Lajos 

Budapest 2013.06.06. 



Fővárosi Törvényszék 
Pk.60209 /2006 

KIVONAT 

társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól 

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 12018 

A társadalmi szervezet neve: Magyar Amatőr Gokart Sportegyesület 

A társadalmi szervezet székhelye: 1225 Budapest, Ánizs utca 14. 

A társadalmi szervezet célja: Tagjai, támogatói és a nagyközönség 
sporttevékenységének biztosítása, versenyek szervezése, továbbá, hogy a közös 
érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének 
biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; 
sportkapcsolatos létesítése és fejlesztése. 

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: sporttevékenység 

A társadalmi szervezet képvü;előjének neve, lakóhelye: 
Schreiber László, 1225 Budapest, Ánizs utca 14. 
Balogh Lajos , 2030 Érd, Furmint utca 1. 
Hollós György , 1222 Budapest, Háros utca 12. 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági 
határozat száma, kelte: Pk.60209/2006/4, 2006.05.15. 

A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2013 év május hó 27. napján 
hatályos adatairól készült. 

Kelt: Budapest, 2013. év május hó 27. napján. 



ALÁÍRÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott Schreiber László Ervin született Schreiber László Ervin (aki Budapesten, a XIII. 
kerületben sZÜletett, 1962. évi február hó 15. napján, anyja neve: Novák Mária) 1225 
Budapest, XXII. kerület, Ánizs utca 14. szám alatti lakos, mint a Magyar Amatőr Gokart 
Sportegyesület (székhelye: 1225 Budapest, Ánizs utca 14.) elnöke, elnökségi tagja, az 
Egyesületet akként jegyzem, hogy az Egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 
előnyomtatott neve alá nevemet az elnökség bármely másik tagjával együttesen írom alá az 
alábbiak szerint: 

Dr. Fodor Mária közjegyzői iroda 
1221 Budapest, Leányka utca 26. VIII. emelet 3 l. 

!775 Budafok L, Pf. 151. 

Telefon: 1-482-0180 

Ügyszám: 11065/H/12/2013. 

/~./ 
~--:z. :/YJf 

---------------~--------------------------
///,/ 

[~ 

TANÚSÍTVÁNY 

Alulírott doktor Fodor Mária budapesti közjegyző tanúsítorn, hogy Schreiber László Eryin 
született Schreiber László Ervin (aki Budapesten, a XIII. kerületben született, 1962. évi 
február hó 15. napján, anyja neve: Novák Mária) 1225 Budapest, XXII. kerület, Ánizs utca 
14. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 761201HA számú 
személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét pedig a felmutatott 959339 KL számú lakcímet 
igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ezt az Aláírási Nyilatkozatot előttem saját kezűleg 
írtaalá. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest, 2013. (kettőezer-tizenharrnadik) év január hónap 04. (negyedik) napján.-;:~--------- .. 
.{ " i\ 

Díjje!!vzék: 
munkadij: .................. 1.000,- Ft, 
költségátalány: ................ 400,- Ft, 
készkiadás: .................... 100,- Ft 
összesen: ..................... 1.500,- Ft 

1< .J:omn:lr hó 04-én. 

Fodor Mária sk. 
közjegyző 

ln J• " ,, 
/· 1 so&:-1 \J!\_ö~t .. ; 

dr. Fodor Mária 
közjegyző 



ALÁÍRÁSI NYILATKOZAT 

-
Alulírott Balogh Lajos született Balogh Lajos (aki Marghitán /Margita, Románia/ született, 
1963. évi november hó 10. napján, anyja neve: Tóth Irén) 2030 Érd, Furmint utca l. szám 
alatti lakos, mint a Magyar Amatőr Gokart Sportegyesület (székhelye: 1225 Budapest, 
Ánizs utca 14.) elnökségi tagja, az Egyesületet akként jegyzem, hogy az Egyesület kézzel 
vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá nevemet az elnökség bármely 
másik tagjával együttesen írom alá az alábbiak szerint: 

</---:7 ~ ·"/ . . / ~-

----------~~~~---------------------

Dr. Fodor Mária közjegyzői iroda 
1221 Budapest, Leányka utca 26. VIII. emelet 31. 

!775 Budafok l., Pf. 151. 

Telefon: l-482-0 180 

Ü gyszám: ll 065/HJB/20 13. 

TANÚSÍTVÁNY 

Alulírott doktor Fodor Mária budapesti közjegyző tanúsítom, hogy Balogh Lajos szület~tt 
Balogh Lajos (aki Marghitán /Margita, Románia/ született, 1963. évi november hó 10. 
napján, anyja neve: Tóth Irén) 2030 Érd, Furmint utca l. szám alatti lakos, aki 
személyazonosságát az előttem felmutatott 896258PA szamu személyazonosító 
igazolvánnyal, lakcímét pedig a felmutatott 791896 HL számú lakcímet igazoló hatósági 
igazolvánnyal igazolta, ezt az Aláírási Nyilatkozatot előttem saját kezűleg írta alá. ------------

Budapest, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év január hónap 04. (negyedik) napján.-------------

Díjjegyzék: 
munkadíj: .................. 1.000,- Ft, 
költségátalány: ............... .400,- Ft, 
készkiadás: .................... 1 00,- Ft 
összesen: ....•.......•...•.... 1.500,- Ft 
Budapest, 20 lJ, január hó 04-én. 

dr. Fodor Mária sk. 
· közjegyző 

~~- F l\ 

1 (/1 f J / { j f ~ 
r1A-/. /~cih--t ~~~v~c__-
v · dr.1 Fodor Mán a 

kq_~~gyz§ 
..--<;:·,:__· 



ALAÍRÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott Hollós György Miklós született Hollós György Miklós (aki Fóton született, 1944. 
évi május hó 30. napján, anyja neve: Fábik Ilona) 1222 Budapest, XXII. kerület, Háros utca 
12. szám alatti lakos, mint a Magyar Amatőr Gokart Sportegyesület (székhelye: 1225 
Budapest, Ánizs utca 14.) elnökségi tagja, az Egyesületet akként jegyzem, hogy az Egyesület 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá nevemet az elnökség 
bármely inásik tagjával együttesen írom alá az alábbiak szerint: 

Dr. Fodor Mária közjegyzői iro.da 
!221 Budapest, Leányka utca 26, VIIL emelet 31, 

!775 Budafok l., Pf !5 L 

Telefon: l-482-0 l 80 

Ügyszám: 11065/H/14/2013. 

(.---------"" 
' 

\'<' \\/ //' 
---._\~ / 

-------------~~-~------------------------------

TANÚSÍTVÁNY 

Alulírott doktor Fodor Mária budapesti közjegyző tanúsítom, hogy Hollós György Miklós 
született Hollós György Miklós (aki Fóton született, 1944. évi május hó· 30. napján, anyja 
neve: Fábik Ilona) 1222 Budapest, XXII. kerület, Háros utca 12. szám alatti lakos, aki 
személyazonosságát az előttem felmutatott 729887LA szamu személyazonosító 
igazolvánnyal, lakcímét pedig a felmutatott 571559 BL számú lakcímet igazoló hatósági 
igazolvánnyal igazolta, ezt az Aláírási Nyilatkozatot előttem saját kezűleg írta alá. _________ .. __ 

Budapest, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év január hónap 04. (negyedik) napján.-------------

Díjjegvzék: 
munkadíj: __ , ........ __ .... !.OOO,- Ft. 
költségátalány: .. ··--··-- .. __ .400,- Ft, 
készkiadá.s: .... , . , .......... !00,- Ft 
összesen: ..................... 1.500,- Ft 
Budapest, 20 l 3. január hó 0 4-én. 

dr. Fodor fvíária sk. 
közjegyző 

dr. Fodor Má}ía 
közjegyző 

"-------~ 



Fővárosi Törvényszék 
l 055 Budapest 
Markó u. 27. 
12. Pk.60.209/2006/8. 

VÉGZÉS 

A bíróság elrendeli a 12018. sorszám alatt nyilvántartásba vett 
vonatkozó alábbi változás bejegyzését. 

A szervezet képviselete megyáltozott. 

Karl János Gábor képviseleti joga megszűnt. 

Az új képviselő neve és lakcíme: 

Hollós György 1222 Budapest, Háros u.l2. 

'.1 í' 
'J_ /! 

A képviseleti j ot: aakorlásának módja: Bármely két tag együttesen jogosult a szervezet képviseletére. 

Schreiber László és Balogh Lajos képviseleti joga változatlan. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi 
Ítélőtáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fövárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság 
tájékoztatja a feiiebbezésre jogosuitat, hogy az Ítéiötábia dőtti eljárásban a feilebbezést előterjesztő fél 
számára jogi képviselet kötelező. A nem jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból 
eiutasítja. 

INDOKOLÁS 

A szervezet - jogi képviselője útján - kérelmet terjesztett elő a szervezet nyilvántartási adataiban 
bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránt. A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy 
a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak. 

Ezért a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvánt1rtásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 20 ll. évi C LXXXI. tv. 3 7. § (l) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

Budapest, 2012.október 16. 

A kiadmány hiteléül 

dr. Lódi Petra Szilvia s.k. 
bírósági titkár 



A Magyar Amatőr Gokart Sportegyesület 2012. szeptember 05. napján megtartott 
kőzgyűlése, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., valamint a sportról szóló 2004. évi l. tv. 
rendelkezéseinek megfelelöen, az alábbi módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt és 

átdolgozott alapszabályt fogadta el: 

l. 
Az Egyesület adatai 

Az Egyesület neve: Magyar Amatör Gokart Sportegyesület 

Az Egyesület rövidített neve: MAG SE 

Az Egyesület székhelye: 1225 Budapest, Ánizs u. 14. 

Az Egyesület működési területe: Magyarországon a gokart sport 

Az Egyesület nyilvántartási száma: 12018 

ll. 
Az Egyesület célja és feladatai 

Az Egye::ület célja, hogy: 
tagjai, támogatói, és a nagyközönség spontevékenységét biztosítsa, versenyeket 

szervezzen; továbbá, hogy a közös érdekeik védelméről gondoskodjon. 

tagjai részére rendszeres sportolási lehetőséget biztosítson. 
sportkapcsolatokat kiépítsen, azokat biztosítsa és fejlessze. 
társadalmi öntevékenység és a szakmai-, közösségi életet kibontakoztassa. 

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden társadalmi- és 
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 
eredményes működését és céljainak megvalósitását Az Egyesület közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem kap, illetve országgyűlési-, megyei-, 

fővárosi önkormányzati tisztségre jelöltet nem állít, azokat nem támogat. 

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében 
a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági 

társaságat és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. 

A~ Egyesület feladatai: 
a,~ tagjai tekintélyének és szakmai színvonalának folyamatos növelése; 

·b.} tagjai közös érdekképviselete és védelme; 
c.pagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása; 
d.) a szövetségek, valamint más sportegyesületek által szervezett, megrendezett 

sporteseményeken, bajnokságokban, versenyeken történő részvétel; 
e.) tagjai munkájának segítése, szervezett keretekben történő ellátása; 
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f.) az egyesületben tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, házi és nyílt 
sportesemények, bajnokságok szervezése, megrendezése; 
g.) tagjai és egyéb sportban érdekelt gazdálkodó szervezetek szarosabb kapcsolatainak 
építése; 
h.} együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja magyar amatőr 
gokart sport előmozditása; 
i.) az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a 
sportegyesület hagyományainak ápolása; 

j.) információszerzés és -küldés a tagok részére, tervszerű működéshez szükséges 
feltételek megteremtése, biztosítása; 
k.) ~kapcsolatok létesítése és fenntartása hasonló tevékenységet végző külföldi 
sportegyesületekkel, szervezetekkel; 
1.) a közös célok megvalósítása érdekében gazdasági és egyéb vállalkozási tevékenység 
végzése; 
m.) az országos- és helyi sportági szakszövetség munkájának előmozditása, segítése; 
n.) a sportági bajnoki-, vagy kuparendszerben kiírt sporteseményeken történő részvétel, 
ezek támogatása; 

Az egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára az egyesület köteles 
biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott 
biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. 

Az Egyesület biztosílja, hogy szoigáitatásaibói tagjain kívüi más is részesülhessen. 

Az Egyesület céljai, gazdasági feltételinek megvalósítása érdekében vállalkozási-gazdasági 
tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az 

Egyesület vállalkozási tevékenységet csak az Egyesület céljainak elérése érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, 
azt az egyesületi feladatai és céljai elérésére használhatja fel. Az Egyesület befektetési 
tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 

Az Egyesület bármely cél szerinti jutatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat 
olyan feltételt, amelyekből - az eset összes körülményeinek a figyelembevételével -
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

Az Egyesület ösztöndíjat és támogatást is nyújthat, valamint egyesületi célok mind 
hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 

lll. 
Az Egyesület tagsága 

~ egyesületi tagság formái: 

Rendes tagság (természetes személyek) 
Tiszteletbeli tagság (jogi személyek) 
Pártoló tagság (jogi személyek) 

Az Egyesület rendes tagja: 
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Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki elfogadja az Egyesület 
Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület 
munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. 
A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület közgyűlése dönt, 
egyszerű szótöbbséggel. 

Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, melyet a tagok személyes 
közreműködésük útján gyakorolják . 

. Az Egyesület rendes tagjának jogai: 
...: !észt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; továbbá a Közgyűlés 

·határozatainak meghozatalában szavazati joggal, észrevételeket, javaslatokat tehet, 
véleményt nyilváníthat az Egyesüiet működésével kapcsolatban; 

- ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 
- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon 

belül köteles választ adni; 
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 

tisztségeire; 
- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira; 
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába; 
- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli 

elnökségi ülés összehívását kezdeményezheiL 

Az egyesület rendes tagjának kötelezettségei: 

- megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az 
Egyesület szerveinek határozatait; 

- kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt 
feladataikat és tőlük elvárható rnódon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek 

megvalósítását; 
- kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja: 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet - az Elnökség felkérése alapján - az a kiemelkedő 
oktatási, tudományos, vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport illetőleg az 
Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit 

elsősorban támogatja. A Tiszteletbeli tag képviselője útján kapja tisztségét. 
A Tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület elnöksége tesz javaslatot a közgyűlés 

számára. Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik . 

. Atiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztsége 
· n·em választható, szavazati joga nincs. A tiszteletbeli tag képviselője útján vesz részt a 
közgyűlésen. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezett. 

Az Egyesület pártoló tagja: 
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Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi-, gazdálkodó szervezet 
(Ptk. 685.§ c.), aki/amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és 

folyamatos támogatására. 
A pártoló taggá választásra az Egyesület elnöksége tesz javaslatot a közgyűlés számára. 
A pártoló tag illetve képviselője részt vehet a közgyűlésen, szavazata azonban nincs és 

tisztsége sem választható. 
A pártoló tagok kötelesek a vállalt támogatást nyújtani. 

A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelesek az Egyesület Alapszabályát betartani. 

A tagsági viszony megszűnik: 
- a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni; 

a tag kizárásával, a tag a tevékenységével vagy magtartásával az Egyesület céljainak 
megvalósulását veszélyezteti, illetve ha az alapszabály rendelkezéseit súlyosan 

megsérti; 
a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után kitűzött 90 napos 
határidő eredménytelen eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi 

határozattal) az Elnökség törléssei törölheti; 
a tag halálával, illetve a tiszteletbeli tag és pártoló tag jogutód nélküli megszünésével. 

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. A kizárási eljárást első fokon 
az elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti. 
Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak 
bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és 
bizonyítékait előadja. A taggal az elnökség indokolással ellátott kízáró határozatát írásban 

közölni kell. 

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület 
Közgyűléséhez fellebbezéssei élhet. Ezen felül a határozatot 30 napos jogvesztő határidön 

belül bíróság előtt megtámadhatja. 

A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. 

Az Egyesület szerveí: 

- Közgyűlés, 

-Elnökség, 
.: Ellenőrző Bizottság, 

Ai. Egyesület tisztségviselői: 

-elnök, 
- elnökségi tagok, 
- ellenőrző bizottsági tag, 

IV. 
Az Egyesület szervezete 
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A Közgyűlés: 
A Közgyűlés az Egye~ület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést 
évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közléséveL Az 
Elnöknek tagnyilvántartásban szereplö tagok részére meghívót kell küldeni legalább 8 
nappal a Közgyűlés időpontja előtt, vagy azt a tagok részére - az átvételt is igazolható 
módon - átadni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az idöpontot, amelyben az 
ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem 

határozatképes. 
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők 

. számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti 
meghívóban előre tájékoztatták. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok 
egyharmada a céi és az ok megjelölésével, ebben az esetben az einök harminc napon belül 

köteles összehívni a Közgyűlést 

A közgyűlés rendes, vagy rendkívüli lehet. Az Egyesület évente egy aikalommal rendes 
közgyűlést tart, a rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3 -a ezt 
írásban kéri. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Törvényszék elrendeli. 

A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen 
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett 
határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. 
Az Elnök a Közgyúlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, 
amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvből ki 
kell derülnie a döntést támogatók és ellenzök számarányának. A közgyűlési jegyzőkönyvet 
a döntés meghozatalát követő két héten belül közli az érintettekkel és azt ki kell függeszteni 
az Egyesület székhelyén. Az Egyesület működésével összefüggésben keletkezett irataiba az 

Elnökkel történt egyeztetést követően az Egyesület székhelyén bárki betekinthet 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a~z Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő 
egyesülésének a kimondása 

b) Az Egyesület szerveinek létrehozása; 
c) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
d) tisztségviselök megválasztása és visszahívása; ha a tisztségviselö feladata ellátására 

méltatlanná válik; ' 

e) tagdíj mértékének megállapítása; 
f) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; 
g) az éves költségvetés megállapítása 

; h) tagfelvételi kérelmek elbírálása; 
.-.i): kizárási határozatok elleni fellebbezés elbírálása; 
~j) tiszteletbeli tagok személyéről szóló döntés meghozatala; 

·k) belépés sportszövetségbe . 
l) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak 
egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt. 
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A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 
- az Alapszabály elfogadásához, módosításához; 
- az Egyesület felosztásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához. 

A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a 
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben 
a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az 
esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást 
kell tartanL 
A m~?gismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 
szervezetek és magánszemélyek képviselőit. 

A Közgyűlés határozataiban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.) élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által tagjának. tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

Elnökség: 
Az Elnöks:~g két Közgyűlés közötti időszakban - a ~-dzárólagos hatásköröket kivéve -
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség 
szerint, de félévente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökséget az elnök írásban hívja össze. 
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az 
ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, vagy azt - az átvételt igazolható módón -
kézhez kapják és az ülés tárgysorozatárólleírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az Elnökség 
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén 
legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség 
miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 
elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
Az Elnökség üléseire- annak tárgykörére figyelemmel- esetenként további tagok hívhaták 

meg. 

A 3 tagú Elnökséget a Közgyűlés válaszlja meg az Egyesület tagjai sorából 4 éves 
időtartam ra. 

Az_ e!nökség tagjai: 
· S2hreiber László 
Anyja neve: Novák Mária 
Lakcím: 1225 Budapest, Ánizs u. 14. 

Balogh Lajos 
Anyja neve: Tóth Irén 
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Lakcím: 2030 Érd, Furmint u. 1. 

Hollós György 
Anyja neve: Fábik Ilona 
Lakcím: 1222 Budapest. Háros u. 12. 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség intézkedéseit a közgyűlés hagyja jóvá. 

Az Elnökség feladata és hatásköre: 
- _tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; 

..,. 'a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészitő és a Közgyűlés 
munkáját elősegítő szervező tevékenység; 

- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves 

programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; 
- az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása; 

- az Elnök éves beszámolójának elfogadása; 
- személyzeti munka irányítása; 
- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 
- az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; 
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és 

amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. 

Az Egyesület tisztségviselői: 
Az Egyesület elnökségének tagjai (közöttük az Elnök), továbbá az ellenőrző bizottság tagjai. 
Az tisztségviselőket a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az 

elnök és az elnökség tagjainak megbízatása 4 naptári évre szál és újraválaszthatóak. 

Az Egyesület elnöke: 

Schreiber László 
Anyja neve: Novák Mária 
Lakcím: 1225 Budapest, Ánizs u. 14. 

Az Elnök feladata és hatásköre: 
- az Egyesület tevékenységének irányitása; 
-a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 
- döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben; 
- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése; 
~ ~apcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekke!; 

· ~irányítja az Elnökség munkáját; 
- vezeti az Elnökség üléseit 
- képviseli az Egyesületet; 
-intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 
- összehívja az Elnökség üléseit; 
-vezeti az ügyintéző apparátust; 
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- irányítja az Egyesület gazdálkodását; 
- utalványozási jogot gyakorol; 
- gyakorolja a munkáltatói jogokat; 
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utat 

- utalványozási jog bármely elnökségi taggal együttesen. 

Az elnökségi tagok feladatai és hatásköre: 
- az elnök konzultánsaiként működik; 
- az elnök akadályoztatása/távolléte esetén vezeti a közgyűlést és /vagy az elnökségi ülést; 

- tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáró!; 
-e.lőkészíti az Elnökség üléseit, biztosítja a működését és gondoskodik a hatámzatok 

végrehajtásárói; 
- az elnökség egy másik tagjáva! együtt képviseli az Egyesületet. 

Ellenőrző Bizottság 
Az. Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az. EB tagjait a 

közgyűlés választja 4 évre, akik újraválaszthatóak. 

Az ellenőrző bizottság tagja visszahívható: 
- aki tevékenységével az Egyesület céljait veszélyezteti; 
-az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti; 
- személyével szemben felmerült kizárási okot 15 napon belül nem szünteti meg; 

Az. Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban. ilietve költségtérítésben részesülhetnek. Az 

Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében 

vállalják. 
Az. Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 

müködésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 
Az. Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 
különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdáikadását ellenőrizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől. illetve munkavállalóitól, 
az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az. Elnökség ütésén 
tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a 

Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek 
és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat 
és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók 
és ;ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja 
jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltűntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A 

jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 

Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke, vagy tagja illetve az egyesüiet könyvvizsgálója az, 

aki az Egyesületben bármilyen tisztséget tölt be. 
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V. 
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az 
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 

Közgyűlés elé terjeszt. 

Az Egyesület bevételei: 
-tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés/Elnökség állapít meg; 

-magán és jogi személyek támogatásai; 
-az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételei; 

-rendezvény bevételek; 
-egyéb bevételek. 

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem 

felelnek. 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a 
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján 

végzi. 

Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán keze;i. Az Egyesület bankszámlája feletti 
rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása 
szükséges. A kifizetések utalványozására jogosult két elnökségi tag együttes aláírása 

alapján teljesíthetők. 

VI. 
Az Egyesület képviselete és cégjegyzése 

Az Egyesületet bármely két elnökségi tag együtt képviseli 3. személyekkel szemben, 
bíróságak és más hatóságok előtt. Az Egyesület cégjegyzése akként történik, hogy az 
Egyesület kézzel, géppel írt, előre előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá bármelyik két 
elnökségi tag nevét együttesen írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. 

VII. 
Az Egyesület megszűnése 

At. Egyesület megszűnik: 
. ,:... ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja, 

""ha feloszlatják, 
_:ha más szervezettel egyesül, 

-ha megszűnését megállapítják. 

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az 

Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár ei. 
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Az Egyesület jogutód nélküli megszunese esetén a szakosztály jogi személyisége is 
megszűnik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért az Egyesület kezesi felelősséggel 
tartozik. 

Az Egyesületre megfelelően alkalmazni kell az 1991. évi. IL. tv. szabályait. Az Egyesület 
végelszámolására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. tv. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Az Egyesület feloszlatása után a Hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami 
· tulajs:Jonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. 

Az Egyesület a sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények 
használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület 
alaptevékenységének minősüi.(Sport tv. 17.§ b)) 

A sportszervezet a Ptk.-ban az alkalmazott által okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint felel minden olyan kárért, amelyet a vele szerzödéses jogviszonyban álló sportolói, 
illetve sportszakemberei a szerzödésben foglalt tevékenységükkel kapcsolatban harmadik 

személynek okoznak. 

VII. 
Vegyes és záró rendelkezések 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési 
jogró!, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. tv., valamint a sportról szóló 2004. évi l. tv. és amindenkor hatályos egyéb 

jogszabályok irányadóak. 

Az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és átdolgozott Alapszabályát a 
2012. szeptember 05. napján megtartott Közgyűlésen meghozott 5/2012. szeptember 05. 

számú közgyűlés határozatban fogadta el. 

Kelt: Budapesten, 2012. szeptember 05 . 

• • • • _,., ••• o.. ~:~<~-~· .. o •••••• o ••••••• 
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Pályázat 

a 159/2013. (V.l4.) számú Kt. Gazdasági Bizottsági határozat alapján a 42444/23 hrsz-ú, 
1108 Budapest, Hangár u. 6. szám alatti sportingatlan sportcélú hasznosítására. 

Elöljáróban rögzíteni kívánjuk, hogy tárgyi sportlétesítmény a Kőbánya Képviselő

testületének még 20 ll. évi döntése értelmében a 20 ll. július l. napjától megalapított Kőbá
nyai Sportközpont önállóan működő sportintézmény Alapító Okiratába is bekerüh (amúgy 
teljesen helyesen) telephelyként A kerület sportéletének meghatározó elemét jelentő, annak 
mozgatója, összetartó-, illetve lüktető rootorjaként életre hívott szervezett kinevezett vezető
jeként már munkába állásom első napjaiban írásban jeleztem, hogy akkor és csak akkor tudok 
a Hangár u. 6. sz. alatti ingatlanon folyó tevékenységért felelősséget vállalni, ha a korábban 
ingyenes használatba adott szerződés, valamint terület felosztási megállapodás azonnali ha
tállyal felmondásra kerül, és ott új alapokon folytatódik a szakmai munka. Kiderült, hogy erre 
csak a Testület jogosult, így én azóta vártam, hogy a többi nem valós tartalmakat szerepeltető 
"sportos" megállapodással együtt megszülessék a döntés. Így történt, hogy az Újhegyi Uszoda 
és Strandfürdő 2012. április l. napjával történő beolvadásával egyidejűleg a technikai sportok 
űzésére alkalmas ingatlan kikerüh az Alapító OkiratunkbóL 
Ezt követően a tavaly év végi szerződés felmondásokután azonnal újabbírásos kérelem kere
tében jeleztem, hogy a Kőbányai Sportközpont fontosnak tartja az ingatlan megszerzését a 
technikai sport irányainak kerületi megvalósulása érdekében és ott a meglévő szervezetek 
bevonásával saját fejlesztéseket is eszközölni kíván a kerületi lakosság (elsősorban tanulók) 
közlekedési ismereteinek elmélyítése, kerékpáros, motoros tanulási lehetőségek biztosítása 
által. 
Jelen pályázat kiírása részben meglepett, de tekintettel arra a tényre, hogy intézményünk a 
kiírás valamennyi feltételének megfelel, illetve alóla nem kizárható, ·feltétlen igényünket je-. 
lezzük a fenntartónk, azaz a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat döntésho
zói felé. Másfelől rögzíteni kívánjuk még, hogy a Kőbányai Sportközpont intézmény (ll 05 
Budapest, Ihász u. 24.) hatályos SzMSz-e szerint kiemeit alapfeladata közé tartozik: 
- Gondoskodik a telephelyekként megjelölt 

1106 Budapest, Gyakorló u. 25. szám alatti 
1108 Budapest, Hangár u. 6. szám alatti 

sportingatlanok üzemeltetéséről, működéséről, karbantartásáról,a létesítmény hasznosításáróL 

A kicsit hosszabb bevezető után nyilatkazunk a következőkről: 
• Az ingatlan fenntartási költségeit vállaljuk és egyúttal kijelentjük, hogy ehhez semmi

lyen önkormányzati működési támogatást nem kívánunk igénybe venni. 
• A pályázó cég képviselője Csanak Géza igazgató, melyet a Magyar Államkincstár erre 

vonatkozó határozatával is megerősítünk. 
• Használati díj tekintetében a "saját intézményi" jelleg miatt nem tudunk nyilatkozni, 

de annyit rögzíteni kívánunk, hogy közfeladat ellátás, illetve alaptevékenységünk mi
att az ingyenes használatba adás törvényes lehetőség. 

• Az ingatlant határozatlan időre kívánjuk átvenni. 
• A pályázati kiírás feltételeit elfogadjuk. 

Az ingatlan fejlesztésére vonatkozó elképzeléseinket illetően mind a Budapesti Modellező 
Sportegyesülettel, mind pedig a Szabó Kuksi Motoros Clubbal tovább kívánjuk vinni a ko
rábbi kerületi terveket, a sportkoncepcióban is vázolt távlati célok megvalósítása érdekében 
pedig olyan külsős támogatói kör igénybe vételét tervezzük, akik nemcsak anyagiiag segítik 
majd a munkát, hanem a magas színvonalú szakmai háttérhez is komoly garanciát jelentenek. 



Így az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságon túl a kerület kerékpáros egyesületét 
Eisenkrammer Károly úr vezetésével, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot Németh 
László tankerületi igazgató úr bevonásával, sőt még Kőbánya egyik büszkeségét, Talmácsi 
Gábor motoros világbajnokot is magunk, illetve az ügy mögé kívánjuk állítani. 
Őszintén hisszük, hogy akár már az őszi tanévkezdéstől gyerekekkel tudjuk benépesíteni a 
területet és az ott kialakított közlekedési és kerékpáros park a főváros leglátványosabb ilyen 
jellegű helye lesz. 

Pályázatunk pozitív elbírálásában bízva, 

Tisztelettel, 

Csanak Géza. 
,..;· < ~ • ;. 

igazg<}tó'·· 

Budapest, 2013. június 8. 

Megjegyzés: 
A 30 napnál nem régebbi cégkivonat a pályázat kiírójának saját alapdokumentumai között 
megtalálható, ahogy a nemleges adótartozás is. 

Mellékletek: 
Eredeti alapító okirat (Hangár utcai Sportteleppel) 
MÁK határozat a Kőbányai Sportközpont intézmény vezetőt érintő változásáról 
Kőbányai Sportközpont hatályos alapító okirata (K/46620/2012/II 
Törzskönyvi kivonat (01-TNY-1136-2/2012-792635) 
A cég képviseletére jogosult hiteles aláírása 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai Sportköz
pont aiapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján a 
következök szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 

Kőbányai Sportközpont 

Székhelye: 

ll 05 Budapest, Ihász u. 24. 

Telephelyei: 

ll 06 Budapest, Gyakorló utca 25. 
ll 08 Budapest, Hangár u. 

2. Az alapítás éve: 

2011 

3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 385/2011. (V. 19.) 
határozata 

4. Az intézmény alapítója (közvetien jogelődjének neve, székhelye): 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

5. Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 



Az intézmény felügyeleti és irányító szen'e: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgám1esteri Hivatala útján gyakorolja. 

6. Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

7. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önálló jogi személy 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkonnányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott szolgálta
tások biztosítása. 
Szakágazat száma és megnevezése: 
Sportlétesítmény működtetése 

Alaptevékenysége: 

Versenysport-tevékenység és támogatása 
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

Szabadidős sport támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- ( rekreációs sport-) tevékenysége és 
támogatása 

Egyéb sporttevékenység 
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 
Doppingellenes tevékenység 
Máshova nem sorolható egyéb spmitámogatás 

M.n.s. egyéb oktatás 
Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Takarítás 

931100 

931201 
931202 
931203 
931204 
931205 

9 313 
931301 

931302 

9319 
931901 
931902 
931903 

8 559 
855935 
855936 

812 



---------------------------

Általános épülettakarítás 

9. A feladatellátást szolgáló vagyon~ a vag) on feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése 

Kőbányai Spmiközpont 

Hangár utcai Spolitelep 

Gyakorló utcai Sporttelep 

címe 

ll 05 Budapest 
Ihász u. 24. 

ll 08 Budapest, 
Hangár u. 

ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 25. 

Hrsz. 

41447 

42444/23 

39210/92 

812100 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Ön
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkom1ányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

10. Vezetőjének (vezető szerve~ testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 ,év határozott idő
re bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, 

b) egyéb jogviszony esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 
c) megbízásijogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 

11. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető képviseleti jogát az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

12. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 



Kőbányai Spmiközpont Kőbányai Sportközpont 
i 105 Budapest, Ihász u. 24. ll 05 Budapest, Ihász u. 24. 

a Magyar Köztársaság címere 

13. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a 385/2011. (V. 19.) határozatával hagyta 
jóvá 2011. július l. napjával. 

Budapest, 2011. június 23. 

~!D)--" 
~~~sztián 

jegyző, 

,:_ 

•/ o ~--. 
){c ~_,j~ l c. \c_ /~- ,,,-,'"'' · 

Kovács Róbert / , < . , 

polgánnester ! . . ( 
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Ügyintézés helye: 1 0 52 Budapest, Semmelweis utca 13 lktatószám: 011792635/8/2012 
Ügyintéző: Inglis É:va 
Telefonszám: 06-1-429-53-83 

Tárgy: Vezetőt érintő változás 

HATÁROZAT 

A(z) BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT (1102 Budapest. 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2012. január hónap 31. napján, a(z) 01/792635/7/2012 iktató 
számon érkeztetett, KŐBÁNYAI SPORTKÖZPONT megnevezésű (törzskönyvi nyílvántartási 
száma 792635) szervre vonatkozóan benyújtott változás-bejelentési kérelemnek helyt adok. A 
beküldött okíratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. 

A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban nevezett szerv adatain a kért 
módosításokat 2012. február 8. hatályosulási dátummal átvezettem. 

Kérelmezett módosítás: Vezetői adatok változása. 

A módosított szerv törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások: 

Vezető neve: Csanak Géza 
Kínevezés kezdete: 2012.01.01 
Kinevezés vége: 2016.12.31 

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. 

Jelen határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 72.§ (4) bekezdésén alapul. 

Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében 
és megbízásából. 

Budapest, 2012. február 8. 

~'\ ~ ~-ei' ~Já t~) \ 
l "'",...,- :;) rifjj !::: .:.., ' 
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Nyilvántartási szám: K/466201112012111 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete a 124/2012. (III. 
22.) határozatával jóváhagyott, a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint ~ódoshjx 

l. Az alapító okirat l. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"L Az intézmény neve: 
Kőbányai Sportközpont 

Székhelye: 
ll 05 Budapest, Ihász u. 24. 

Telephelyei: 
1106 Budapest, Gyakorló utca 25. 
ll 08 Budapest, Újhegyi út 13. 

PIRszáma: 
792635 

Adószáma: 
1579263 7-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-15792637" 

ll. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 374/2012. (IX. 20.) határozataszerint 2012. október l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 374/2012. 
(IX. 20.) határozataszerint 2012. október l-jei hatállyal adta ki. 



2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. szeptember 27. 
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Nyilvántartási szám: K/466201212012/JJ 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§ (l) bekezdés b) pontja alapján 
a következők szerint adja ki: 

L Az intézmény neve: 
Kőbányai Sportközpont 

Székhelye: 
1105 Budapest, Ihász u. 24. 

Telephelyei: 
1106 Budapest, Gyakorló utca 25. 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

PIRszáma: 
792635 

Adószáma: 
1579263 7-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15792637 

2. Az alapítás éve: 
2011 

3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 385/2011. (V 19.) 
határozata. 

4. Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székheiye): 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

5.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkonnányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 



6. Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya és vonzáskörzete 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan müködő költségvetési szerv; 
c) meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 

Önkmmányzat Polgám1esteri Hivatala látja el. 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfelada ta: 
A spmiról szóló 2004. évi I. törvény 55. §(l), (2) és (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások 
biztosítása. Az intézmény az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény alapján 
önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

9. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése : 

Sportlétesítmény működtetése 

Alaptevékenysége: 

Sportlétesítmény működtetése 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

Sporttevékenység és támogatása 
Versenysport-tevékenység és támogatása 
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

Szabadidős sport támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 
és támogatása 

Egyéb sporttevékenység 
Sportszövetségekés szabályozó testületek müködésének támogatása 
Doppingellenes tevékenység 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenység 
Szabadidős park. fürdő- és strandszolgáltatás 
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás ( óvodai úszás) 
Sajátos nevelési igényü gyem1ekek Ó\ odai nevelése, ellátása 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulóknappali rendszerü nevelése, 

931100 

9311 
931102 

9 312 
931201 
931202 
931203 
931204 
931205 

9313 
931301 

931302 

9 319 
931901 
931902 
931903 

9 329 
932911 
932918 
932919 

8510 
851011 
851012 

8 520 
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p) az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezését, 
q) az óvodás és általános iskolás korú gyermekek, tanulók úszásoktatását, 
r) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi 

feltételei fejlesztésének segítését, 
s) a tanórán kívüli spmifoglalkozások szervezését, valamint a tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolításának segítését, 
t) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, a prevenció és a rekreáció 

céljából, az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltését, az ezzel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenységet, az egészségmegőrzés fontosságának 
elismerésére irányuló szemléletformálást, 

u) lakossági tömegsport rendezvények szervezését, 
v) a tulajdonát képező sportlétesítmények, spmiintézmények működtetését, 
w) gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
x) az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett egységek) 

működtetését, bérbeadását, hasznosítását, az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
kiadását. 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése 

Kőbányai Sportközpont 

Gyakorló utcai Sporttelep 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

Címe 

ll Ö 5 Budapest, 
Ihász u. 24. 

ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 25. 

ll 08 Budapest, 
Újhegyi út 13. 

Hrsz. 

41447 

39210/178 

42444/22 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az az alapító okiratban szereplő ingatlanok éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközei, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

ll. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéról szóló 1992. évi XXII. törvény szerint 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

i 
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p) az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezését, 
q) az óvodás és általános iskolás korú gyermekek, tanulók úszásoktatását, 
r) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi 

feltételei fejlesztésének segítését, 
s) a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezését, valamint a tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolításának segítését, 
t) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, a prevenció és a rekreáció 

céljából, az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltését, az ezzel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenységet, az egészségmegőrzés fontosságának 
elismerésére irányuló szemléletformálást, 

u) lakossági tömegsport rendezvények szervezését, 
v) a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetését, 
w) gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
x) az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett egységek) 

működtetését, bérbeadását, hasznosítását az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
kiadását. 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése 

Kőbányai Sportközpont 

Gyakorló utcai Sporttelep 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

Címe 

l fO 5 Budapest, 
Ihász u. 24. 

ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 25. 

ll 08 Budapest, 
Újhegyi út 13. 

Hrsz. 

41447 

39210/178 

42444/22 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az az alapító okiratban szereplő ingatlanok éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközei, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

ll. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó fogialkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

{ 
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13. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az intézmény igazgatója képviseli. Az igazgató képviseleti jogát az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 

közalkalmazottj ára. 

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
3 7 4/2012. (IX. 20.) határozata szerint 2012. október l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. szeptember 27. 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNY AT 
POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZÖJE 

1/2012. (I. 10.) polgármesteri és jegyzői közös utasítása 

a kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, szakmai teljesítésigazo ás, 
érvényesítés és utalványozás, utalványozás ellenjegyzése szabályozásáról a 

Polgármesteri Hivatalban és az önállóan működő költségvetési szervekben tár ú 
2/2010. polgármesteri és jegyzői közös utasítás módosításáról 

l. § A 4. melléklet "a Kőbányai Sportközpont kötelezettségvállalásra jogo ultak 
aláírásmintái" l. melléklet helyébe az l. melléklet lép. 

2. § A 4. melléklet "a Kőbányai Sportközpont gazdáikodái körébe tartozó fel datok 
teljesítésigazolására jogosultak" 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. 

3. §Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a közzétételét követőm sodik 
napon hatályát veszti. 

j lktatói:~~~K .. {J35.i!.P.r.~ .. (J. ...... i 
l ZOlZ JAN 1 G. ! 

Elöszám: ..... . . -,. ................ di·: 
melléklet 
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Az önállóan működő költségvetési szerv gazdáikorlói körébe tartozó feladatok 
teljesítésigazolására jogosultak aláírás mintái 

(Kőbányai Sportközpont Ihász u. 24.) 

FELADATOK,TEVÉKENYSÉGEK TELJESÍTÉS-, , 

IGAZOLÁSRA INTEZMENY NEVE 
MEGNEVEZÉSE 

JOGOSULATAK 

Csanak Géza 
Kőbányai Sportközpont 

vezetője 
Kőbányai Sportközpont Valamennyi, az intézmény gazdálkodási 

Ihász u. 24. jogkörébe tartozó feladat Bíróné Lengyel 
Magdolna 

Kőbányai Sportközpont 
gazdasági referense 

• l 

2. melléklet 

SAJÁTKEZŰ , , , 
ALAIRAS 

~~t 

i 

j8 r l ( 
L, "VV((. 



l. melléklet 

Az önállóan működő költségvetési szervnél kötelezettségvállalásra jogosultak aláírás mintái 

(Kőbányai Sportközpont Ihász u. 24.) 

, 
Név Ertékbatár (Ft) Sajátkezű aláírás 

Csanak Géza A költségvetésben rendelkezésre álló fedezet, az 

~~ Kőbányai Sportközpont vezetője intézmény jogkörébe tartozó költségsarok erejéig, 
értékhatár nélkül 

Bíróné Lengyel Magdolna A költségvetésben rendelkezésre álló fedezet, az 

18(.~oU Kőbányai Sportközpont gazdasági referense intézmény jogkörébe tartozó költségsarok erejéig, 
3 millió forint alatti kifizetés erejéig -



Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Ügyintézés helye: l 0 52 Budapest, Semmelweis utca Ll 

Ügyintéző 

Telómszám: 

Inglis Éva 

06-1-429-53-83 

Iktatószám: O l-Th r -l I 36-2i20 I 2-792635 

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT 

Az államh:iztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény l 04. § (l) bekezdés alapján a Magyar Államkincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi törzskönyvi alany 2012. augusztus 02. napján hatályos, főbb 
adatai: 

TörzskönYvi alan v azonosító adatai: 

Törzskönyvi azonos í tó szám: 792635 
Adószánz_-
KSH statisztikai S7.ámjel: 

15792637-2-42 
15792637-9311-322-0 l 
élő Stáll!S7:: 

Törzskönyvi bejegy2és dátwna: 701 !.07.12 

1\'!egnevezés: 

nye/v ____ __:I.:::Ö'--'rz~s:.::k:o;ö.:.:n:.Lv..:.v:..i :::.a:.:la::.n:.I.v:...:':.::1e"-l'-''e'--:::------------------------------
KÖBÁNr AI SPOKTKÖZPONT magyar 

cím tímsa 

Székhely 
cím 

ll 05 Budapest, Ihász utca 24 

Gazdálkodási besorolás: 

Ga::.dálkodási besorolás: önállóan működő 
Önállóan mziködő költségvetési sze1-v 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖR~l\'Y AI 
ÖNKORivLÁ.NYZA T 

köflségvetési kapcsolatának 735737 
PJR száma és megnevezése: 

Foglalkoztatási jogviszonvok: munkaviszony 
megbízásos jogviszony 
közalkalmazotti jogviszony 

AlantevékenYséri besorolás: 

.41/amházlanási szakágazat: 931100 Sportlétesítmény működtetése 

Szakfcladat: 

lcvékenység upusa s::akfel. tnegnc\·ezés 

alaptevékenység 
alaptC\'ékcnység 
alapt~vék~ny~ég 

abpt~n~keny,~g 

a!apte\·éken~ ~~g 

J!~ip: cvék~n;.-s:i:g 

J]~pt;:í.·éken~-5~g 

oJr·- ~-. 

562! 00 Rendezvenyi étkeztetés 
680002 f\em lakóingatlan bérbeadasa, üzemeltetése 
770000 Kölcsönzés, operatí\· tízing 
811 OOO Építményiizemcltetés 

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szcrvczése 
85 l O ll Óvoda i z~e\'elés, ellátás 

851 O 12 Sajátos n<?\ eb i igényű gycnnekck Ú\ udai neveL~se, el latása 
852011 idtalónos iskoia! (anuiók nJppaii rtnJszcrű ncvciése. oktatása (l ~4. évfoiyJnlJ 
852012 Sajátos nnc:bi igényü :iltal:inos iskoi~i tamilók nappcli rcndszcrií ne\·elésc. okt2tás0 (J 

~ 



' . 
alaptevékenység 
alaptevékenység 

852021 Általános iskolai tanulóknappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulóknappali rendszerií nevelése, oktatása (5-

8. évfolyam) 
855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
931! 02 Sportlétesítmények müködtetése és fejlesztése 
93120 l Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 
alaptevékenység 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
93130 l Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása 
93190 l Sportszövetségek és szabályozó testületek müködésének támogatása 
931902 Doppingellenes tevékenység 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932911 Szabadidős park, fürdö és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szaigáitatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

Alakulással kapcsolatos adatok: 

Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás 
Alapítás dátuma: 2011.07 .O l 
Alapítóllétesítő okirat/jogszabály: 
kelte típusa 
2012.03.22 alapító okirat 
2011.06.23 alapító okirat 

Beolvadt jogelőd(ök): 

beolvadás 
dátuma 

törzsk. régi törzsk. 
azon. azonosító 

azonosító adatai 
124/2012. (III. 22.) 
385/2011. (V. 19.) 

megnevezés 

2012.04.0! 679912 KÓBÁNY AI ÚJHEGYI USZODA ÉS STRANDFÜRDÖ 
ll 08 Budapest, Újhegyi út 13 

Irányító l felügyeleti szerv(ek): 

irányító l felügyeleti szerv 
(önkormánvzati körben: képviselő-testiilet l közgvíílés l tanács) 
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁ}..TY AI ÖNKORMÁNYZAT 

Alapítói jog gnkorlója: 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

Fenntartó megnevezése: 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

Vezető: 

funkciója 

irányítás 

Vezető neve: Csanak Géza 
Kinevezés ke:::dete: 20 !2.0 1.0 l vége: 2016.12.31 

Kinevezés módja: kinevezés/megbízás 
tényleges vége: 

Telephely( ek): 

• ll 06 Buca pest, Gyakorló utca 25 

• ll 08 Buéapest, Újhegyi út 13 

Számítógépes n-dlvántat·tás technikai, besorolási adatai: 

Szervtípus: 
Szckror: 
KSJ f gu::dá 1hdásiformakód. 

52 
!251 
322 

Helyi önk01111ányzati költségvetési szerv 
Helyi önkom1ányzatok által irányított költségvetési szervek 
Helyi önkonnányzati költségvetési szerv 

A Tör::skönrvi ki·:cnat kö::okirutnak csak akkor mínősiil, ha a::.! a Magvar iÍI/amkincstár bélveg::.ővel. valamint aláirósóml hilc!csitvc 
adta ki. 

213. oldal 



Pénzügyi körzet: 00 l O Budapest 
KSH területi számjel: 0110700 
Önkormányzat típusa: 2 fővárosi kenilet 
Település típusa: 27 fővárosi kerület 50.000-99.999 fő 
Önkormányzat miíködés jellege: l polgánnesteri hivatalt müködtető önkonnányzat 

Központosított illetménv-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás: 

Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozik: 
Központosított illetmény-számfejtés körbe tartozás dátuma: 
Központosított illetmény-számfejtési végző kincstári megyei 
igazgatóság kódja/neve: 
Nettó finanszírozási körbe tartozik: 
Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma: 

Adóalanyisággal összefüggő adatok: 

igen 
2011.07.01 

O l Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

t gen 
2011.07.01 

Adószám: 1579263 7-2-42 Adóköteles bevételszerző tev. kezdete: 20 12.03.0 l 
TAO-törvény hatálya alá tartozik: nem 
Ténylegesen végzett tevékenységek TEA OR '08 besorolás szerint: 

TEAOR tipusa TEA OR megnevezés 

fő tevékenység 9311 Sportlétesítmény müködtetése 
egyéb tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
egyéb tevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

A ki vonatot BuTIAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29) kérésére, a közhiteles törzskönyvi nyilvántartási adatok alapján adtam ki. 

"<, Megjegyzés: adategyeztetés céljából. 

Budapest, 2012 augusztus 02. 

Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és 
megbízásából. 

Pest Megyei Igazgatr\g igazgatója nevében és 

~\ \\ 

P.H. 

\\\\l 
\~\1 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~J~!~:~:( ...................... . 
Garai Imréné 

államháztartási irodavezető-helyettes 

A Tör:::skömYi kivoc,l[ kii:::okiraliwk csak akkor minásiil. ho cet o Magrar A!!amkincstár héln'g:::úve/. valamint a!áírásár,,; l11relcsi!ve 
adta ki. 

313. oldal 
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f{T Kőbányai Torna Club O 1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

f{öbányai Torna Club Iroda: 1106 Budapest. Fellér út 10. 14 es épület 
Telefon: 061 l 273-18-61 

E-mail: eisi@vuelta.hu " Honlap: www.kobanyabrinqa.hu -- --- -- -- -- ------------ -- -- ---- ----------- --- ---. ---- -------·-· --1. oida( 

A Kőbányai Torna Club SportegyesQiet pályázata 

A Kőbányai Torna Club SportegyesOlet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselö-testületének Gazdasági Bizottságának 159/2013 (V.14.) határozata alapján a Hangár 
utcában található 42444/23 HRSz-ú, 15 250 m2 alapterületű ingatlanara kiírt nyilvános pályázatra az 
alábbiakban adja le pályázatát: 

Pályázatunkhoz mellékeljük az alábbiakat: 

~ •\,'1" 

1. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 
2. Nyilatkozat adótartozás mentességröl. 
3. Aláírási címpéldány 
4. Nyilatkozat arról hogy a szervezet képviselője jár el a szervezet nevében 
5. A megajánlott bruttó használati díjat 
6. A bérleti időtartamra vonatkozó nyilatkozatot 
7. Az ingatlan fejlesztésére és használatára vonatkozó elképzelés részletes leírása 
8. Nyilatkozatot a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról. · 

2013. június 1 O. 



l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 

ti 

l 
l 
l 

l 

l 

l 
:l 
:l 
' 

•• •• 

Fővárosi Törvényszék 
Pk.60082/201 O 

KIVONAT 

társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól 

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 13845 
' 

A társadalmi szervezet neve: Kőbányai T om a Club Sportegyesület 

A társadalmi szervezet székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31 l a. 

A társadaJ.rrtj szervezet célja: "Kerékpár és torna szakosztályain keresztűl tagjai és a 
Budapest X. kerületi fi3;talok sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok 
szervezése, továbbá, hogy közös érdekeikvédelmérőlgondg_skodjék. Tagj!ÍJ~észére a 
rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása.'" 

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: sporttevékenység 

A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: 
Eisenkrammer Károly , 1104 Budapest, Bodza utca 31 l a. 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági 
határozat száma, kelte: Pk.60082/2010I2, 2010.04.06. 

A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2013 év május hó 13. napján 
hatályos adatairól készült. 

Kelt: Budapest, 2013. év május hó 13. napján. 



l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 

O 
Kőbányai Torna Club 

1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

l<öbányai Torna Club Iroda: 1106 Budapest. Fehér lit 10. 14 es épület 
Telefon: 061 1 273-18-61 

E maii: t:~~i@V':lt:lta.hu , H(J~IiJp _ V:JWW.ko~af'!yabrin9~·hu . 
3. oldal 

Nyilatkozat 
adótartozás mentességről. 

A Pályázó neve: Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
Szervezet székhelye: 11 04 Budapest, Bodza utca 31/a, 
Adószám: 18028173-2-42 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk. 6008212010 
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék 

Képviselö neve: 
Lakcíme: 
Születési helye, ideje: 
Anyja neve: 

Eisenkrammer Károly 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 
Budapest, 1969. 01. 04 
Farkas Ilona 

Kijelentem, hogy a pályázó szervezetnek adótartozása nincs 

Eisenkrammer Károly 
elnök 

Kőbányai Torna Club 
Sportegyesillet 

ll 04 Budapest, Bodia u. 31/a 
Adószám: 18028173-2-42 

10300002-10512520-49020012 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 

Kelt: 2013. június 10. 
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Eisenkrammer Károly Róbert (Budapest XIV. kerület, 1969. 
január 04., anyja neve: Farkas Ilona) Magyar állampolgár 1104 Budapest 
X. kerÜlet, Bodza utca 31/ A szám alatti lakos, mint a 
Kőbányai Torna Club Sportegyesület képviselője az egyesületet akként 
jegyzem, hogy az egyesület géppel vagy kézzel írt, előírt, előnyomott, 
vagy nyomtatott alá nevemet önállóan az aláírási címpéldánynak 
megfelelően írom. 

11031/H/2617/2013 ügyszám 

Eisenkrammer Károly Róbert 

Dr. Halasi Lívia 
közjegyző 

1102 Budapest, Szent László tér 23/A 

Tel./Fax: 260-0902, 433-2801 

----------------------------------------------1r~lÍ~Í1r"il~1r---------------------------------------------
Alulírott dr. Neményi Péter Közjegyző helyettes, mint doktor Halasi Lívia budapesti 
közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt -
Eisenkrammer Károly Róbert ------------------------------------------------------------------------
(Budapest XIV. kerület, 1969. január 04., anyja neve: Farkas Ilona) ------------------------------
Magyar állam po l g ár --------------------------------------------------------------------------------------.., 
ll 04 Budapest X. kerület, Bodza utca 311 A szám alatti lakos, ------------------------------------
a..ld személyazonosságát a 898799PA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 
499726FL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, -----------------------------
előttem saját kezűleg írta alá. -------------------------------------------------------------------------
Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
Törvény 122.§ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line 
ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. ------------------------------------------------------------
Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas. ----------------
Kelt Budapesten, 2013. (kettőezer-tizenhárom) év május hó 03. (három) napján----------------
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I(T Kőbányai Torna Club 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

J(öbányai Torna Club Iroda: 1106 Budapest. Fehér út 10. 14-es épület 
Telefon: 061/273-18-61 

__________________________________________ m ______ Ef!iéJil:_eí~i@yy_elt_a:hlJ. + Honlap: www.kobanyabrinqa.hu --------- ----- -- -- -- --- ·s·: oldal 

Nyilatkozat 
Arról, hogy a szervezet képviselője jár el a szervezet nevében 

A Pályázó neve: Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
Szarvezet székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a, 
Adószám: 18028173-2-42 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk. 60082/2010 
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Tőrvényszék 

Képviselő neve: 
Lakcíme: 
Születési helye, ideje: 
Anyja neve: 

Eisenkrammer Károly 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 
Budapes~ 1969. 01. 04 
Farkas Ilona 

Kijelentem, szervezet képviselője jár el a szervezet nevében. 

Eisenkrammer Károly 
elnök 

Kőbányai Torna Club 
Sportegyesület 

l I 04 Budapest, Bodza u. 3113 

AdósZátn: 18028173·2-42 
l0300002·l0Sl252Ch490200J 2 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 

Kelt 2013. június 1 O. 

) 
. j,-'1~ 



l 

l 

1
: __ \ 
l 

ll 
ll J 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
i 

O 
Kőbányai Torna Club 

1104 Budapest, Bodza utca 31/a 
l(öbányai Torna Club Iroda: 1106 Budapest. Fehér út 10. 14-es épület 

Telefon: 061 1 273 18-61 
E-mail: eisi@vuelta.hu + Honlap: www.kobanyabringa.hu - ----- --- -- ·--··- --· -· ------ · ·a-:olctal 

A megajánlott bruttó használati díj 

A Pályázó neve: Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
Szervezet székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a, 
Adószám: 18028173-2-42 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk. 60082/2010 
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék 

Képviselö neve: 
Lakcíme: 
Szűletési helye, ideje: 
Anyja neve: 

Eisenkrammer Károly 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 
Budapest, 1969. 01. 04 
Farkas Ilona 

Szervezetünk nyertes pályázat és a teljes ingatlan bérlése esetén havi bruttó 100.000 Ft (évi 
1.200.000 Ft) összeget fizetne az Önkormányzat részére. 

Amennyiben társbérlőként kapunk lehetőséget az ingatlan bérlésére, úgy a telek és a rajta levő 
épületek használatával arányos módon csökkentett bérleti díjat fizetünk. 

Itt jegyezzük meg, hogy az ingatlan (főleg a rajta álló épületek) teljes körű felmérésére nem volt 
módunk. Az előzetes bejárások alapján a terület alkalmas a mi általunk tervezett feladatatok 
ellátására, de feltétlenül szükségesek beavatkozások a kerítésben, az épületben és a telek 
többi területén is. 

~-J,;v*' ~::~'%:r.~ .. q ~ ~ A. ~gyesQJ~t lJb 
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Kőbányai Torna Club 

O 1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Köbányai Torna Club Iroda: 1106 Budapest. Fehér út 10. 14-es épület 
Telefon: 061/273-18-61 

E ma_il: eisi@\f_t.Jelta.hll r-{()f)I.<:Jf]: V/~l,\l:~o~anyabrinqa.hu 

A bérleti időtartamra vonatkozó nyilatkozat 

A Pályázó neve: Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
Szarvezet székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a, 
Adószám: 18028173-2-42 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk. 60082/2010 
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék 

Képviselö neve: 
Lakcíme: 
SzOletési helye, ideje: 
Anyja neve: 

Eisenkrammer Károly 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 
Budapest, 1969. 01. 04 
Farkas Ilona 

7. oldal 

Mivel szervezetünk az ingatlan területén és annak környezetében (Sportliget) kisebb-nagyobb, 
átalakításokat kíván végezni annak érdekében, hogy a kerékpársport számára a terület 
megfelelő lehetőségeket biztosítson, minimálisan 1 O éves bérleti időt kérünk az 
Ön kormányzattól. 

Kelt: 2013. június 10. 
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Kőbányai Torna Club 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Iroda: HOG Budapest. Fellér út 10. 14-es épület 
Telefon: 061/273-18-61 

E-maíl: eí?í_<@vuelta.hu _' Honlaf:J: :-"W_"':':_~~~af!yabrii1Q?.hld 
8. oldal 

Az ingatlan fejlesztésére és használatára vonatkozó elképzelés részletes leírása 

A Kőbányai Torna Club kerékpár szakosztálya a Sportligetben és a Sportligethez szervesen 
kapcsolódó, Hangár utcai sporttelepen kívánja megvalósítani a .. Kőbányai BringaParkot" 

A .. Kőbányai BringaPark" nagymértékben növelné a Sportliget kihasználtságát. Új sport funkciókkal 
sok kőbányai (és környező kerületekből érkező) 6-18 éves gyerek számára nyújtana izgalmas, de 
mégis biztonságos, szabadtéri sportolási lehetőséget. Ez a pálya hozzájárulna Kőbánya jó híréhez, 
mivel egy egyedi, a legtöbb kerékpáros szakágat kiszolgáló pálya jönne itt létre. 

A Hangár utcai sporttelep kiváló központi bázisa lehet a BringaParknak, ahol egyrészt biztosítani 
lehet, hogy egy zárt, biztonságos területen működjenek a kisebb területen is elférö és folyamatos 
karbantartást igénylő pályák. Másrészt a Hangár utcai sporttelep adha]a azt a háttér infr~.struktúrát 
(WC-k, öltözök, zuhanyzó, raktár, műhely, irodai helyiségek, orvosi szaba). amelyek a rendszeres napi 
edzések és évi 10-15 kisebb nagyobb verseny megrendezését segíthetik. ~ 

A Sporttelepet (egy kapuval) szeretnénk megnyitni a Sportliget irányába, hogy az ott megvalósuló 
edzések és versenyek közvetlen kapcsolatban lehessenek az épülettel. Valamint azért, hogy a 
Sporttelepen belüli, és a Sportliget többi részén a kialakítandó bringás pályák között könnyű legyen az 
átjárás. Ez a terület akár egy nemzetközi bringás fesztivál megszervezésére is alkalmassá tehető, de 
minimális átalakításokkal egyes szakágak esetében (pl. cyclo cross) magyar bajnoki versenyek vagy 
nemzetközi futamok akár már a következő szezonban megvalósulhatnak. 

A Sporttelepen belül kívánunk kialakítani egy .. Bucka pályát". Ez egy BMX tanuló pálya kezdöknek és 
a legkisebbeknek, kisebb (0,5 - legfeljebb 1 méteres földbuckákból épített, 100-150 méter hosszú 
körpálya. 

Itt lehet kialakítani egy, az ORFK Országos Baleset-megelözési Bizottság által is támogatott 
BringaAkadémia oktató központot A kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatásokat általános iskolások 
részére végezzük partnereinkkel közösen. Nagy igény lenne arra, hogy egy állandó helyszínen 
működjön egy oktató bázis, ahol heti rendszerességgel különböző korosztályok részére, iskolás 
csoportoknak és családoknak szervezünk tanfolyamokat. 

A Sporttelep és a Sportliget összekapcsolásával, az ott álló épületek használatával lehetőség nyílik 
kerékpáros nyári táborok szervezésére, ahol a gyerekek biztonságban sportolhatnak, tanulhatnak. A 
BringaPark megépülő pályáin kipróbálhatják magukat. A táborlakók számára könnyen megközelíthető 
az új köztemető mögötti erdő, ahol további túrákra nyílik lehetőség, és közel van a Sportliget másik 
sarkán levő uszoda is. 

A sporttelephez szervesen kapcsolód na a Sportliget többi részén megvalósuló 
Trial pálya (a meglévő beton pályára helyezett kisebb-nagyobb elemekkel (Nem mellékesen, 
ebben a szakágban hazánk a világ élvonalába tartozik: Hegedűs László európa-bajnoki ötödik 
helyezett. A KTC versenyzöje, MátyásiTamás junior magyar bajnoki címmel büszkélkedhet.) 
Skate park (BMX-esek górdeszkások és görkorcsolyások számára. Fém szerkezetre épített, 
fával burkolt akadályokkal, ugratókkal) 
CycloCross pálya (a Sportliget hatalmas zöldterületei egyébként is alkalmasak kerékpáros 
terep edzések és rövidpályás (cyclo-cross) versenyek lebonyolítására is.) 

A sokszoros magyar bajnok, a Kőbányai Torna Clubban versenyző Buruczki Szi!árd és sporttársai 
számára is ideális edzési és versenyzési lehetőséget jelentene a Sportligetben kijelölt nyomvonal, ha 
a háttér infrastruktúrát biztosítani tudjuk. Ezen a területen a 2013-2014-es téli szezonban akár a cyclo
cross magyar bajnokágának is otthont tudna adni Kőbánya. 

Kőbányai Torna Club 
Sportegyesül t 
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Magyar Bajnokság - nemzetközi versenyek 

Kőbányai Torna Club 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Iroda: 1106 Budapest. Fehér út 10. 14 es épűlet 
Telefon: 061/273 18--61 

E -maii: eisi@vuelta.hu Honlap: www.kobanyabrinqa.hu --- -· ··· · ·-···-··--· .. ··---- -·- --· --·----··---- --·--··--· -··-·· -·· -·-· ··-- 9. oidal· 

Amennyiben a Sporttelep infrastruktúráját is használni lehet, úgy a Sportliget a Magyar Bajnokság 
mellett akár' nemzetközi kerékpáros versenyek állandó helyszíne is lehet. Kőbánya és így a Sportliget 
is jól megközelíthető az autópálya felől akár a vidékiek számára is, sőt, nemzetközi versenyek esetén 
a repülőtér közelsége is előny lehet. 

Az épületek állagáról, használhatóságáról pontos információkkal nem rendelkezünk, de 
lehetőségeinkhez mérten kisebb karbantartási munkákat el tudunk végezni. 

Közös használat 

~ 

A Kőbányai Torna Club akár önállóan, akár más sportegyesületekkel, sportvállalkozásokkaf~közösen, 
.társbérletben" is el tudja képzelni a működést. Egyrészt térben, másrészt időben elhátárolt, előre 
egyeztetett működési feltételek alapján. -

A Sporttelep biztonsága érdekében felmerült, hogy ott folyamatos jelenlétet biztosítsunk (az egész 
napos irodai használat lehetne erre megoldás, de az éjszakai jelenlét lenne biztosíték arra, hogy a 
pályán és az épületekben elhelyezett értékek ott is maradjanak.) 
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