
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testülete részére 

t1t\Jg . számú előterjesztés 

a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Törekvés Sportegyesület (a továbbiakban: Törekvés SE) levelében tájékoztatta a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy 2013-
tól a Magyar Államvasutak támogatása megszűnt, így a Törekvés SE kénytelen a 
szakosztályait önfenntartásra kényszeríteni. A vívószakosztály 2012 őszétől vállalta a 
létesítmény üzemeltetését. Idén a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
alapján 8 millió forint működési támogatást nyújtott a Törekvés SE-nek. A Törekvés SE 
tájékoztatása szerint a kiadásai (közműdíjak, bérek, közterhek) 95%-át a vívószakosztály 
fizeti. A Törekvés SE fenntartásához és optimális működéséhez további 5 millió forint 
támogatást kér az ÖnkormányzattóL Sárvári György elnök és Beliczay Sándor mesteredző 
levelét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (a továbbiakban: KISE) azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy a Rendeletben meghatározott támogatáson (8 millió forint) felül 2 
millió forinttal támogassa a KISE-t, amit a Sportfejlesztési Program keretében a társasági 
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) által 
biztosított támogatásokból nyert pénzösszeg ömészeként használnának fel. Salkavics Gábor 
elnök levelét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet alapján a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 
(a továbbiakban: KDSE) számára 10 millió forint támogatást biztosított, amelynek utalása az 
ütemezési terv szerint elindult. A KDSE elnöke levelében (előterjesztés 4. melléklete) jelezte, 
hogy a működéshez a Tao. szerinti támogatásokból kapott forrásokon kívül a 2013. évben 12 
millió forint támogatásra van szüksége, amellyel a tagdíjemelést kívánják elkerülni és az 
akadémiai programjuk önrészét szeretnék biztosítani, ezért további 2 millió forint támogatást 
kér az ÖnkormányzattóL 

Őcsi Gábor, a Kőbánya Sport Club (a továbbiakban: KSC) eln.?ke és Turi György az 
úszószakosztály vezetője levélben (5. melléklet) tájékoztatta az Onkormányzatot, hogy a 
2013. évi költségvetési tárgyalások során már jelezték, hogy a szakosztály működéséhez (az 
állami forrásokon kívül, ami az uszoda fenntartását, az élsportolók versenyeztetését és 
finanszírozását fedezi) a 2013. évben 40 millió forint támogatásra van szüksége a KSC-nek, 
hogy a több mint 300 fős utánpótlás korú gyermek edzését és versenyeztetését a tavalyihoz 
hasonló szinten tudják biztosítani. Az Önkormányzat a Rendeletében 25 millió forinttal, egy 
kőbányai gazdasági társaság 15 millió forinttal támogatta a KSC tevékenységét. Ahhoz, hogy 
ebben az évben is biztonságosan tudjon működni a KSC, a költségvetésükből hiányzó 5 millió 
forint biztosítását kérik az ÖnkormányzattóL 

A KSC elnöke új abb levélben jelezte (6. melléklet), hogy az Önkormányzat a Rendeletében 
elfogadott 25 millió forint támogatásból 5 millió forintot ítélt a KSC (birkózó és egyéb 
szakosztályinak- öttusa, sakk, ökölvívás, kajak-kenu, kézilabda, asztalitenisz, természetjárás, 
kispályás-labdarúgás, harcművészet) működésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények 



fenntartásával összefüggő bérköltségeire, megbízási díjakra, közműdíjakra, bérleti díjakra, 
játékvezetői díjakra, utazási és szállásköltségekre, fenntartási és karbantartási költségekre. Ez 
a támogatás 2013. augusztus hónap végéig elegendő. A további biztonságos működésükhöz 2 
millió forint rendkívüli támogatásra lenne szükségük. 

ll. liatásvizsgálat 

A kerületben működő nagy létszámú versenyzővel és utánpótláskorú gyermekkel rendelkező 
egyesületek biztonságos működésére is nagymértékben kihatott a megváltozott költségvetési 
helyzet. A kért támogatások megítélése az egyesületeket segíti, hogy a kerületben a 
sportoltatás és a sportolás színvonala megmaradjon. 

III. A végrehajtás feltételei 

A kért támogatást az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról 
és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. 
során meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére javasalom 
biztosítani 

a) a Törekvés SE vívószakosztályának támogatására 3 millió forint összegben, 
b) a KISE részére l ,5 millió forint összegben, 
c) a KDSE részére l ,5 millió forint összegben, 
d) a KSC úszószakosztályának támogatására 5 millió forint összegben, 
e) a KSC birkózó, sakk, öttusa és ökölvívás szakosztályainak támogatására 2 millió 

forint összegben 
a céltartalék felszabadításával egyidejűleg, a támogatási szerződés aláírása után. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. június " li-:' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. (VI. 27.) határozata 

a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a Törekvés Sportegyesület vívószakosztálya részére 3 millió forint, 
b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére 1,5 millió forint, 
c) a Kőbányai Diákok Sportegyesület részére l ,5 millió forint, 
d) a Kőbánya Sport Club úszószakosztálya részére 5 millió forint, valamint 
e) a Kőbánya Sport Club birkózó, öttusa, sakk és ökölvívó szakosztálya részére 2 millió 
forint 

összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 
22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. során meghatározott sport és civil szervezetek 
támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
támogatási szerződések megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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19/2013. Eln. 

Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Kovács Róbert úr .8 u 
polgármester 

ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester úr! 

ik!atószanr . 

Etős:~ém: o o ,. ... (ib 
r·~<:e!l8kfet 

Szíves tájékoztatásul szeretnénk felvázolni és megismertetni a Törekvés Sportegyesület minőségi 
élsportot képviselö vívó- és kerekesszékes-vívószakosztályának drámai he!yzetét. 

A 113 éves egyesület kezdetektől a Magyar Államvasutak támogatásával és gondoskodásával 
működött, 2008-ban a Kőbányai Önkormányzat is a támogatók sorába lépett. 

Elsődlegesen a vívószakosztály értékteremtő munkáját ismerték el és finanszírozták, három éve 
azonban a sportlétesítmény üzemeltetési és fenntartási költségeihez is jelentős mértékben 
hozzájárulnak 2013-tól a vasút megválik a sportingatlanaitól, ezáltal üzemeltetésükről sem 
gondoskodik és a sportműködés támogatását megszüntette. Az egyesületeket magára hagyva, a 
Törekvés SE szakosztályai is önfenntartásra kényszerülnek 

A vívószakosztály kiemelten nagy terhet vállalt fel azzal, hogy sport munkája mellett már 2012 
őszén a létesítmény üzemeltetését felelősséggel kezelésbe vette. 

Ez évben csak a - egyesület fennmaradását is meghatározó jelentőségű - vívószakosztály 
sportszervek pályázatain nyert és műhelytámogatásból megtakarított pénzeszközeiből, valamint az 
önkormányzattól kapott finanszírozásból működtetjük a Bihari u-i sportlétesítményt 
A ráfordítás jelenleg a tízmillió forintot megközelíti és a számlánkon 2013. május l O-i értéknappal 
mindössze 84 E Ft áll rendelkezésünkre. A Magyar Vívó Szövetség 2012. évi 1.020 E Ft összegű 
tartozását egyesületünknek a mai napig nem fizette ki. 

Tartalékaink kimerültek, lehetséges bevételünk a tagdíj és az Önkormányzat támogatása. Az 
egyesület kiadásainak (energiák. közműdíjak, bérek és közterhek, ügyvit e l stb.) mintegy 95 %-át a 
vívószakosztály pénzeszközeiből fizetjük. A nyári hónapokban Qúlius-augusztus) tovább romlik a 
helyzet, mivel az egyesületi alaptagdíj nem nyújt tedezetet a tárgyidőszak fizetési 
kötelezettségeihez. 

Nehézségeink ellenére a ll O fös sportoló i létszámú vívószakosztályban folyó sportmunka töretlen 
síkereink tolytatódnak. Fiatal versenyzöink közül említésre méltó Pásztor Flóra Európa Bajnoki 

aranyérme ás Dósa Dániel EB bronz, Jamint a VBn 7. helyezése. 



kőbányai kötödésüek és bizonyítéka az 1999-ben megkezdett. hagyomány1eremtő magas színvonalú 
nevelőmunkának. 

Itt kívánjuk megemlíteni a szakosztály ifjú sportolóinak példaképét reprezentáló Mohamed Aida 
sportszerződésének ügyét. A szerződés 2009-ben köttetett és azóta változatlan alapbérét (70 E Ft) 
vállalkozói számlájára havonta átutaljuk Eredményességi prémiumként világversenyre való 
kijutását esetenként 600 E Ft, évi szinten 1.200 E Ft összeg átutalásával honoráljuk. Szerződésbeli 
kötelezettségünknek eleget kell tennünk, mivel megszegése a szerződés megszűnését eredményezi 
és Mohamed Aida térítésmentesen eligazolhat egyesületünktőL 

Tisztelt Polgármester úr! 

A kőbányai önkormányzat és személy szerint Ön évek óta jelentős erkölcsi és anyagi segítséget 
nyújt egyesületünknek, a vívósport ismerőjeként és szeretete alapján figyelemmel kíséri 
szakosztályunk életét a megalakulástól napjainkig. 

Közös célunk, hogy fenntarthassuk nagy múltú kőbányai eredetű egyesületünket és optimális 
szinten működhessen a vívó- és kerekesszékes-vívószakosztály. 

Ennek érdekében kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy - egyéb önerőből szerzett bevételeink 
mellett - rendkívüli segítségként 5.000.000 forint pénzeszközzel támogasson bennünket anyagi 
gondjaink megoldásához. 

A vívószakosztály üzemeltetési ráfordításairól Beliczay Krisztián sportmenedzser - megbízott 
gazdálkodás vezető- által készített kimutatástszíves áttekintés céljából mellékeljük. 

További sikeres együttműködésünkben bízva érdemi intézkedését előre is megköszönjük. 

Budapest, 2013. május 14. 

Tisztelettel: 

~-

~· t-' C~( : 

Sárvári György 
elnök 

/ 
\6 ._, 

/ 
i'Beliczay Sándor 

mcsteredző 



KőBÁNYAI IFJÚSÁ.GI SPORTEGYESÜLET 

KISE 
11116. Budapest X. kerület Gyakorlo IL 25. 

Tellfax 361 261-9831;e-mail:l7kise@gma1Lcom; www.kisu.hu 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
Polgármester úr 

Helyben 

Tisztelt Polgármester Úr! 

l 
{ t 

'~ 

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület azzal a kéréssel fordul a Tisztelet Önkormányzati 

Képviselő Testülethez, hogy részére 2 OOO 000.-Ft rendkívüli működési támogatást nyújtson. 
A működési támogatást a Sportfejlesztési Progra.m keretében a TAO pályázaton elnyert 
támogatás ömészekén használnánk feL A kiírás értelmében a pályázaton elnyert összeget csak 
az önrész felhasználásávallehet elkölteni. A sportfejlesztési progranmnkat 2013. június 30.-ig 

kell megvalósítanunk. 

Pozitív válaszát várva tisztelettel üdvözli: 

Salkovics Gábor 

elnök 

Budapest, 2013. május 09. 

l 
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Kovács Róbert 
polgármester úr részére 

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE 

1105 BUDAPEST, Ihász utca 24. 
LEVÉLCÍM: 1475 Bp. 10. PF. 65. 

TELEFON: 260-3663; TELEFAX: 261-8851 
Bankszámlaszám: 10700543-43769201-51100005 

www.darazsak.hu, E-mail: kobanyaidarazsak@gmail.com 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Sportegyesületünk és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között ezévben kö
tött támogatási szerződést köszönettel aláírtam. 

Köszönöm továbbá azt is, hogy kedvezményes bérleti díj fizetésével tudjuk használni a Szt. László 
Gimnázium tornatermét, ahol továbbra is a legkisebbek képzését és iskolák részére tornák rendezé
sét tudjuk bonyolítani. 

Amint azt Polgármester Úrnak a 2012. december 17-ei levelemben jeleztem, egyesületünk műkö
déséhez- a TAO-ból kapott forrásokon kívül - a 2013-as évben 12.000.000 Ft támogatásra van szük
ség, mellyel egyrészt a drasztikus tagdíjemelést el tudjuk kerülni, másrészt az akadémiai programunk 
önrészéhez feltétlenül szükséges. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Ahhoz, hogy ebben az években is szilárd alapokon álló tevékenységet végezzünk, feltétlenül szük

séges a költségvetésünkből hiányzó 2.000.000 Ft biztosítása az Önkormányzat részéről, mellye! kap
csolatban kérem támogatását. 

Budapest, 2013. április 17. 

Üdvözlettel: 
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öbánya Sport lub 
ll 5 Budapest, Ihász utca 24. 

Tel,íFax: 0612616710, Mobil: +36305269214. 

;,.vww .kobanyasc.hu ksc(a~kobanyasc.hu 

Szakosztályaink: úszás, birkózás, öttusa, sakk, ökölvívás, asztalitenisz, l 
1,' L-~~~--~~~k=é=z=il=a~b=d=a~,t=e~r=m=é~s=ze=t2ja=-r=á=s~,~íj=á=sz~,~s=z=a=b=a=dl=·d=ó=sLp=o=rt~.~~~~~--~ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére. 

Tisztelt, Polgármester Úr! 

2013.04.28. 

Mindenekelőtt köszönjük, hogy az Önkormányzat költségvetésébén támogatást 
biztosított egyesületünk úszószakosztálya részére. 

Amint azt a költségvetési tárgyalások során jeleztük, az úszószakosztály 
működéséhez - az állami forrásokon kívül, mely az uszoda fenntartását, az 
élversenyzők versenyeztetését és finanszírozását fedezi - a 2013-as évben 
40.000.000 Ft támogatásra van szükség. Így tudjuk biztosítani a több mint 300 fős 
utánpótlás-nevelés edzését és versenyeztetését, valamint a velük foglalkozó 
szakemberek juttatásait. 

Az Önkormányzat segítségével - Radványi Gábor alpolgármester úr személyes 
közreműködésével is - támogatóra találtunk egy kőbányai székhelyű gazdasági 
társaságnál-a Micropakk Kft-nél-, mely legutóbbi tárgyalásunk alapján 15 millió Ft
tal támogatja tevékenységünket. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Ahhoz, hogy ebben az évben is biztonságosan tudjuk végezni 

tevékenységünket, feltétlenü! szükséges a köitségvetésünkből hiányzó 5.000.000 Ft 
biztosítása az Önkormányzat részéről. Tisztelettel kérjük, ehhez az Ön támogatását! 

Üdvözlettel: 

' l 

Turi GyöP\;l3? 
szakosztály 'Jezető 

Öcsi Gábor 
elnök 



Kőbánya Sport Club 
ll 05 Budapest, Ihász utca 24. 

Tel,/Fax: 0612616710, Mobil: +36305269214. 

www .kobanyasc.hu ksc@kobanyasc.hu 

Szakosztályaink: úszás, birkózás, öttusa, sakk, ökölvívás, asztalitenisz, 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Radványi Gábor Alpolgármester Úr 
részére. 

2013. június 14. 

Tárgy: rendkívüli támogatás kérése. 

Tisztelt, Alpolgármester Úr! 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselötestülete a 2013-as évre 25 millió forint támoga
tást szavazott meg az egyesület szakosztályainak éves támogatására. 

A fenti összegből 5 millió forint jutott az úszó szakosztály kivételével az egyesületnél 
működö többi 1 O szakosztá lyra. Az összeg részletekben l havi bontásban l 2013. 
július 31-ig kerül átutalásra szervezetünk számlájára. 

A megítélt összeg augusztus hónap végéig elegendő a fenti szakosztályok működé
sére. 

A további, biztonságosz.működéshez l a 2012-es év szintjének eléréséhez l 2 millió 
forint rendkívüli támq~atásra tenne szükségük. 

Tisztelt, Alpolgarmester Úr! 
Kérem, támogassa, rendkívüli támogatás kérésünk megítélését. 

Elnökségünk és tagságunk nevében, Köszönettel, 


