
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

C9 , számú előte1jesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Torna Club (a továbbiakban: KTC) 2017-ben 4 OOO OOO forint összegű támogatásban 
részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről , 
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 40. sora alapján. A támogatás célja a KTC 
alaptevékenységének és a működésének a támogatása volt. 

A KTC képviseletében Eisenkrammer Károly elnök úr határidőre benyújtotta a 2017. 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: 

1. Szakmai anyag 314 863 Ft 
2. Igénybevett szolgáltatások 3 270 324 Ft 
3. További dologi kiadások 414 813 Ft 

Összesen 4 OOO OOO Ft 

A támogatás elszámolása mellett a KTC képekkel ellátott részletes tájékoztatást is készített a 
szakmai tevékenységéről. A KTC kerékpározással és ritmikus gimnasztikával 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 2017-ben az utánpótlás és amatőr tagok mellett felnőtt ún. ,,elit" csapattal bővült, 
melynek tagjai mögött számos magyar bajnoki és nemzetközi eredmény van. A csapat tagjai részt 
vettek a Tour de Hongrie nemzetközi versenyen is. Legeredményesebb versenyzőjük Filutás Viktor, 
aki a Portugáliában rendezett Európa Bajnokságon magyar pályarekordot döntött. Specziár Viktor 
Master 2 kategóriában az országúti mezőnyversenyen, valamint a fiatal versenyzőik közül Majoros 
Dávid cyclocross és Pakot András mountainbike szakágakban magyar bajnoki címet szereztek U13-
as kategóriában. 

Az egyesületben több nagycsaládban élő gyerek van, akik számára a tagdíjból 20% kedvezményt 
biztosítanak, valamint a nevezési díjak nagy részét átvállalja a KTC, ezzel segítve a családokat. 

A kőbányai kerékpárosok számára évek óta szezonnyitó rendezvénynek tekinthető Isaszegi 
Emléktúra 2017-ben több mint háromszáz résztvevővel rajtolt április 9-én a Rottenbiller parkból. A 
nevezőket igazi tavaszi napsütéses időjárás fogadta, és a megszokott szakszerű útvonal-biztosítás 
mellett tekerhették végig a 60 kilométeres túrát. 

Csatlakozva az Európai Mobilitási Hét akcióhoz, Kőbányán 2017. szeptember 16-22-ig több 
kerékpáros eseményen vehettek részt az érdeklődők. A Szent László Emlékév jegyében szeptember 



16-án rendezték meg azt az Emléktúrát, amit a kőbányai Szent László szobortól a mogyoródi Szent 
László szoborig és vissza úton, mintegy 50 km-es távon teljesíthetett a főleg gimnazistákból álló 
csoport. 

Szeptember 22-én, pénteken került sor az „Autómentes Nap" helyi programjaira. A délelőtt 

folyamán a kerületben működő iskolák csoportjai kerékpártúrán és ügyességi versenyen vehettek 
részt a Sportligetben, ahol különböző kerékpáros ügyességi versenyszámokban mérték össze 
erejüket. Az Autómentes Nap délutánján kerékpáros bányatúra és családi programok várták az 
érdeklődőket az Óhegy parkban. Legnagyobb érdeklődés a pincerendszerbe tartó bringatúrát és a 
BKV-s busz holtterének kipróbálását övezte. 

November 11 -én és december 16-án Bringapark Cyclocross nyílt napot szerveztek a cyclocross 
szakágat kedvelők számára, ahol nagyságrendileg 60 sportoló tesztelte a pályát a 2018. január 14-én 
megrendezésre került Magyar Bajnokság előtt. 

A szakmai beszámoló kitér a ritmikusgimnasztika-szakosztály tevékenységére és eredményeire is. 
Kőbányán jelenleg kb. 150 lánynak tartanak ritmikusgimnasztika-tanfolyamokat és edzéseket 
minden korosztály és kategória számára, az ovisoktól a felnőttekig és a hobbisportolóktól a 
versenyzőkig. Edzéseiket két helyszínen, a Kőbányai Janikovszky Éva és a Kőbányai Szent László 
Általános Iskolákban tartják délutánonként, heti öt alkalommal. A Sportliget KTC által bérelt 
területén elhelyezkedő kőépületben kialakított 60 nm-es tükrös tornateremnek köszönhetően már 
nyáron is lehetőségük van edzések megtartására. 

Összegzésként megállapítható, hogy a 2017. évben a KTC sportolói által elért kiváló eredmények és 
a rendkívül népszerű sportrendezvények jelentősen hozzájárultak Kőbánya hírnevének 
öregbítéséhez, valamint a kerékpározás népszerűsítéséhez . 

A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

A KTC elnöke 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 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2018. február ,, .{b ·" 

ontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2018. (II. 20.) határozata 
a Kőbányai Torna Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányai Torna Clubnak a 2017. évi 4 millió forint támogatásról szóló elszámolását 
elfogadja. 
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1. sz. melléklet 

SZÁMLAÖSSZESÍTÖ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 
a K/14554/1/2017/11. számú szerződés keretében biztosított „Egyesület Míiködési" támogat;ís felhasználásáról 

1 Kedvezményezett neve: .. _. _ IKöbányai Toma Club Sportegyesület ·-· __ ___ ___ ------------i 
Jelen elszámolás összealliro_1anak neve, telefonszarna, e1 Prommer Anett,+ 36 30 815 2993 , iroda@vuelta.hu 1 

ma ii c1me: , 
vo,,.. 1J'_uu1,...:, v.:,.:, ,_1,..5 '-'. - - ·- 4 OOO OQQ Ft J 

Elszámolandó támogatás összege: 4 OOO OOO Ft 1 

Szerzödéshez 
mellék letként csatolt 

KÖLTSÉGTERV fö 
sorai 

sz:1km:1i :1r.y:ig 

igény bevett 

szolg:'illatúsok 

Számla/ b izon_y_lat adata i 

"' 'i= "' .; E 
N •<1l 
,n N 

~"' 
O 0 
oÍ "' 
"' 

Számla sorszáma 
Teljesítés 

dátuma 

A bizony latot kiállító (Szállító) 

neve (lehet rövidíteni) 

u 

L 
1 IN09SB1388894 / 2017.04.06 ,{Graffic-Com Bt. 

2 1 NQ9SB9585670 ,,,,.---- 2017.D9.20/J1:Deal Sport 

3 IJF001037/2017 /" 2017.10.31_,,-f·JLB Factory_ Kft. 
------- ---4 JP2017/D2371 _,,,,.-- J, 2017.03,17_,,_-jr:>_aul_J,.ange Hunga_ry_ Kft. / 

5 1278/2017 

6 lv17D11003393 

7 lv17011D02859 

8 lv17011002597 

9 lv1701 1002392 

10 lv17011D02035 
11 lv17011001605 

12 lv17011001390 

13 lv17011000938 

14 lv17011000609 

15 Jv17011000293 

16 12017-47 

./ 1 2017.04.07....---J-pixel Print Magyarország Kft. 

/ 1 2017.11.13)fjp.Föv.X.ke;::Köb. Önk. 

..LI 2017.09.28___,,l-é_p_ Föv. X.ker. Köb. Önk. 

/ ,1 2017 .08.31 Jsi5'. Föv. X.ker. Köb. Önk. 

-./ 1 2017.08.08 !Bp_. Föv. X.ker. Köb. Önk. 

_..,,,-J 2017.06.26 !Bp. Föv. X.ker. Köb. Önk. 

/1 / 2017.05.29 !Bp. Föv. X.ker. Köb. Onk. 

/ ''I" _2017.04.25 !Bp. Föv. X.ker. Köb. Önk. 

- ,...j' 2017.03.29 jBp. Föv. X.ker. Köb. Önk. 

.,,-----"'[ 2017.02.24 1 Bp. Föv. X.ker. Köb. Önk. 

//1 2017.02.06 !Bp. Föv. X.ker. Köb. Önk. 

/I 2017.09.29 _JOebreczeni Attila 

17 1843100598720 . ....-1 2017.05.08 IElmü-Émász Energoaszolg . Zrt. 

18 110019814859250004641135 1 2017.01.30---t'Fögáz Zrt. 

19 110019884059050004641135 1 2017.02.27,:,'!'Fö_gáz Zrt. 

20 110046659851050004641133 1 2017.03.27 lf_ögáz Zrt. 

21 l 10130067207650004641134 

22 IJH4SA2561747 

{23\ IHUN/2017-0138 

24 IPH6SAD842271 

25 IHC4SA5962786 

26 IMB5EAD911350 

.r.V)l68-17-54/41 

rw11231 -17-28/41 
29 IHC4SA3933539 

30 ILN5SA3638510 

31 IN2D17/0295 

32 J IH4SA8157223 

/ 

/ 

,/ 

/ 

/ 

2017.04.28 Fögáz Zrt. 

2017.09.22 Gizmosport Kft. 

2017.04.11 Hun. Amb. Kft. 

2017.11.22 lnfo-Transit Kft. 

2017.07.24 Kerekes F. Kft. 

2017.07 .23 kerekes F. Kft. 

2017.03.18 Maistra d.d. 

2017.03.18 Maistra d.d. 

2017.04.08 Mercurius-Col. Kft. 

2017.09.22 Pecze Róbert 

2017.04.06 Promix-Gifts Kft. 

2017.05.25 ~ Sonoric Kft . 

.,------

Termék /szolgá ltatás megnevezése 

Jsasze_g_ rajtszám /' 
sportérem (KöbAMN) / 
kerékpáros ruházat ,,... .. --
2 db kerékpáros cipö ~-----
KTC zászló. molinó ~~~ 

bérleti dij 2017.1 1. / 
bérleti dij 2017.10 

bérleti dil 2017.09 

bérleti dil 2017.08 

öérleti dij 2017 .07 

bérleti dij 2017 .06 

bérleti dij 2017 .05 

bérleti dij 2017.04 

bérleti dil 2017.03 

bérleti dij 2017 .02 

rendezvényszervezés 

villany 2017.03.10-04.10 

gáz 2016.12.02-2017.01.03 

gáz 2017.01.04-02.02 

gáz 2017.02.03-03.02 

_g_áz 2017.03.03-04.03 

sportszolgáltatás freestyle show 

lsasze_g_ túra mentö 

óriásplakát nyomtatás, kihelyezés 

szállás 

szállás 

edzötábor szállás (apartman) 

edzötábor szállás (hotelszoba) 

szervezési. lebonyol ítási feladatok 

elöad.müv.kieg.szolg. 

lsasze_g_p_óló nyomtatás 

keréke_árjavitás 

1. oldal, összesen: 2 

Számla 
összege• (Ft) 

A számlán 

szerep lö 
összegböl a 

támogatás 
terhére 

elszámolt 

összeg 

28 893_ ,/ 28 893 

7 109 ~ - 7 109 

142 692 . - .- 142 692 

119 997 ~/ 119 997 

16 172 .,.../ 16172 

100 OOO 

-----
100 OOO 

100 OOO 
___ .,. 

100 OOO 

100 OOO _.,-·· 100 OOO 

Támogató 
tölti ki! 

__ ,,,....-
/' 

.-,· 
.,/' 

/ 

/ 
----

,/ 

100 OOO / 100 OOO / 

100 OOO •• - 100 OOO 
100 OOO 100 000 1-

100 OOO 100 OOO 

100 OOO _. 100 OOO 
100 OOO -· 100 OOO 
100 OOO . .- 100 OOO , 

30 OOO 30 OOO. ,,..,---
22 690 /. 22 690- / 

172 157 ,$,,,. 172 157 .,, / 

224 409 / 224 409 / 
130 319 / 130 319 / 
72149 _,,..... 72 149 / 

190 500 190 500_ / 
56 OOO _.,/ 56 OOO /' 

160 020 ,/ 160 020 _,,,,-
47 OOO , · 47 OOO ,,.-
23 200 .-/ 23 200 „ 

576 737 . 576 737V 

166138 166 138 1/' 

60 OOO / / 60 OOO 
45 OOO / 45 ooo· _/ 

188 595 ./ 188 595 ... / 
13 930 / 13 930 ./ 

Támoga ló 1ü/1i ki! 

Elszámolást ellenörizte: 

11 -------
Dátum: 

aláínls: 

költségterv 

1 

egyes fö 
sora iban 

igényel t 

támogatás 

314 863 

3 270 324 

Elözö 

részletek I Támogatásra I Eltérés 
elszámolásáb elszámolt - összege/%-

an elfogadott összesen a 

összeg 

314 863 0 

100,0% 

3 270 324 0 

1-

! 
1 100,0% 1 ~ 

# 
'-

~ 

~ 
13, 
l 
$ 
~ 



Számla / bizonylat adatai 
A számlán 

"' szereplö i<öltségterv Elözö 
Szerzödéshez E ro 

-~ -~ összegböl a egyes fö részletek Támogatásra Eltérés 
mellék letként csatolt 

A bizonylatot kiállító (Szállító) Számla támogatás 
Támogató 

soraiba n elszámolásáb elszámolt. összege/%-
KÖLTSÉGTERV fö 

N Teljes ítés 
"' "' Számla sorszáma Termék /szo lgá ltatás meg nevezése tölti ki! 0 ~ te rhé re igényelt an elfogadott összesen 
- 0 dátuma neve (lehet rövidíteni) összege' (Ft) a 

sora i "'"' "' elszámolt támogatás összeg u 
összeg 

33 MB5SA 1355565 2017.04.08 / Szigethy Csanád rendezvényszervezés 8 OOO / 8 OOQ 

34 GV2017/00023 20 17.10.29 . Szücs Kálmán szállás 24 OOO / 24 OOO .,.-
35 TJ-01315 2017.10.02 -· Tirszin János fotó készí tés KTC csapatfotózás 30 480 .,.- 30 480 / 

36 GV4EA3287294 2017.06.24 Tiszavirág T. Kft. ,. / szállás 29 OOO , / 29 OOO. · 

37 IH4SA9723147 ./· 2017.08.06/ Bringa Fehérvár Kft .•< nevezés - Master OB / 13 500 13 500 414 813 414 813 0 

38 000328/2017 
, 

2017.04.12 . .BringaErdö Kft / nevezés - Balaton Maraton ,- 25 OOO, 25 OOO , / 

39 MD5SA3228287 /' 2017.09.04/ BringAjka Kerékpáros SE / nevezés - kritérium ob 17 OOO / 17 OOO , / / , 

40 2017-26 2017.01.08 CoffeeRide SE / nevezés - CX OB Gross Aréna 21 OOO / 21 OOO , 

41 WH1SA893411 8 •' ' 2017.04.09 Crosskovácsi SKE nevezés - Crosskovácsi 15 OOO 15 OOO . / 

42 MN5EA0245746 I 20 17.04.15/ 'DKSI nevezés 11 500 , 11 500 - . 
43 VL 1 SA8168278 , / 2017.04.27 . 'Esztergomi Küllöszaggatók KE nevezés - Kinok kinja 23 OOO / 23 OOO / 

, 

44 CK8SA0943822 / 2017.09.05 ·Gyötri Triatlon Klub nevezés - Mátra kör 15 OOO .,/' 15 OOO 

45 HUF000454 2017.09.25 Hungaro Fondo Nonprofit Kft. nevezés - Riczu Imre eml. V. 17 500 / 17 500 ....---
46 WH1 SA4850864 

,, 
2017.06.05 „ Jó Hátszelet Alapítvány nevezés - Tour de Gyömrö 24 OOO ,,.~.,, 24 OOO ,/ 

47 GU4SA5609642 / 2017.06.01 , Kecskeméti Elsö Sor SE nevezés - Kun-kör 29 500 . , 29 500 . 
rov:ibbi dologi 

48 NJ6SA21 09784 / 2017.10.25 , Kerékpár Klub Kazincbarcika nevezés - VII I. KolorCross CX 23 OOO. / 23 OOO. -' 
ki:·1dúso k {ki küld etés, 

49 WH1SA6712705 ·' " 2017.03.03 , -Köbányai Sportszövetség Köbányai Torna Club SE tagdíj 201 7 10 OOO · 10 OOO ·· 100% 
rc:prczcnr:·1ció, :1dók, -

50 BB7E-C353147 20 17.09.17 / köszegi Kerékpáros Egyesület nevezés 9 OOO .~···.,, 9 OOO / 
, 

uí_jak) 
_, 

51 2017-75 > 2017.01 .06 ,· Magyar Kerékpáros Szövetség 2017. évi tagdíj 15 OOO / 15 OOO , 

52 20170282 / 2017.11.29 , rMediaBook Kiadó Kft. részvételi dij konferencia 12 OOO / 
/ 12 OOO 

53 NQ9SB6221135 ,/ 2017.07.31 .• ·ríÍÍerkapt Maraton Team SE nevezés - Underworld kupa 8 OOO - 8 OOO ,,,, 
54 HC4SA4723231 / 2017.06.16 _, .tviozgás Egészség Rekreációs SE nevezés - országúti és idöfutam OB 18 OOO ,/ 18 OOO -_, 
55 S-215/17 / 2017.02.25 ,' SOSz 2017. évi tagdíj 15 OOO , / 15 OOO ,/ 

56 LN5SA2146152 / 2017.03.21 J Szekszárdi Szabadidös KE nevezés - Sajó Péter emlékverseny 11 OOO/ 11 OOO / 
57 NQ9SB6710256 ,/ 2017.08 .1 3 •Tamási MTB se nevezés - Tamási XCO 11 OOO _./ 11 OOO ,/' 

58 KF5SA471 6827 / ' 2017.08.24 , ·Tó-Sport kft. nevezés - Tisza-tó Maraton 14 970 _, -· 14 970 /' 
59 KF5SA4716263 / 2017.05.16 / Tó-sport Kft. nevezés - Tour de Velence 20 970 -· 20 970 

60 VKE-2017-226 / 2017.11 .13 / Veszprémi KE nevezés - Veszprém Gross 27 140 / 27 140 _,, 

61 MB5SA 1979830 / 2017.07.22 / Zöld Irány Egyesület nevezés 19 500 ,/ 7 733 / 
So:-ofr igény sze;int beszú;hatók, de ügyelni keil az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen " sorban lévő képíetek hivatkozásainak helyességére. A lritö!tött táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e-

maii címre is meg kell küldeni!!! 
Összesen 4 011 767 4 OOO OOO 0 4 OOO OOO 0 4 OOO OOO 

'Afa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetn1. 

Alulí rott kedvezményeze tt kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben fog laltaknak megfelelően került felhasználásra. Kij elen tem, hogy a csatolt bizonylatok másolata i az eredetivel mindenben 
meoeoyeznek 
Jga;o~ uk, hogy a Jegyzékben fog laltak az érvényes pénzugy1 és számviteli rendelkezések szennt kendtek felhasználasra -· ~zetésre és ko nyve)ésre 

jDi<"m 1 7017 DEC J 3 1 ~~ 
'"" " .. \__. ......... 

(cégszerű) aláírás 

2. oldal , összesen: 2 



t(őbimya i Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 / 273 -18-61 
Fax : 061 / 273- 18-62 

www.koba nyabringa. hu www. kobanya rg .hu 
1. olda l 

Kőbányai Torna Club Sportegyesü let 
2017 . évi önkormányzati támogatás elszámolása 

Szakmai beszámoló 
K/14554/1 /2017 /I I. 

Isaszeg felé 

A Köbánya i Autómentes Napon az Óhegy Parkon át 



Kőbánya i Önkormányzat 
Farkas-Gáll Gizella részére 
1102 Budapest 
Szent Lász ló tér 29. 

Tár;w: Pályázati szakmai beszámoló K/14554/1/2017/11. 

l{őbányai Torna Clu b Sportegyesü let 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Tel efon : 061 / 273-18-61 
Fax: 061 / 273 - 18-62 

www.koba nyabringa.h u www .kobanyarg.hu 

2. o ldal 

2017.12.15. 

A következők szerint nyújtja be az egyesületünk a Kőbányai Önkormányzat által a Kőbányai Torna 
Club Sportegyesü letnek nyújtott 2017. évi mClködési és alaptevékenységi támogatás pénzügyi 
elszámolását. A támogatás összege: 4.000.000 Ft. A támogatás a K/14554/1/2017/1 I. számú 
támogatási szerződés alapján lett folyósítva két egyenlő részben a Kőbányai Torna Club 
Sportegyesület részére. 

A f(TC SE 20 17-ben is több eseményt szervezett a kerületben, amelyekről az alábbiakban 
számolok be: 

tgy_esületi élet a kerékpár szakosztálynál 

A yY_ww.kobanyabrinqa.l1u internetes oldalon a KTC kerékpáros szakosztálya folyamatosan tájékozatja 
a köbányaiakat és minden érd eklődő 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 Za lakaros, 
Top Maraton MTB sorozat, őszi/téli cyclocross versenysorozaton, mely szakág szezonja jelenleg is 
zajlik . 
A f<TC ker·ékpáros szakosztálya 2017-ben is több új taggal bővült főként az utánpótlás korú 
versenyzők tekintetében. Egyesületünk továbbra i:; foglalkoztatja főállásban edzőként Specziár Viktort , 
aki maga is kerékpéírversenyző. Idén férfi Master 2 kategóriában elnyerte a magyar bajnoki címet 
országúti kritériumversenyen. 
A KTC SE l egk i emelkedőbb eredményei 2017-ben: 

• Kritérium - Master 2 kategória - Specziár Viktor 
• Cyclocross - Master 2 - Specziár Viktor (2016/2017. évi szezon) 
• Cyclocross - U 13 - Majoros Dávid (2016/2017. évi szezon) 
• Mountainbike - U13 - Pakot András Gusztáv 
• a 2017/2018. évi cyc locross szezon eredményeirő l a 2018.01 14-én megrendezésre kerülő 

Magyar Bajnokság után tudunk beszámolni 
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201_7. március 11-18. - KTC isztriai kerékpáros edzőtábora 

Immár ötödik éve utazott a KTC 
Isztriára edzőtáborozni kora 
tavasszal. Az úti cél az egyesület által 
már jól ismert, törzshelynek szám ító, 
Vrsar te lepülés volt, ahol 
újdonságként nem a megszokott 
Hotel Pineta szálláshe lyen 
tartózkodtak a kerékpárosok, hanem 
a közelben levő Riva Apartmanokban , 
mely a sportolás szempontjából jobb 
választásnak bizonyult. Így a 2018-as 
edzötábort is ide tervezzük. Idén is 
szép számmal vett részt az egyesü let 
a táborban , 14 fő edzett együtt több 
mint: egy héten jt. Vo lt aki az 
országutat, de voltak akik a terepet 
vá lasztották , hiszen ez a tájegység 
rendkívül alkalmas mind a két 
kerékpáros szakág számára. 

201]. április 8. - Isaszegi emléktúra 

Április 8-án az isaszegi csata évfordu lójának em lékére szervezett kerékpártúrára összegyűlt. rekord 
számú, több rnint háromszáz kerékpáros teljesen megtöltötte a Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI) 
előtti teret. 
A KÖSZI e l őtt gyülekező bringás sereget szeles , de igazi tavaszi meleg és napsütés várta. A 9 órás 
indulás előtt l<ovács Róbert, Kőbánya polgármestere köszöntötte a tú rázókat. A résztvevők között 
találhattunk csa ládokat, iskolás gyerekeket, versenyzőket , lelkes amatőröket és idősebbeket is, akik 
nekivágtak idén is a 60 km-es távnak. Idén is a nevezők ajándék em lékpólót kaptak, valamint 
újdonságként bevezettük a raj tszámot, melyet eltehettek emlékbe a kerékpárosok. 
Az útvonal, hasonlóan az elmúlt évekhez, változatos környezetben vezetett el a csata helyszínére. Kis 
utcák, patak menti kerékpárút, országút és még egy szakaszon egy erdei földút is be lefért a napi 
programba. A túrázók Pécelen juthattak frissítőhöz, ezután már csak 8 km -t ke llett tekern i, hogy 
megérkezzenek Isaszegre , ahol egykor huszárok rohamoztak, ott most fáradt kerékpárosok szá lltak le 
a nyeregből. 
A Szoborhegyen, a Honvéd-emlékműnél Edényi László a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatójától 
megtudhattuk, hogy milyen kiélezett és hős i es küzdelmet folytattak a magyar katonák 1849. április 6-
án az Isaszeg melletti dombokon. A történelmi visszatekintést követően a kerékpárosok 
me!~koszorúzták az emlékművet. 
A pihenő után a karaván visszaindult Kőbányárn. A visszaút is zökkenőmentesen zaj lott, há la a 
fegyelmezett és évrő l évre egyre felkészLJ ltebben é rkező bringásoknak, il letve a tú rát biztosító X. 
kerületi Rendőr-kapitányságnak, a X. kerületi közterület felügyeletnek, valam int a Kőkert 
segítségének. A Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztálya és a Vue lta Sportiroda ezzel a túrával 
indította a szezont. 
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A királydinnye gonosz termése és küzdelmes emelkedők tették izgalmassá a kerékpártúrát, amire 
elsősorban kőbányai iskolásokat vártunk. Szeptember 16-án, szombaton Kőbányáról Mogyoródra 
tekerhetett el az több tucat bringás, aki részt vett az Európai Mobilitási hét keretében szervezett Szent 
László kerékpáros t(irán. A köze l 50 km-es táv nem várt kihívások elé állította a kőbányai Szent László 
térröl induló és a mogyoródi Szent László szoborhoz érkező kerekeseket. 
A f(őbányai Önkormányzat valamint a Klebelsberg Központ szervezésében reggel 8 órától 
gyülekeztek a túrázók a Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI) előtt, majd a terv szerint 9 órakor 
indultak volna a Szent László térről. Azonban az indulás közel fél órát csúszott, mert sokaknak már itt 
szervizelni ke llett a biciklijét. A kerekek pumpálása és fékek állítása közben kiosztásra kerültek a 
láthatósági mellények és ajándékok, majd egy rövid útvonal ismertetés után elindulhatott a túra . 
Az út sok fiatal résztvevő számára emlékezetes marad . Voltak, akik még soha nem kerékpároztak le 
ekkora távot. Közvetlenül a Hungaroring autóversenypálya mellett haladtak el , máshol pedig gyönyörü 
kilátás nyílt a Budai hegyekre. A kerepesi, mogyoródi dombok komoly erőfeszítésre késztették 
bringásokat, de a gyakori pihenők, és a frissítési lehetőség átsegítették a csapatot a nehézségeken . 
Mogyoródon a Szent László szobornál a rövid megemlékezés és pihenő után már „csak" 24 
kilométernyi visszaút várt rájuk, amit már sikerült defekt, és különösebb probléma nélkül megtenniük. 

201] . szeptember 22. - Kőbányai Autómentes~ 

A helyi iskolC:ik csoportjai délelőtt kerékpártúrán és különböző kerékpáros ügyességi feladatokon 
veszhettek részt. 
2017-ben hatodik alkalommal csatlakozott a Kőbányai Önkormányzat az Európai Mobilitási Hét 
akciósorozathoz. Kőbányán szeptember 22-én pénteken reggel 9 órakor a KÖSZI előtt ünnepélyes 
me9nyitóval kezdődött az „Autómentes Nap" programja. 
Az iskolások a KÖSZI-tői a kőbányai pincerendszer, az Óhegy park, és a Sibrik Miklós út - Harmat 
utca kereszteződésénél kialakított „B iciklis Pont" érintésével tekertek át a Sportligetbe. Miután 
mei:iérkeztek a rövid túráról a sportl igetbe, kettévált a társaság: a csapat nagy része a 9 állomásból 
álló, ügyesséfJi , közlekedésbiztonsági és helyismereti vetélkedőn próbálhatta ki magát, a többiek egy 
izgalmas, 300 méteres sprint versenyben mérhették össze gyorsaságukat. A sprintversenyen 3 
korosztá lyban a fiúk és lányok külön-külön párosával álltak rajthoz, ahol a gyorsabbak tovább jutottak 
a következő körre. 
A kerületi óvodák csoportjai számára a KÖSZI előtt és a lezárt Ászok utcában vidám , játékos 
vetélkedő és aszfaltrajz verseny volt a program . A délelőttöt a KÖSZI előtt és a Sportligetben is 
látványos freestyle kerékpáros bemutató színesítette. 
Az Autómentes Nap délelőtti programjain közel 400 gyermek vett részt. A sikeres lebonyolítást a 
Kőbányai Torna Club, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a 
KÖl<ERT Nonprofit Kft. és a Kőbányai Polgármesteri Hivatal kiváló együttmüködése garantá lta. 
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20{L_szepternber 22. - Családi Sportdélután az Autómentes Napon 

Kőbányai Autómentes Nap délutánján kerékpáros bánya túra, és családi bringás programok várták az 
érdeklödöket az Óhegy Parkban. 
16 órától bringás programok várták a családokat az Óhe~IY Parkban. A legnagyobb érdeklődés a 
bánya túrát övezte , ahol néhány száz méteren birtokba vették a kőbányai pincerendszert a bringás 
családok. A rem ek hangulatról a bányában a Tutta Forza fúvós zenekar gondoskodott, akik rövid időre 
koncertteremmé varázsolták a régi bányajáratot. A legkisebbek az Óhegy Parkban maradtak, és egy 
rövid minimotoros verseny után kipróbálhatták , hányan férnek el egy csuklós BKK busz ho ltterében . 
Az eredmény mindenkit meglepett, mert szinte mindenkit el lehetet tüntetni ezen a területen . A 
résztvevők a Kőbányai Önkormányzat ajándékait kapták. 

2017. november 11. - BringaPark Cyclocross nyílt nap 

A 2016. évhez hasonlóan idén is megszerveztük 
a BringaPark Cyclocross nyílt napot a 
Spmtligetben , ahol az érdeklődök és edzeni 
vágyók egy szabad és kötetlen edzés 
formájában ismerkedhettek a sportággal és a 
2018. január 14-én megrendezésre kerülő 

Magyar Bajnokság tervezett nyomvonalával. A 
novemberi nyílt napon nagy örömünkre több mint 
60 bringás tesztelte a pályát, és sok hasznos 
javaslatot tettek. 
2017. december 16-án ismét Cyclocross nyílt 
napot tartunk a Sportligetben . 
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A 2017/201 8. évi cyclocross szezonban ismételten a Köbányai Torna Club Sportegyesület szervezi 
meg a Magyar Bajnokságot, melynek szintén a Sportliget ad otthont. 

Kőbánya Cycling Team 

Az eddig főleg utánpótlás és amatör bringásokból álló Köbányai Torna Club 2017-ben bövült a felnött, 
elit csapattal. A Stubán Ferenc által korábban vezetett országúti klubok közel 20 éve meghatározó 
szereplöi a hé1zai kerékpársportnak: több magyar bajnoki cím, és eredményes nemzetközi szereplés 
van mögöttük. Stubán Ferenc több fiatal tehetséges sportolót hozott magával. A Köbánya Cycling 
Team tagjai kiváló bringások, rendszeres résztvevöi a komoly nemzetközi versenyeknek, 
klubszínekben vagy a magyar válogatott tagjaként. 
A csapat legeredményesebb versenyzöje Filutás Viktor 20'17 . júliusában a Portugáliában rendezett 
pályakerékpáros Európa Bajnokságon döntötte meg a 4000 méteres magyar rekordot, és nem 
mellesleg , a kiváló 8. helyet szerezte meg a pontversenyben. 
A Köbánya Cycling Team versenyzöinek az új mezben , az új színekben az elsö közös versenyük a 
Tour de Hongrie volt 2017. június 27 és július 2. között. 
A csapat a 2018-as évben a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) úgynevezett kontinentális 
besorolásában fog szerepelni, amely egy magas szintet jelent a kerékpársportban , így a csapat 
jelenleg is Olaszországban edzötáborozik. 

A csapat a KTC Se utánpótlás versenyzöivel részt vettek idén összel Törökbá linton egy 
csapatfotózáson . A képekböl óriásplakát is készült , melyekkel több helyszínen is találkozhatnak a 
járókelök Köb,3nyán . 
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Kőbányán jelen leg kb. 150 sportolást kedvelő kislányoknak és nagylányoknak tartunk ritmikus 
gimnasztika tanfolyamokat és edzéseket minden korosztály és kategória számára, az ovisoktól a 
felnöttekig és a hobbi sportolóktól a versenyzők i g. 
A X kerületben edzéseinket és tanfolyamainkat két helyszinen, a Janikovszky Éva és a Szent László 
Álta lános Iskolákban tartjuk , heti öt alkalommal délutánonként. A Sportliget KTC ál tal bérelt területén 
elhelyezkedő kőépületben kialakított 60 nm-es tükrös tornateremnek köszönhetően már nyáron is 
tartunk RG edzéseket, hogy a kislányok ne essenek ki teljesen a gyakorlásból a szünet alatt se , illetve 
itt álmodjuk meg az új gyakorlatokat. 
A szakosztályvezető Ladányi Beatrix , edzőink Pusztai Melinda, Lukács Lilla és Pogácsás Magdolna. 
Valamit Gyergyói Szilvia balett tanár is a felkészülők sikerességét segíti. 

2017 . december 15-én os megrendezzü k Karácsonyi RG Gálánkat a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális 
Központban, aho l az egyesület sportolói érdekes táncos e lőa dást tartanak a több száz érdeklődő 
szülő és rokonok számára. 

RG szakosztályunk a 2017-es évet is eredményesen zárta. 
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Az egyesü let és a Vuelta Sportiroda rendezvénye ire a hátrányos helyzetűek már több éve ingyenesen 
nevezhetnek és vehetnek részt a túrákon, versenyeken. 
Egyes ijletünkben az utánpótlás korosztályokban van több nagycsaládos is , akik kőbánya i lakosok. 
Nekik a havonta esedékes tagdíjból 20% kedvezményt biztosítottunk, valamint a nevezési díjaik nagy 
részét egyesületünk átvál lalta. 

Költségek, számlák résztelezése a szám laösszesítő sorszámozása szerint 

• 1-2 : 1:~ajtszám -gyártás az Isaszeg i emléktúrára , és éremkészítés a kőbányai Autómentes Nap 

versenyé re 

• 3-5. : egyed i kerékpáros ruházat gyártása a KTC SE versenyzőinek, kerékpáros cipő az 

edzőnk részére, valamint sátorra te h ető KTC SE molinók, a versenyeken törté nő 

megjelenéshez. Az egyesü let által használt kerékpáros ruházatok (pl. mez, nadrág , c i pő, 

kiegé:,zítők) a használati céljának megfe l e lő , magas minőségű termékek, melyeket az 

egyesü letünl< egyedi dizájn alapján gyártat. Egyesületi tagjaink évente 1-1 szett mezt és 

nad rágot kapnak, ami a gyakori és komoly igénybevétel mellett éven belül elhasználódnak, 

cse rére szorulnak. Általában az új ruházatot használják sportolóink a versenyeken , a 

kapottakat , javítottakat pedig edzéseken. Ugyanez az elhasználódás értendő a kerékpáros 

c i pőkre, kesztyűkre , bukósisakokra, stb. is. Egy bukás , vagy a cyclocross szakág sajátossága, 

a kerékpá rral futás, hamar elkoptatja a felszere léseket. 

• 6-15. és 17-21 .: Hangár utca 10. szám alatti ingatlan bérleti díja és rezsiköltsége 

• 16 , 22-23. , 29-31 , 33.: Kerületi kerékpáros rendezvényekke l kapcsolatban felmerült kiadások 

a 24. , 35. : Kőbánya Cycl ing Team óriásplak/:l! kihe lyezés és nyomtatás, csapatfotózás 

„ 25-28 , 34 ., 36 .: edzőtábor és versenyek alkalmáva l igénybe vett száll ások 

„ 32.: kerékpá rjavítás 

" 37-61.: nevezési és tagdíjak 

A Köbányai Torna Club a 4 millió Ft-os támogatást a támogatás i cé lnak megfe l elően haszná lta fe l. 
A Köbányai Torna Club megvalósította az Isaszeg i Túrát és az Autómentes Napot (ezekbe szervező 
partnernek , támogatónak bevonta a Vuelta Kft-t is) , valamint több más eseményt, és eredményesen 
működtette mindkét szakosztá lyát. 

Budapest, X. kerület, 201 7. december 15. 
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