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Előterjesztés a Közművelődési Bizottság részére 
· a Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Merkapt Maraton Teám Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) iészére· 15 OOO OOO Ft 
működési c~lú támogatást nyújtott a Sportegyesülettel 2019. április 30-án megkötött 
KC0/220-2/2019 iktatószámú támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati 'rendelet 8. 
melléklet 49. sora terhére. A támogatás célja a Sportegyesület alaptevékenysége ellátásának és 
működésének támogatása volt. 

A Szerződés alapján a Sportegyesület alaptevékenysége keretében az azzal összefüggő 

működési költségeinek fedezésére (sportfelszerelés vásárlására, bérleti díjakra, bérköltségekre, 
versenyeztetéssel összefüggő költségekre, nevezési, átigazolási és versenyengedélyek díjára, 
közüzemi díjakra, járulékokra, adókra) fordíthatta az egy összegben biztosított támogatást. A 
Sportegyesület a támogatás teljes összegét a 2019. évi önkormányzati telekadó megfizetésére 
használta fel. 

A Sportegyesület a támogatási összeg felhasználásáról határidőben elszámolt. A Sportegyesület 
elnöke 2019. november 28-án benyújtotta a 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolását. 
A pénzügyi elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A szakmai beszámolóban (az 
előterjesztés 3. melléklete) az elnök részletes tájékoztatást adott a Sportegyesület 
tevékenységéről, rendezvényeikről, a megvalósított programokról. A részletes elszámolás a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán 
megtekinthető . Az elszámolás megfelel a támogatási szerződésben foglaltaknak. 

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 5. pont 5.1. alpontja alapján a Közművelődési 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. január,, /4 ?' ~ 

Radványi Gábor 

pontból ellenjegyzem: 



1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. .. /2020. (I. 21.) határozata 
a Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága a Merkapt Maraton Team Sportegyesület részére 2019. évben nyújtott 15 OOO OOO 
forint összegű támogatás elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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3. mell ékl et az elöterjesztéshez 

BESZÁMOLÓ 

Asport, m·int önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenyséfü a magyar és az egyetemes 

kultúra része, a .nemzetl .egeszségfE;ljlesztés alapvető eszköze, valamint a .szabadidő 

eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek keretében folyik. A 
sport Jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség 

formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez. A sport.részterületei összefüggő, egymással 
kölcsönhat.ásban álló egészet alkotnak. 'Fő funkci.ója a sport mu.veltségtartalmainak átadása, 
és az egészségre nevelés. Jelentős szerepet Játszik a .sport és a testi nevelés 
személyiségfejlesztő hatá~a; amely elengedhetetlen a felnőtté · válás; szocializáci.ó, és az 
egészséges érett személyiség kialakulásának folyamatában. A verseny - és élsport a 
testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejezendő területe, ösztönző minta a 
rendszeres testedzéshez, a teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszi k 
a hazafias érzelmek és a nemzeti hovatartozás erősítésében is. 

Alapvetöérték, hogy a sport társadalmilag hasznos funkciója ervényesüljön : 

az ·egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés, 
az ifjúság erkölcsi nevelése, személyiségformálás, 
a mozgásműveltség és a cselekvés biztonság fejlesztése, 
a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése, 
a szórakozás és szórakoztatás, 
a sport ttirizmus elősegítése 

Ezekkel a célkitűz~sekkel alakultunk Kőbányán, 2006-ban. A Merkapt Maraton Team 
Sportegyesület számos olyan rendezvényt, programot szervezett, mely egyrészt lehetőséget 
biztosít tevékenységének és hét szakosztályának (kajak-kenu, atlétika; hegyikerékpár, 
triatlon, labdarúgás, hegymászás, sárkányhajó) bemutatkozására, a széles nyilvánossággal 
való megismertetésére, illetve az egyesület céljaiban meghatározott sportos, egészséges 

életmódra való biztatás kifejezésre juttatására, az ismeretterjesitésrEl, tanácsadásra a 

lakosság'körében. Másrészt, a Merkapt Maraton Team Sportegyesület rendezvényein más 

civil szervezetekszámánris lehetőséget ad a bemutatkozásra, a szemléletformálásra a 
nagyközönség számára. Emellett a Merkapt Maraton Team .Sportegyesület szakosztályainak 
tagjai számos (közel száz) versenyen, rendezvényen vesznek részt aktívan. Labdarúgó 

szakosztályunk az elmúlt 1 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, így jelenleg 75 
utánpótlás korú gyermek ismerkedik a labdajáték szépségével a felnőtt, old és veterán 
csapat mellett. 

Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk {X. kerület) történelmi, helytörténeti 
nevezetességeinek bemutatására, népszerűsítésére a tömegsporton keresztül. Kiemelt 
eseményünk: 

--~----·--·---·--- ---···--·---------·--""" ____ ,,,,_,_____________ . 
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Jubileumot ünnepelt a kőbányai föld alatti bringaverseny, a MOFÉM U.nderworld Kupa, 
amely tíz évvel ezelőtt egy jó poénnak indult és még a szervezők sem gondolták volna, 
hogy a rendezvény hosszútávon is ennyire életképes lesz. Márpedig élet az van benne! 

A versenyzők beszámolói egyértelműen kiemelik, hogy a változatos és igazán különleges 
pálya mellett a rendezvény egyik legfőbb jellemzője a fantasztikus hangulat. Ennek 

megfelelően idén is - a kiabáláson túl - a legváltozatosabb eszközökkel buzdítctták a 
versenyzőket a kordon mellett állók: a kolomp, a síp, duda vagy a tapsrúd volt az 
alapfelszerelés, de lehetett kerékpárfelnit vascsővel vagy épp sörösüveggel ütlegelő 
szurkolókat is látni - a hangzavar garantált volt! 

A tizedik MOFÉM Underworld Kupa az U19 fiúk és .a női indulók futamával vette kezdetét . A 

legtöbb szem egyértelműen Poór Brigittára, a többszörös Európa-bajnok tereptriatlon
versenyzőre sze&eződött, aki először állt rajthoz a kőbányai versenyen, .de nem látszott rajta 
a megilletődöttség, hiszen körelőnnyel győzedelmeskedett Szekeres Viktória (KTM Teszt 
Team) és. a Merida Maraton Team CST-t .csapattárs, Cso·bay·Nóra élőtt , Ugyanebben a 

'L 



futamban az U19-es fiúk elképesztő tempót hajtottak, akik között végül Csuja Bálint 
(Superlor MTB Team}, Majoros Dávid (Kőbánya Cycling Team), Szvercsek Márk (Superior 
MTB Tearn) .sorrend alakult ki. 

A második futam a 19-31 éves férfiaké volt, ahol szintén szoros meccs zajlott, amelyből a 
rutinos Underworld-ös Gérnyi Balázs (Superior MTB Team) került ki győztesen, őt Sylvester 
Balazs (ZKSE) és Darányi Bence (Péceli TE-Cseuz Ördögei) követte a dobogóra. 

Kétségtele·nm a cyclocross-futam jelentette a nap fő attrakcióját, amely először került be a 
verseny r:ep:ertoárjába, és amelynek kedvéért némi pályamódosításra is sor került - néhány 
plusz kanyar, egy meredek le- és egy felhajtás, valamint két ugróakadály formájában. Az első 
körök színes füstbombák ködében telt, amit a versenyzők annyira nem, de a szurkolók 
nagyon élveztek. A futamot nagy fölénnyel Búr Zsolt (Vialand Racing Team) nyerte, az 
ezüstöt Kusz Mátyás (FEMAT ZSKE) zsebelte be, míg a harmadik helyet Forintos Norbert 
(BME Cycling) szerezte meg, aki a második futamban is versenyzett, Igaz, ott mountain bike
kal. 
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És ha már a duplázóknál tartunt A szervezők lehetőséget kínáltak arra, hogy azok, akik 
kedvelik az igazán hajmeresztő kihívásokat a hagyományos MTB futam mellett a cyclocross 
versenyben is elindulhassanak-természetesen a szakágaknak megfelelő kerékpárokkal. 
Végül 7-en vállalták be a nem mindennapi kalandot. Rögtön említsük .is meg Búr Zsoltot, aki 
miután megnyerte a CX-futamot, szusszanás:gyanánt görgőzött kicsit, majd a beállt a 32-42 
évesek MTB futamába, hogy ellentmondást nem tűrően, körelőnnyel megnyerje azt is. A 4. 
futamban Buzso mellett Prájczer Péter (KTM Teszt Team) és Zsofcsák Péter(Super.ior MTB 
Team) állt dobogóra. A futamhoz kapcsolódóan meg kell még említeni, hogy az az 
előnevezés során betelt, így az „teltházzal", azaz 70 fővel zajlott. 

Az 5. futamban a 43 év feletti férfiak versengtek, ahol Fésűs László zabálta fel a mezőnyt 
kegyetlen tempót diktálva. A második helyen a versenyt rendező Merkapt SE bringása, 
Ladányi Miklós végzett, aki Kefe mellett szintén a dobogó évek óta visszajáró vendége. A 
harmadik Horváth Győz.ő (Superior MTB Team) lett. A futamban külön értékelésre kerültek 
az 53 év felettiek, itt Kovács László (Waberer's Trek Team) győzött, míg a.63 év felettiek 
között Kármán József diadalmaskodott. 

____________ .. _ __________________ .. _________________ .. ___________________ S_ 



A MOFÉM Underworld Kupa első 10 évé ezzel lezárult. És hogy mit hoz a jövő? Többször elhangzott 

már, hogy a versenyt á bringások szeretete, a támcgatók lelkesedése és a szervezők elhivatottsága 

hozza össze évről-évre. Amíg ez a hármas égyüttállás megvan, addig lehet számolni a föld alatti 

versennyel. 

Budapest, 2019. november 26. 

MERKAPT MARATON TEAM SPORTEGYESÜLET 
~ .~· u.d, e.s!, Mag. l.ódi út 12/B 
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