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számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Kőbányai Torna Club 2016. évi támogatásának elszámolásáról
I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Torna Club (a továbbiakban: KTC) 2016-ban 4 OOO OOO forint összegű támogatásban
részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (IL 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 33. sora alapján. A támogatás célja a KTC
alaptevékenységének és a működésének a támogatása volt.
A KTC- Eisenkrammer Károly elnökúr-határidőre benyújtotta a 2016. évben nyújtott támogatás
elszámolását. Az elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámolás - a
terjedelme miatt - a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és
Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelel.
A támogatást a KTC az alábbi költségnemekre használta fel:
l.
2.
3.

Egyéb készlet
Igénybevett szolgáltatások
További dologi kiadások
Összesen

499 333 Ft
3134 545 Ft
366122Ft
4 OOO OOO Ft

A támogatás elszámolásamellett a KTC képekkel ellátott részletes tájékoztatást is készített szakmai
tevékenységéről. A KTC kerékpározással és ritmikus sportgimnasztikával foglalkozik.
A www.kobanyabringa.hu internetes oldalon a KTC kerékpáros szakosztálya folyamatosan
tájékozatja a kőbányaiakat és minden érdeklődő kerékpárost a kerületben zajló bringás életről,
eseményekről.

A szakosztály 2016-ben is több új taggal bővült főként az utánpótláskorú versenyzők tekintetében.
A KC továbbra is főállású edzőként foglalkoztatja Specziár Viktort, aki maga is kerékpárversenyző,
Master 2 kategóriában elnyerte a magyar bajnoki címet országúti mezőnyversenyen. Fiatal
versenyzőik közül Majoros Dávid cyclocross magyar bajnoki címet szerzett U13-as kategóriában.
Immár negyedik éve utazott a KTC az Isztriai-félszigetre edzőtáborozni kora tavasszal, 17 fő edzett
együtt több mint egy héten át. Itt lehetőség volt az országúton és terepen is edzeni, hiszen ez a
tájegység alkalmas terep mind a két kerékpáros szakág számára.
Az Isaszegi Emléktúra 2016-ban több mint kétszáz résztvevővel rajtolt. Április 9-én az időjárás
kedvezőtlen alakulása ellenére a lelkes bringások a megszokott szakszerű útvonal-biztosítás mellett
tekerhették végig a 60 kilométeres túrát. Ezt a túrát a kőbányai kerékpárosok már évek óta a
szezonnyitó rendezvénynek tekintik.
Csatlakozva az Európai Mobilitási Hét akcióhoz, Kőbányán 2016. szeptember 23-án, pénteken
került sor az "Autómentes Nap" helyi programjára. A kerületben működő iskolák csoportjai
kerékpártúrán és ügyességi versenyen vehettek részt a Sportligetben, ahol sport- és
környezetvédelmi vetélkedőn, valamint korcsoportos kerékpárversenyen mérték össze erejüket. A
kerékpártúra érintette a kőbányai pincerendszer egy részét, valamint a Sibrik Miklós út - Harmat

utca kereszteződésénél kialakított új "Biciklis Pont''-ot is. Az Autómentes Nap délutánján a KTC
megrendezte az Óhegy parkban az első "Szelíd motoros" találkozót. Az eseményre több mint 40
gyerek érkezett, egyesek kismotorral, mások futó biciklivel, de akadtak rolleres és görkorcsolyás
résztvevők is.
December ll-én vasárnap került megrendezésre a l O. Kőbányai Bringapark Kupa, amely egyben
Magyar Kupa futam is volt. Közel 300 bringás tekerte végig a kijelölt pályát, ami rekordnak számít
a verseny eddigi történetében. A nap folyamán 15 kategóriában szolgáltatták a látványosságokat és
az izgalmakat a versenyzőknek és a nézöknek egyaránt. Az eseményt megelőzően a KTC két nyílt
napot is szervezett a cyclocross szakágat kedvelők számára CBringapark Cyclocross nyílt nap), ahol
nagyságrendileg 120 sportoló vett részt.
A szakmai beszámoló kitér a ritmikusgimnasztika-szakosztály tevékenységére és eredményeire is.
Kőbányán jelenleg kb. 120 lánynak tartanak ritmikusgimnasztika-tanfolyamokat és -edzéseket
minden korosztály és kategória számára, az ovisoktól a felnőttekig és a hobbisportoléktól a
versenyzőkig. Edzéseiket két helyszínen, a Kőbányai Janikovszky Éva és a Kőbányai Szent László
Általános Iskolákban, valamint alkalmanként a Kőbányai Széchenyi István Általános Iskolában
tartják, heti öt alkalommal délutánonként. A Sportliget KTC által bérelt területén elhelyezkedő
kőépületben kialakított 60 nm-es tükrös tomateremnek köszönhetően már nyáron is lehetőségük van
edzések megtartására, hogy a versenyzők ne essenek ki teljesen a gyakorlásból a szünet alatt se. A
hagyományos Karácsonyi Gála mellett a KTC sportolói részt vettek Diótörő - Marika álma című
nagy sikerű előadásban is.
Összegzésként megállapítható, hogy a 2016. évben a KTC sportoló i által elért kiváló eredmények és
a rendkívül népszerű sportrendezvények jelentősen hozzájárultak Kőbánya hímevének
öregbítéséhez, valamint a kerékpározás népszerűsítéséhez.
A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete.
Elnök úr köszönetét fejezi ki a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára a
kapott támogatásért, amely hozzájárult a KTC zavartalan működéséhez.
A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság
hatásköre.
II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2017. február"
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Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. S a ó Krisztián
jegyzó
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l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. .12017. (II. 21.) határozata
a Kőbányai Torna Club 2016. évi támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a Kőbányai Torna Clubnak a 2016. évi 4 millió forint támogatásról szóló elszámelását
elfogadja.
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A bizonylatot klállfló (SZállitó) neve (lehel

l Teljesités dátuma

J Számla összege•

~

B.

9.
i 10.
l 11.
12.
13.
14.
~nybrntt

q.,gilbtások

Budapest Főváros X.
Budapest Főváros X.
Buda est Főváros X.
Budaoest Főváros X.
Budapest Főváros X.
ELMU
ELMU
ELMU

2016.05.2612016/059

l 2016.06.071

GU4EB4607910
2016.07.22 P/08/4
v16011003929
2016.10.03 2016/102
v16011003524
2016.09.02 2016/090
v16011003059
2016.07.28 2016/081
lv16011002734 __ 1___2016.06.23120,16/071
v16011002355
2016.06.13 2016/063
v16011001286
2016.03.25 2016/038
v16011001030
2016.03.03 2016/024
v16011000755
2016.02.12 2016/018
v16011000341
2016.01.18 20161007
810101166818
2016.10.04 2016/096
812700726372
2016.09.02 2016/091
810201135438
2016.08.04 20161079

2016.08.09
2016.10.18
2016.09.07
2016.08.08
2016.07.11(
2016.06.15
2016.04.06
2016.03.10
2016.03.01
2016.01.25
2016.10.03
2016.09.16
2016.08.04

2016/000060

kerékpáros ruházat egyedl mintával

_6. IBudaoestFöváros X. ker.

ker.
ker.
ker.
ker.
ker.

szerelés
S ortliaet bérleti díi 2016.10. hó
S ortlioet bérleti dl i 2016.09. hó
Soortliaet bérleti díi 2016.08. hó
KöQ,_Önk .. ____l_fu,ortliQetQérleti dii 201_6.07. hó
Köb. Önk.
Soortliaet bérleti df' 2016.06. hó
Köb. Onk.
Soortlioet bérleti dri 2016.04. hó
Köb. Önk.
S ortliaet bérleti dí' 2016.03.hó
Köb. Önk.
Soortliaet bérleti dfj 2016.02.hó
Köb. Önk.
Soortlioet bérleti df' 2016.01. hó
villanvszámla 2016.08.12-09.13
vinanvszámla2016.07.14-08.11.
vmanvszámla2016.06.11-07.13

15. ELMU

viBanvszámla 2016.04.12-04.30

841600233146

16. ELMU
11. ELMU
18. ELMU

viltanvszámla 2016.03.09-04.11
villanvszámta 2016.02.10-03.08
vtlla~ ámla 2016.01.14-02.09
ázszámla 2016.03.08-04.04
aázszámla 2016.02.06-03.07
aázszámla 2016.01.05-02.05
autóbérlés lsaszea túra
mentö Isasze túra
616 szitanyomás lsaszeotúra
baleset biztosrtás Isztriai edzőtábor
soortrendezvénv lebonvolitása Köbánvai Autómentes Nap)
szervezés lsaszeo túra
előadó müvészetet kie . Szal
Köbán ai Autómentes Nap
útvonalbiztosrtás tsaszeatúra
sportszalaáltatás isztriaiedzötábor)
nevezési díi Master OB
nevezési dl'
nevezési di' Gemene Naovdf'
nevezési dí' Gemene Kuoa
nevezési dl' Mátra kör
nevezési dl' Tour de Gvömrö
nevezési dl' Tour de Gyömrő
nevezési d['
versenvzöi liceneek

841200209607
2016.05.04 2016/047
84300013n21
2016.04.07 20161038
840900107378
2016.03.02 2016/018
100197459103
2016.04.25 2016/047
100197395734
2016.03.29 2016/031
100197319921
2016.02.25 2016/018
50081612016
2016.04.11 P/0413
HUN/2016w0126
2016.04.09 2016/052
2016/GL2/000248
2016.04.08 20161047
2015w138
2016.03.09 2016/024
BI2SA3914747
2016.09.23 2016/096
HC4SA3933509
2016.04.09 P/04/4
WH1SA9775158
2016.09.23 P/09/9
WH1SA7868855
2016.04.09 2016/042
SZ1SA0212994
2016.10.19 2016/109
IH4SA9723121
2016.08.07 2016/078
MN5EA0072220
2016.06.23 P/09/1
WH1SA4518980 2016.05.27w29. 20161045
WH1SA4518996
2016.05.28 P/06/3
CK8SA0943895
2016.09.10 2016/069
DQ3SA7946827
2016.06.12 2016/058
DQ3SA7946808
2016.06.12 2016/058
BB7EwC353140
2016.09.18 P/09f7
201&-263
2016.07.20 2016/079

Furaon-City Kft
Hunaa Ambulanee Kft
Laurus 2000 Kft
Maovar Kerékpársportok Szövetséae
Menesdorfer Attila
MereuriuSwColonel Kft.
Trafo Club Kft
utvonalbiztosrtás Eq~.§Olet
VueltaSporteavesOiet
Brin a Fehérvar Kft
OKSI
Gemene NaovdiiértAiaoitvánv
Gemene Naovdl'ért Ala itvánv
~35. 'Gvötri Triatlon Klub
Jó Hátszelet ala itván
Jó Hátszeletalaoitvánv
38. Kösze i Kerékpáros EavesOlet
~39. Maovar Kerékpáros Szövetséa
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3o.
31.
32.
33.
34.

totibMdologi
ld•dhok(klküldclk,
n>pl't'ttntild.,ad6k,
dlJ•k)

Számla sorszáma

Ktnzetés
dátuma

(Ft)

~·~
1 1. IVitaSportlta!iaKft.

(gytbkbzln

Termék Iszoigáitatás megnevezése

rOvidlteni)

Klflzetést
Igazoló
bozonylat

+
Countrv Club
l 4Z. !Saloótariáni HKE
43. SPOrtVISion & Solutions Kft

1-

«cj,Szekszárdi Kerékoáros SE
Szekszárdi Szabadidős KE
47. Tatabán ai Kerékoáros és Triatlon Klub
48, T 6-S rt Kft.
Kft
l so. ITó-SPortKft
i 46.

2016.05.27 20161055

l

2016.05.27

499 333 Ft

18148 Ft

2016.05.03
20 542 Ft
2016.04.06
63 724 Ft
2016.03.01
72 514 Ft
2016.05.03
801
2016.03.23
1291
2016.03.01
174
2016.04.11
15 240 Ft
2016.05.11
38 OOO Ft
2016.05.03
256 794 Ft
2016.03.10
53 550 Ft
2016.10.03
20 OOO Ft
2016.04.11
60 OOO Ft
2016.09.30
41 275 Ft
2016.04.21
9 900 Ft
2016.11.07 1 OSB546Ft
2016.08.01
16 OOO Ft
2016.09.01
3 500 Ft
2016.04.29
120 OOO Ft
2016.06.10
7 OOO Ft
2016.09.05
20 OOO Ft
2016.06.02
17 500 Ft
2016.06.02
13 OOO Ft
2016.09.20
6 OOO Ft
2016.08.04
35 OOO Ft

2016.08.13 P/09/3

2016.09.08

5 OOO Ft

tco8SB46536481
N09EB6589612
GU4EB3935027

2016.04.19 2016/041
2016.07.31 P/0912
2016.09.10 P/09/5

2016.04.19
2016.09.08
2016.09.13

15 500 Ft
2 500 Ft
3 OOO Ft

.J.nevezési dli

.j.WH1SA7632821.j.

2016.09.24 P/09/10
2016.04.03 P/04/2
2016.06.26 P/0616
2016.05.07 2016/048
2016.08.24 2016/085
2016.07.06 2016/070
1016.05.1BIP/0612

2016.09.29
2016.04.05
2016.06.30
2016.05.04
2016.08.24
2016.07.06
l 2016.06.081

3 750 Ft
6 OOO Ft
11 OOO Ft
19 OOO Ft
15 960 Ft
24 950 Ft
23 940 Ft

GV4EA5016105
IH4SA7514758

"igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopbon és az utolsó,

002478(

lo;nun

l

Ilo_{ b

./.~Z.-,{$

/

/
~·cr~·

-'il"\·

/

............... c:~é~díi)~iái~Y............~/

t...=:r:

,..:-<.;;:

-10

7

/

3134 545

3134 545

~

~

1814!
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JSOOC
256794
53550
20000
so ooc
41275
990c
1088546

16000
3 500
120000
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felha~o-ználllsra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

Jgazo!juk, hogy a jegyzékben foglaltak az .érvényes pénzogyi 6J~mviteli rendelkez~..'sek szerint kerültek felhasználásrn,/és·~r

490333

2054~

l "Sz3mla össz~ew oszlopban azNa nétkOii (ne11ó) össz~el

Aluliron kedvezményezett kijelentem, hogy a támoSatilsként elszámolt fenti összeg a támogatási szerLödésbcn foglaltaknak megfclelöen kerOlt
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Igényelt
l
összeg
támogatás

499 333

§.vő képi~:Jtek

~szesenl

Támogató
töltlkll

10 OOO Ft
10000
100 OOO Ft
100000
100 OOO Ft
100000
100 OOO Ft
1001
100 OQQFt J______!QQ_ooo
100 OOO Ft
100oool
100 OOO Ft
100000-4.
100 OOO Ft
10000(
100 OOO Ft
100ooc
100 OOO Ft
1ooooc
32 544 Ft
32 W
17391 Ft
17391
31 302 Ft
31300

\nevezési dr Pilis Kupa
nevezési dli
nevezési dí'
nevezési df'
nevezési dí'
nevezési dí' Vároesztes xCOés MaraiOO
nevezés i dll Tisza-tó mara1
nevezésj díj Tour de 8_i_119_
lnevezésidli

A számlán
szerept6
összegból a
támogatás
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Kőbányai Torna Club Sportegyesület
2016. évi önkormányzati támogatás elszámolása
Szakmai beszámoló
K/4014/1/2016111.

Isaszeg felé

A

Kőbányai

Autómentes Napon a bányából kitekerve

www.kobanyabrinqa.hu www.kobanyarg.hu
2. olda:

Kőbányai Önkormányzat
Gáll Gizella részére
11 02 Budapest
Szent László tér 29.

2016. 12. 15.
Tárgy: Pályázati szakmai beszámoló K/4014/1/2016111.
A következök szerint nyújlja be az egyesületünk a Kőbányai Önkormányzat által a Kőbányai Torna
Club Sportegyesületnek nyújtott 2016. évi működési és alaptevékenységi támogatás pénzügyi
elszámolását. A támogatás összege: 4.000.000 Ft. A támogatás a K/4014/1/2016/11. számú
támogatási szerzödés alapján lett folyósítva a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére.
A KTC SE 2016-ben több eseményt is szervezett a kerületben, amelyekről az alábbiakban
számolok be:
Egyesületi élet a kerékpár szakosztálynál

A www.kobanyabringa.hu internetes oldalon a KTC kerékpáros szakosztálya folyamatosan tájékozatja
a kőbányaiakat és minden érdeklődő kerékpárost a kerültben zajló bringás életről, eseményekről,
valamint a kőbányai sajtó számára is folyamatosan hírekkel szolgálunk.
A KTC tagjai idén is részt vettek több szakágban a Magyarországon rendezett kerékpárversenyek
nagy részén, mint például Tour de Tisza-tó, Tour de Velence, Tour de Debrecen, Tour de Zalakaros,
Top Maraton MTB sorozat, őszi/téli cyclocross versenysorozaton, mely szakág szezonja jelenleg is
zajlik, valamint a saját, Sportligetben megrendezésre került megmérettetések.
A KTC kerékpáros szakosztálya 2016-ben is több új taggal bővült főként az utánpótlás korú
versenyzök tekintetében. Egyesületünk továbbra is foglalkoztatja főállásban edzőként Specziár Viktor,
aki maga is kerékpárversenyző. Idén férfi Master 2 kategóriában elnyerte a magyar bajnoki cimet
országúti mezönyversenyen.
AKTCSE a következő eredményekre a legbüszkébb, melyeket a 2016-os év során gyűjtöttek tagjai:
• Majoros Dávid: cyclocross magyar bajnok U13-as kategóriában
• Specziár Viktor: országúti mezönyverseny magyar bajnok Master 2 kategóriában

Torna Club
104 Budapest,
Telefon: 06I

i
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2016. március 12-20 .. - KTC isztriai kerékpáros

edzőtábora

Immár negyedik éve utazott a KTC lsztriára edzőtáborozni kora tavasszal. Az úti cél az egyesület által
már jól ismert, törzshelynek számító, Vrsar település volt, itt is a Hotel Pineta nevű szállás. Idén is
szép számmal vett részt az egyesület a táborban, 17 fő edzett együtt több mint egy héten át. Volt aki
az országutat, de voltak akik a terepet választották, hiszen ez a tájegység rendkívül alkalmas mind a
két kerékpáros szakág számára.

2016. április 9. - Isaszegi emléktúra

Április 9-én, szombaton, az isaszegi csata évfordulójának emlékére szervezett kerékpártúrára
összegyűlt több mint kétszáz kerékpárost a várható eső sem tántorította el egy jó kis tekeréstőL A
Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI) előtti térről induló túra apropója, hogy Isaszegre tekerve együtt
emlékezzenek meg a 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának sorsdöntő
ütközetéről.

Az útvonal, hasonlóan az elmúlt évekhez Pécelen keresztül vezetett, ahol Pécel Önkormányzata és a
Péceli Kenyérgyár teával, pogácsával és zsíros kenyérrel kínálta a túrázókat A meleg tea idén
különösen jó szalgálatot tett. A frissítés után már csak 8 km-t kellett tekerni, hogy megérkezzenek
lsaszegre, ahol egykor huszárok rohamoztak, ott most fáradt kerékpárosok szálltak le a nyeregbőL A
Szoborhegyen, a Honvéd-emlékműnél Edényi László a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatójától
megtudhattuk, hogy milyen kiélezett és hősies küzdelmet folytattak a magyar katonák 1849. április 6án az Isaszeg melletti dombokon. A történelmi visszatekintést követően a kerékpárosok
megkoszorúzták az emlékművet.
A pihenő után újra a kerékpároké lett a főszerep: a karaván visszaindult Kőbányára. A visszaút is
zökkenőmentesen zajlott, hála a fegyelmezett és felkészült bringásoknak, illetve a túrát felvezetéssel,
biztosítással segítő Kőbányai Wolf Polgárőrség, a Kőbányai Alfa Polgárőrség és a Kőkert Kft.
közreműködésének, valamint az ő munkájukat összefogó BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságának. A
Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztálya ezzel a túrával indította a szezont, tavasztól őszig
további túrákat és közös edzéseket, bringázásokat szerveznek, ahová várják a jelentkezőket.
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2016. szeptember 23. -

Kőbányai

Autómentes Nap

Csatlakozva az Európai Mobilitási Hét akcióhoz, Kőbányán 2016. szeptember 23-án, pénteken került
sor az .,Autómentes Nap" helyi programjára. A kerületben működő iskolák csoportjai kerékpártúrán és
ügyességi versenyen vehettek részt.
Az iskolások kerékpártúrát tettek a Sportligetbe, ahol sport és kulturális, környezetvédelmi vetélkedőn,
valamint korcsoportos kerékpárversenyen mérték össze erejüket. A kerékpártúra érintette a kőbányai
pincerendszer egy részét, az Óhegy parkot, a Sibrik Miklós út - Harmat utca kereszteződésénél
kialakított új .,Biciklis Pont''-ot is.
A Sportligeti programok zárásaként az iskolások egy triál bemutatót tekinthettek meg, majd az
eredményhirdetés után szervezetten visszatekertek a szervezőkkel együtt a KÖSZI elé.
Az Autómentes Nap délutánján a KTC megrendezte az Óhegy parkban az első .,Szelíd motoros"
találkozót. Az eseményre több mint 40 gyerek érkezett, egyesek kismotorral, mások futó biciklivel, de
akadtak rolleres és görkorcsolyás résztvevők is. Egy rövid felvonulás után, a Kőbányai Önkormányzat
jóvoltából, keksszel, almával és gyümölcslével frissíthettek, majd egy közös csoportkép után minden
gyerek labdát kapott ajándékba.
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2016. december 11- Kőbányai BringaPark Kupa

December 11-én vasárnap került megrendezésre 1O. Kőbányai Bringapark Kupa, amely egyben
Magyar Kupa futam is volt. Közel 300 bringás tekerte végig a kijelölt pályát, ami rekordnak számít a
verseny eddigi történetében.
Korábban sárban, hóban, fagyos szélben zajlott a téli szakágnak is nevezett Cyclocross kerékpár
verseny, ma inkább tavaszi nyitánynak tűnt a bringás esemény. A december eleji Magyar Kupa
versenyzöit napsütés, langyos szellő és kellemes időjárás fogadta. Ezt nem is bánták a szervezök,
hiszen rekord számú induló nevezett a futamokra, akiket népes nézősereg kísért el a Bringaparkba.
Az egész napos jó hangulatot a legkisebb korosztály (U? és U9) ifjú bringásainak fantasztikus
versenye alapozta meg. A jövő reménységei hihetetlen elszántsággal rótták a köröket, profi
versenyzöi stílusban vették be a kanyarokat és mászták meg az emelkedöket
A nap további részében a Magyar Kupa futamok - összesen négy futam, 15 kategóriában szolgáltatták a látványosságokat és az izgalmakat a versenyzöknek és a nézöknek egyaránt.
Kiemeit figyelem kísérte az Elit kategória versenyét, ahol számos korábbi és jelenlegi bajnok indult a
gyözelemért.
Az eseményt megelőzően a KTC SE két nyílt napot is szervezett a cyclocross szakágat kedvelői
számára (Bringapark Cyclocross nyílt nap), ahol szabadon megismerkedhettek a Sportligetben kijelölt
pályán. Az esemény ingyenes volt, és bárki részt vehetett rajta akár profi versenyző, akár csak
kb.
120 sportoló vett részt.
ismerkedik a sporttal.
A nyílt napokon összesen
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Ritmikus gimnasztika szakosztály
Köbányán jelenleg kb. 120 sportolási kedvelő kislányoknak és nagylányoknak tartunk ritmikus
gimnasztika tanfolyamokat és edzéseket minden korosztály és kategória számára, az ovisoktól a
felnőttekig és a hobbi sportoléktól a versenyzökig.
A X. kerületben edzéseinket és tanfolyamainkat két helyszínen, a Janikovszky Éva és a Szent László
Általános Iskolákban, valamint alkalmanként a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában tartjuk, heti öt alkalommal délutánonként. A Sportliget KTC által bérelt
területén elhelyezkedő köépületben kialakított 60 nm-es tükrös tornateremnek köszönhetöen már
nyáron is tartunk RG edzéseket, hogy a kislányok ne essenek ki teljesen a gyakorlásból a szünet alatt
se.
A szakosztályvezető Ladányi Beatrix, edzőink Pusztai Melinda, Lukács Lilla és Pogácsás Magdolna.
Valamit Gyergyói Szilvia balett tanár is a felkészülök sikerességét segíti.
2016-ban is (2016. december 18.) megrendezzük Karácsonyi RG Gálánkat a Körösi Csoma Sándor
Kulturális Központban, ahol az egyesület sportolói érdekes táncos előadást tartanak a több száz
érdeklödö szülö és rokonok számára.
Valamint az egyesület kislányai részt vettek a Köbányán megrendezésre került A diótörö - Marika
álma című nagy sikerű előadáson is.
2016-ben is számos eredményt ért el ritmikus gimnasztika szakosztályunk, és egy verseny
rendezésében is részt vettünk.
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Költségek, számlák résztelezése a számlaösszesítő sorszámozása szerint

•

1. Kerékpáros ruházat legyártása az egyesület tagjai számára, egyedi mintával,

Kőbánya

logójával a mez közepén. Egy évben egyesületünk általában két alkalommal gyártat mezeket:
a tavaszifnyári és az

őszi/téli

kerékpáros szezonra, melyek

és hosszban az adott évszak

időjárási

megfelelően

igazodnak anyagában

körülményeihez. A megvásárolt kerékpáros mezek

intenzív használatnak vannak kitéve, gyorsan elhasználódnak, így évente akár többször is
cserére szorulnak.
•

2. Kerékpárszerelés.

•

3-21. A KTC által, a Kőbányai önkormányzattól bérelt sportligeti terület bérleti díja és rezsi
költsége. A területet és az épületeket a kerékpáros szakosztály egész évben aktívan
használta, valamint számos kerékpáros rendezvénynek, nyári tábornak, BringaAkadémia
képzésnek is ad otthont.

•

22-24., 27. és 29. Isaszegi túra kapcsán felmerült autóbérlés,

mentő

és póló nyomtatás

költségei.
edzőtábor

•

25. és 30. Isztriai

•

26. és 28.

•

31-50. Kerékpáros versenyek nevezési d íjai és Iice nce kiváltás költségei.

Kőbányai

szervezésí és megvalósításí költsége, valamint sportbíztosítás.

Autómentes Nap szervezési és hangosítási költsége.

A Kőbányai Torna Club a 4 millió Ft-os támogatást a támogatási célnak megfelelően használta fel.
A Kőbányai Torna Club megvalósította az Isaszegi Túrát és az Autómentes Napot (ezekbe szervező
partnernek, támogatónak bevonta a Vuelta Kft-t is), valamint több más eseményt, és eredményesen
működtette mindkét szakosztályát

Budapest, X. kerület, 2017. január 9.

Eisenkrammer Károly
elnök
Kőbányai Torna Club

