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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 

és a Törekvés M.K. Nonprofit Kft. támogatásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2016 januá1jában közművelődési megállapodást kötött a Törekvés M. K. Nonprofit Korláto lt 
Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Törekvés Kft.), melyben az Önkormányzat vállalta, 
hogy az éves költségvetésben meghatározottak szerint támogatást nyújt a közművelődési 

feladatok ellátásának segítése érdekében. A Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet a 
2018. évre 20 OOO OOO Ft támogatást irányzott elő az alábbiak szerint 

17 OOO OOO Ft támogatást a Kőbányai és Vasutas Törekvés Műve l ődési Központ 
Kulturális - Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: Töri-ke) részére és 
3 OOO OOO Ft támogatást a Törekvés Kft. részére. 

A támogatást támogatási szerződés keretében, elszámolási kötelezettséggel biztosítottuk, és a 
támogatási összegek átutalása mindkét támogatott részére 2018. ápri lis 6-án megtörtént. 

Vizi Tibor és Nyulász János kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, melyben arról 
tájékoztattak, hogy a Töri-ke és a Törekvés Kft. további működéséhez anyagi támogatásra van 
szükségük , mivel a Törekvés Művelődési Központ (a továbbiakban: Törekvés) működtetéséhez 
szükséges fedezetet csak nagy nehézségek árán tudják biztosítani. A kérelem az előte1j esztés 2. 
melléklete. 
A Törekvés 2018 . évben 4 200 OOO Ft állami támogatásban részesült. A működési feltételeket 
- a kapott támogatásokon felül - pályázati lehetőségekkel próbálják biztosítani . 

Javasolom, hogy a Törekvés további működéséhez az Önkormányzat 9 OOO OOO Ft támogatást 
biztosítson a következő felosztás szerint: 

Töri-ke részére 5 OOO OOO Ft, 
Törekvés Kft. részére 4 OOO OOO Ft. 

II. Hatásvizsgálat 

A Törekvés Kft. és a Töri-ke részére biztosított további támogatás l e hetővé teszi , hogy a 
Törekvés működése a továbbiakban is biztosított legyen. A támogatás rendelkezésre 
bocsátásával maradéktalanul megvalósíthatóvá válnak a Törekvés Kft.-vel 20 16-ban megkötött 
közmüvelődési megállapodásban foglalt feladatok. 

III. A végrehajtás feltétele 

A támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 18. évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. sorának 
(Po lgármester általános tartaléka) terhére javasolom biztosítani. 



A támogatást támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat, amely tartalmazza a 
felhasználás módját, a támogatás nyújtásának feltételét , valamint az elszámo lás határidejét. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
e l őterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018 . szeptember „ ,f p :'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

j egyző 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (Xl. 20.) határozata 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 

és a Törekvés M.K. Nonprofit Kft. támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Müvel ődési Központ további működésének biztosítása céljából a Kőbányai és Vasutas 
Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület részére 5 OOO OOO Ft, a 
Törekvés M.K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 4 OOO OOO Ft támogatást 
biztosít támogatási szerződés keretében, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. 
melléklet 7. sora (Polgármester általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, az 
el őirányzat-átcsop01iosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Fe ladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Radványi Gábor Úr alpolgármester részére 1 _ . 
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Mai napi telefoni beszélgetésünkre hivatkozással ktildjük a TOREKVES M.K.-ban 2018. 07.02-ún '-r -\ ... 
felvett emlékeztető II. pontját, amelynek 6. bekezdrse tartalmazza az Önkormány7:.at vezetése ,íltal 
megígért támogatási összeget, azaz 9 millió forinto ·, a megos:z:tás ha lehetséges a TORI-KE 5 millió 
forintra, a NONPROFIT 4 millió forintra kérnénk módosítani az előterjesztés előkészítésénél. 

fáradozásodat előre is köszönve. 
Budapest, 2018-09-14. 
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· / Vizi l'ibor 

Kivonat a 2018. 07. 02-if cmléke~~ctö II. ~ont 
„Jelenlegi használók csak nagy nehézség árán tudják a „TOREK VES" müködéshez. üzemeltetéshez 
szükséges fedezetet clö teremteni. 2012. óta folyama\osan nött a minimál bér, illetve a garantált minimúl 
bér összl!ge, ebböl a 20 17-es esztendö nagyon 119gy léptékű volt (azaz 14,9: 24,8°/i,). Lútogatúink 
fi:t.etöképes keresletének - a jelek szerint - kultúrára fordítható hányada elmaradt e számoktól. Bevételeink 
- reál értéken - vesztettek értékükbő l . a költségek viszont folyamatosan nöttek . Az Önkormány:t.uti és az 

úgynevezett állami támogatás (TEMI) stagnált, ma a Ház létszáma munkaerö ellátottsága a minimáli s 
szintre süllyedt. 2017-es évet úgy élte túl a TÖREK Vl~S, hogy elnyert egy úgynevezett Tér-Kö:t. projekt 
keretében pályázatot, fellépési lehetőséget a felújít~tt Újhelyi sétányon, ami közel 8 millió l'órinttal 
megemelte bevételeinket, tem1észetesen a kiadások is emelkedtek. 

Nehezítette az elmúlt iJöszak lervszerü költség gaz<:iálkodását, hogy az újonnan 111egbízot1 tulajdonosi 
jogokat gyakorló MNV Z1t, a 2015-16 esztendőben nem számlázott energiaszolgáltatást. azok nagy részL· a 
következő idöszakot terheli. 
/\ TÖRl·:K Vt'~S jelenlegi vezetése folyamatosan nyújt be pályázatokat, kisebb nagyobb sikerekkel. 
/\z emlékeztető kapcsán tájékoztatjuk tisztelt tagságunkat is, hogy a 2002:2003: 2004 években él/. állami 
támogatás, amit a TEMl-n keresztül kaptunk, 17,5 millió forint volt, most pedig 2016-ban 3,6 millió. 2017-
ben 4,2 millió, 2018-ban 4,2 millió, tehát ezen a szinten a bevételeink nem követték a minimál bér 
emelkeJések szintjét. 

' 
2018. május 16-án Dr. Papp Sándor Úr alpolgárrllester fogadta képviselönket, aki elmondta, hogy 
Önkormány:t.at vezetői értekezletén tájékoztatja vezető; társait a kialakult helyzetrö l. 2018 .. i úl ius 02-án Vi1. i 
Tibort és Nyulúsz Jánost a TÖREK VÉS képvisele~ében fogadta Kováes Róbert llr polgármester. a 
megbeszélésen jelen volt Radványi Gábor Úr alpolgármester és Dobrai Zsuzsanna irodavezető. akik az 
elhangzottakat feljegyzésbe, jegyzökönyvbe rögzítette. t'.:rkezésünkkor az előszobában helyet kellen 
foglalni. mivel az elözö tárgyalás még folyamatb~ volt, ekkor találkoztunk Weeber Tibor L'.Jrral 
alpolgármester, aki elmondta, hogy a vezetői érteke:qleten a TÖREK VÉS helyzetét megtárgyalták és az 
eredmény kedvezö, támogatást javasolnak. Szintén I a várakozás időszaka alatt Dr. Papp SúnJor l.lr 
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megerősítette. hogy a vezetői értekezleten támogató ag továbbította kérésünket, és az elhatároz.ás jó úton 
halad. 
Kovács Róbert Úr polgármester meghallgatta Vizi Tibor t~jékoztatóját. amelyet nagy vonalakban az 
emlékcz.tctönk tartalmaz. 
A megbeszélés eredménye, hogy a TÖREKVÉS űvclődési Központ szeptemberi kiutnlással klip 9 
millió forint önkorm~ínyzati támogatást működési 's kulturális feladatainak teljesítésére. Mcgosztúsa 
a következők szerint alakul: 6 milliót a TÖRJ-KE, J n illió forintot a Törekvés NONPROFIT Kfl kap. 

Bízva az clhangzottakban, a vezetői a TÖERKEVÉS Müvelödési Központban 
folytatódott/folytattuk a töbh mint 130 éve megke dett elvek megvalósítását, közösségi fejlesztést. a 
néphagyomány ápolását, a kulturált szabadidö eltöltés~szervezését, a nyugdíjas és egyéb klubok. sakkO/.ók. 
versenytáncosok, néptáncosok, gyennek foglalkozás , k, szakkörök és a mozgáskultúrát támogató egyéb 
csoportok (hastánc. jóga, modern és showtánc, stb) pr gramjainak megvalósítását, próbáimtk megoldását.'· 

Bízunk a vezetők jó szándékú döntésében , és a megígé ·t összeg kiutalásában. 

/a~ s.eL ____ _ 
. Vizi Tibcf r 
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