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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 
(TÖRI-KE) elnöke kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságához, hogy a határozatlan időre kötött 
együttműködési megállapodás keretében az évi 17 millió forint támogatáshoz még plusz 
támogatást ké:rjen. 

A MÁV Északi Járműjavító az elmúlt években támogatta az intézményt. Az üzem bezárt ezért 
a korábban befolyt összeg hiányzik az intézmény fenntartásához. Ez éves szinten 6 millió 
forint. 

A Törekvés Táncegyüttes idén ünnepli 50. éves évfordulóját, melynek megrendezésére a 
Művészetek Palotájában kerül sor 2011. május 7-én. A rendezvény megszervezése és 
archiválása l millió forint kiadást jelent. 

A támogatási szerződés felülvizsgálatát is el kell végezni, mivel a TÖRI-KE-ben működő 
nyugdíjas szervezetek programjainak lebonyolítását a továbbiakban az önkormányzat nem 
kérelem alapján, hanem a megállapodásban rögzítve kívánja támogatni. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága 2011. február 3-ai i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A TÖRI-KE 
kérelme alapján indokoltnak tartja a tavalyi támogatás megemelését 6 millió forinttal és 
egyben felkéri a polgármestert, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat az épület 
átvételével kapcsolatban. 

Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület javasolja, 
hogy a 2011. évi költségvetésbe terveztessen be az évi 17 millió forint támogatásorr túl 
6 millió Ft plusz keretet a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ 
Kulturális - Szabadidő Egyesület részére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
W ee ber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

l 



2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert készíttessen hatástanulmányt a Kőbányai és Vasutas Törekvés 
Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület átvételének lehetőségéről a 
Magyar ÁllamvasutaktóL 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. február 7. 

Törvényességi szempontból látta: 

~~ Hegedűs Kár ly 
mb. jegyz' 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
W ee ber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

W ee ber Tibor 
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14/2011. (1. 6.) sz. Kolturális és Oktatási Bizottság határozata 
(10 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület - 20 l O. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló - tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Főosztályyezető Úrasszony! 

A 20ll. évben, a TÖRI-KE részére az Együttműködési megállapodásunk 
értelmében, - ismereteim szerint -, 17 millió forint támogatás van 
előirányozva. Ez költségvetésünk több mint 30%-a, amit ezúton is köszönünk. 
Az idei évben azonban három tényező, alaposan megnehezíti 
működőképességünket, - ha az éves inflációt, áremelked,ést figyelmen kívül is 
hagyjuk - és alapvetően befolyásolja az intézményünkben működő amatőr 
csoportok megszokott és elfogadott feltétel rendszerét. 

l. A MÁV Északi Járműjavítótól az elmúlt évben kulturális és egyéb 
programok lebonyolításáért, oktatások szervezéséért intézményünk - éves 
szinten- 6millió forint fűtés költségtérítést kapott. Mivel az üzem bezárt így 

ez a támogatás 20 ll-ben hiányzik. 
2. A Törekvés Táncegyüttes idén ünnepli újjáalakulásának 50 éves 
évfordulóját, melynek megrendezésére a Művészetek Palotájában, kerül 
sor, 2011. május 7-én. E rendezvény méltó módon ünnepelné meg és állítana 
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emléket e nagyhírű és létszámú kőbányai néptáncegyüttesnek A Jubileumi 
műsor költség összetevői vázlatosan a következők: helyszín (MÜPA) 
bérletének költségei, technika - személyzet, zenekari próbák és fellépési 
költség, több kamerás digitális felvétel készíttetése az emlék DVD-hez, 

szállítás stb-stb. a várható jegybevétel mellett is kb. lmillió forint többlet 

kiadást jelent. 
3. Polgármester úr javaslata, me ly szerint az intézményünkben működő 
nyugdíjas szervezetek programjaik lebonyolítására ne külön-külön adjanak be 
kérelmeket, hanem ez is legyen benne a már meglévő Együttműködési 
megállapodás költségvetésében, egyszerűsítve az ügyintézést. Ez éves szinten 

kb. fél milliÓ forint. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságo t, hogy a 20 ll. évi támogatási összeg 
megállapításánál vegye figyelembe fenti tényezőket is, és a már előirányzott 
összeget lehetőségéhez mérten egészítse ki. 

A 123 éve működő Törekvés Művelődési Központ fő támogatója, bázisa -az 
elmúlt évek önkormányzati támogatását kivéve - a MÁV és azon belül az 
MÁV Északi Járműjavító volt. Mivel 2010-ben az üzemet felszámolták, 
jövőbeni működésünkkel kapcsolatban számos kérdés merült fel, amely az 

önkormányzatot érdekelheti-érintheti: 
Az elmúlt 123 évben a TÖREKVÉS-ben működő szervezeteknek nem kellett 
jogilag is megalapozott viszonyban lennie a tulajdonossaL Az államosítások 
előtt a Művelődési Ház szerves része volt az Északi Főműhelynek, az 
államosítások után ugyan a működési felügyeletet, szervezeti struktúrát a 
V as utasok Szakszervezete kapta, de a Ház teljes üzemeltetése, fenntartása, 
karbantartása, "korszerűsítése" a MÁV Északi Járműjaví_tó feladata maradt. 
A rendszerváltás éveit követően a Magyar Államvasutak a Magyar Állam 
tulajdona volt; majd a MÁV; későbbMÁV ZRt-vé alakult, és minden hasonló 
épületet (bekebelezett) apportált a vagyonába. A MÁV ZRt. mint Gazdasági 
Társaság többször kinyilvánította, hogy elsődleges feladata a termelés, a 

'll'tá' sza 1 s ..... . 
Az elmúlt 20 évben, gyakorlatilag csak leltároztak a Törekvésben. Az épület 
fenntartása és a Törekvés Művelődési Központra és a TÖRI-KE-re hárult. 
A 20 l O-es esztendőben (az Északi megszűnése ), pedig megkezdődött a jogi 
rendezés megalkotása azaz, a bérleti szerződés előkészítése és megkötése az 
"új" céggel, a MÁV ZRt-vel. A feltételeket a MÁV Zrt. irányítói diktálták, 
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diktálják. 2010. januárjában az éppen regnáló elnök-vezérigazgató úrral a 
TÖRI-ben, szóbeli megállapodásra jutottunk a fó paraméterek 
vonatkozásában. Nevezetesen, hogy évi 120.000Ft-ért, 15 évre bérbe adják a 
használóknak, a kultúra ápolására az épületet. A szerződés írásba foglalása 
jelenleg is fogalmazás alatt van csak már új partnerek a tárgyalók, aláírók. 
Mindezekért izgalmas kérdés a Könyves Kálmán körút 25-ben, illetve 

KÖBÁNY ÁN az Önkormányzat szándéka. 

Tervezi-e, szándékában áll-e ill. kezdeményez-e az önkormányzat 
tárgyalásokat a MÁV-val, hogy kezelésre átvegye a Törekvést, megőrizve 
és megtartva Kőbánya e területének kulturális központj át? 

Természetesen tu~ju~ hogy ezt csak komoly vizsgálat és hatástanulmány után 
lehet eldönteni, de fontos tudnunk jövőnkkel kapcsolatban. 

Kérjük tehát az önkormányzatot, hogy fentiekben alakítsa ki álláspontját, 

nyilvámtsa ki elképzelését, szándékát. 

Ezúton is köszönjük az önkormányzat eddigi és reményeink szerint a jövőbeni 
támogatását, melyet e nagy múltú, Kőbánya kulturális életének egyik 

legpatinásabb intézménye irányában tett. _,..___/.. KÖBi.:N"\"J,l ~s VE'.li~<~ TÖREKVÉS 
\r·\.<fr.:<t;;./ l M.K. 
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