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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Torna Club Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Torna Club Sportegyesület (a továbbiakban: KTC) 201~-ban 24 OOO OOO Ft összegű 
támogatásban részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya~ Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. ::nelléklet 38. sora és a 13. 
melléklet 8. sora terhére. A támogatás célja a KTC alaptevékeny3égének és működésének a 
támogatása volt. A támogatás összegéből a KTC 12 OOO OOO Ft-ot a kerékpáros és a ritmikus 
gimnasztika szakosztályainak, valamint a „Kőbánya Cycling Team" nemzetközi országúti 
kerékpáros csapat működésével kapcsolatos költségek fedezésére volt jogosult fordítani. A 
fennmaradó további 12 OOO OOO Ft összeget a támogatási szerződésben részletezett kerékpáros 
programok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére fordíthatta. 

Az Önkormányzat 2018. december 20-án módosította a KTC ké:-elme alapján a támogatási 
szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés), mivel a KTC a Kőbánya Bringa projektre kapott 
összeg az egyes programok közötti felosztásának a módosítását kérte. A módosító szerződésben 
rögzítésre került, hogy a KTC 2018. október 5-én visszafizetett az Önkormányzat részére 1 270 OOO 
Ft-ot (az előterjesztés 2. melléklete), amely az Alapszerződésben foglalt 12 OOO OOO Ft és a 
módosító szerződés szerinti 10 730 OOO Ft különbözete. 

A KTC elnöke 2019. január 31-én, határidőre benyújtotta a 2018. é'!i önkormányzati módosított 
összegű 22 730 OOO Ft működési támogatás elszámolását. Az elszámolás kivonata az előterjesztés 3. 
melléklete. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető. Az 
elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő. 

A számlaösszesítő alapján a támogatást a KTC az alábbi költségnemekre használta fel: 
1. Személyi juttatások 1373 910Ft 
2. Járulékok 268 190 Ft 
3. Elelmiszer 288 296 Ft 
4. Szakmai anyag 1 586 140 Ft 
5. Egyéb készlet 3 897 844 Ft 
6. Igénybevett szolgáltatások 14 317 930 Ft 
7. További dologi kiadások 997 690 Ft 

Összesen: 22 730 OOO Ft 

A KTC kiemelten támogatott kerületi sportegyesület, amely kerék;:,ár és ritmikus gimnasztika 
sportágakkal foglalkozik. A támogatás pénzügyi elszámolása mellett a KTC képekkel ellátott 
részletes szakmai beszámolót (az előterjesztés 4. melléklete) is készített a 2018. évi 
tevékenységéről. 

A kontinentális bejegyzésű nemzetközi kerékpáros csapat két kontinens 15 országában, több mint 
60 versenynapot teljesített több külföldi edzőtábort követően. A csapat 20 alkalommal végzett zárt 
UCI kategóriás nemzetközi versenyen a legjobb 10 között. 

A KTC felnőtt és utánpótlás kerékpáros versenyzői a tavalyi évben S3 versenyen vettek részt. A 
sportolók 48 I., 35 II. és 31 III. helyezést értek el. 2018. szeptemberében kezdő csoportot indított a 



sportegyesület, ezáltal az utánpótlás korosztályos versenyzők létszáma 10 főről 18 főre emelkedett. 
A kerékpárosok Specziár Viktor edző vezetésével heti 4 alkalommal edzenek. 

A ritmikus gimnasztika szakosztály 3 helyen (Szent László Ált. Iskola, Janikovszky É. Ált. Iskola, 
Sibrik Miklós úti edzőterem) tart edzéseket, foglalkozásokat, tanfolyamokat különböző 
korosztályoknak az óvodáskorúaktól a felnőtt versenyzőkig. 

A KTC-Vuelta ritmikus gimnasztika szakosztálya az iskolás és a febőtt versenyzők eredményei 
révén évről évre a legeredményesebb 4 klub között végez a Magyar Ritmikus Gimnasztika 
Szövetség éves értékelésében. 

A KTC számos népszerű és sok embert megmozgató rendezvényt és programot szervezett 2018-
ban: 

1. Bringás reggelik 
A sp01iegyesület Kőbánya kerékpáros közösségének építése céljából 3 alkalommal szervezett 
bringás reggelit kerékpáros szempontból frekventált helyeken, összesen 900 résztvevővel. A KTC 
összesen 900 OOO Ft-ot költött a szervezésre. 

2. Isaszegi kerékpáros emléktúra 
A túra a „Mozdulj Kőbánya" programsorozat része volt, a kőbányai lakosok számára ingyenes 
részvételi lehetőséggel. A kerékpáros túrára 483 fő adta le a nevezését. A KTC a rendezvényre 
1 400 OOO Ft-ot fordított. 

3. Kerületi Mountain Bike Diáksport verseny 
A versenyen a kőbányai általános iskolák 1-8.osztályos tanulói vettek részt, összesen 40 fő. A 
versenyre 1 130 OOO Ft-ot költött a sportegyesület. 

4. Mobil KRESZ pálya a kerületi nyári táborban 
A tábor helyszínén, a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola ud·,arán a kerékpározásé volt a 
főszerep 2018. júniusától augusztus végéig. A táborozó gyermekek elsajátíthatták a KRESZ 
ismereteket, kerékpár kezelési gyakorlatokat végeztek, bicikliztek az ügyességi pályán. A tábor 
kilenc hete alatt 200 fő diák vett részt a bringás napköziben. A KTC 900 OOO Ft-ot fordított a 
programra. 

5. Európai Mobilitási Hét- Kőbányai Autómentes Nap 
Az Autómentes Napon kerületi óvodásoknak és iskolásoknak szervezett programokat a 
sportegyesület. Összesen 340 fő óvodás és 244 fő iskolás vett részt a játékos, kerékpározással 
kapcsolatos programokon. Az Óhegy parkban megrendezett Autómen-::es Családi Napon közel 100 
fő vett részt. A KTC a programokra összesen 2 900 OOO Ft-ot fordított . 

Az óvodai közlekedésbiztonsági oktatás keretében a KTC jé.tékos közlekedésbiztonsági 
foglalkozásokat taiiott tavaly ősszel a X. kerületi óvodákban. A sportegyesület a Kőbánya Bringa 
projekt részeként közel 600 fő óvodásnak tartott a korosztálynak speciálisan kifejlesztett oktatást. A 
KTC összesen 1 900 OOO Ft-ot költött az óvodások oktatására. 

A KTC az Önkormányzat megbízásából a Kőbánya Bringa program keretében BringaAkadémia 30 
órás akkreditált pedagógus továbbképzést szervezett a kőbányai általános iskolák pedagógusai 
számára 2018. november hónapjában. A továbbképzés helyszíne a kőbányai Bringapark volt. A 
KTC a pedagógusképzésre 1 OOO OOO Ft-ot költött. 

A sportegyesület a lebonyolított rendezvények, programok kommunikációjára (weboldal, facebook 
oldal, média megjelenések, plakátok, óriásplakátok) összesen 600 OOO Ft-ot fordított. 

Összegzésként megállapítható, hogy a 2018. évben a KTC sportolói által elért sporteredmények és a 
népszerű kerületi rendezvények jelentősen hozzájárultak Kőbánya hírnevének öregbítéséhez, 
valamint a sport és a kerékpározás népszerűsítéséhez. 
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A KTC köszönetét fejezi ki a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az általa 
nyújtott működési támogatásért, amellyel hozzájárult a KTC zavartalan működéséhez. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerü~et 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, 2019. február „ l~ · " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza~ isztián 

jegyző f rl-'~ ~ 

~ 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. .12019. (II. 19.) határozata 
a Kőbányai Torna Club Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányai Toma Club Sportegyesületnek 2018. évben nyújtott 24 OOO OOO forint 
támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 
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2. melléklet az előterjesztéshez



3. melléklet az előterjesztéshez









4. melléklet az előterjesztéshez
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