
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Kőbányai Sport Club támogatási kérelméről 

A Kőbányai Sport Club elnöke, Öcsi Gábor azzal a kéréssel fordult a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy az Önkormányzat az 
érvényben lévő szerződésben meghatározott támogatási összegen felüli plusz hatmillió Ft 
összegű támogatást biztosítson részére. A kérelem az előterjesztés l. melléklete. 

A támogatás felhasználásáról a mellékletben szereplő szakosztályok részesülnek. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága és a Gazdasági Bizottság a soron következő ülésén 
tárgyalja. A bizottságok döntéseit az elnökök a képviselő-testületi ülésen ismertetik. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 millió forint 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Kőbányai Sport Club részére az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletében biztosított, az Önkormányzat és többcélú és területi kistérségi társulás 
igazgatási tevékenység sor terhére, az összeg felszabadításával egyidejűleg. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

Budapest, 20 ll. augusztus 5. 

' · szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

azonnal 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Kőbánya Sport Club 
1105 Budapest Ihász utca 24. 
Tel/Fax: 2616-710, Mobil: 0630-5269214 

www .kobanyasc.hu ksc@kobanyasc.hu 

Versenysport: úszás, birkózás, kajak-kenu, ökölvívás, sakk, öttusa. 
Szabadidősport: asztalitenisz, testépítés, kézilabda, természetjárás, 

harcművészet, rekreációs. 
20 ll. augusztus 3. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére. 

Tárgy: Kőbánya Sport Club, kérelem! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A 201l.április 16-án kelt kérelmünket, szeretném újra Ön elé tárni! 

A Kőbánya Sport Club, ezen belül annak úszószakosztálya igen nehéz anyagi 
szituációban végzi minden napos tevékenységét, már-már likviditási gondokkal 
küszködve. Ennek okait pár szóval az alábbiakban ismertetném. 

Költségvetésünk a 2011-es évre nem emelkedett a 2010-es évhez viszonyítva, 
igyekeztünk mi is a jelenlegi gazdasági helyzethez igazodva kialakítani azt. Szű.k 
költségvetésünk fedezi, fedezné kiadásainkat, ha megfelelő időben megkapná 
egyesületünk a műhelytámogatásokat. Ez idáig j július 25-én j jutott el hozzánk a 
MOB támogatása, mely az úszószakosztályunk állami támogatásának egy része, 
valamint megkaptuk a tisztelt önkormányzat havi juttatásait kiegészítve az 
előrehozott november-december hónapokkal. 

A Magyar Kormány az egycsatornás támogatási stratégiáját kialakítva a Magyar 
Olimpiai Bizottsághoz irányított minden pénzt, melyet az egyesületek és 
műhelyeinek támogatására lehetne fordítani. A tavalyi évben még a SOSZ 
(Sportegyesületek Országos Szövetsége), MUSZ (Magyar Úszó Szövetség), NUPI 
(Nemzeti Utánpótlás Nevelés Intézet) is támogatta egyesületünket, 
szakosztályunkat. Annak ellenére, hogy idén több pénzt fordíthatnánk a 
versenysportra és a szabadidősportra, a megemelkedett, - a sportra fordítható 
pénzek alapján, sajnos a gyakorlatban ez nem realizálódott. A SOSZ támogatását 
megszüntették, így összességében a tavalyi évhez viszonyítva kevesebb állami 
támogatáshoz juthatunk. (Itt említeném meg, hogy fennállásunk óta az egyik 
legsikeresebb évet zártuk 2010-ben mely alapján 9 millió forint támogatással 
számoltunk. Három felnőtt Európa-bajnoki aranyérmet, egy ifjúsági olimpiai 
aranyérmet, és egy ifjúsági Európa-bajnoki aranyérmet szereztek versenyzőink, nem 
beszélve a számtalan felnőtt,- valamint korosztályos országos bajnoki címről, 
valamint országos diákolimpiai címekről). 

A tisztelt önkormányzattal érvényben lévő szerződésünk alapján ebben az évben is 
emelésre számítottunk, mely alapján az inflációt követve 52 millió forint 
Önkormányzati támogatást terveztünk, de a már ismert gazdasági körülmények 
miatt itt is csökkentés történt. Mindez az eddigi költségvetés számaival 



kigazdálkodható lenne, ha a szakosztályaink költségei nem növekednének (uszoda 
bér, villany- víz-csatorna díj, bérleti, versenybírói, regisztrációs díjak ), mely újabb 
plusz terheket ró egyesületünkre, szakosztályainkra. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Egyesületünk elnöksége, tagsága és szakosztályai nevében kérem, hogy az 
Önkormányzat ez évi müködési célú általános tartalékkeretéből, hat millió forintot 
szabadítson fel egyesületünk részére, illetve indokaink alapján a teljes összeg 
átutalásáról intézkedni szíveskedjen! 

Egyben tájékoztatni kívánom, hogy a kért összeget az alábbiak szerint kívánjuk 
felhasználni: a támogatási cél, az egyesület szakosztályainak, különösen az 
úszószakosztály, müködésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények 
fenntartásával összefüggő bérköltségek, megbízási díjak, közmüdíjak, bérleti díjak, 
nevezési költségek, játékvezetői díjak, utazási és szállás költségek és sportszerek 
beszerzése. 

• Úszószakosztály 3.000.000.-
• Birkózószakosztály 700.000.-
• Sakk szakosztály 800. OOO.-

l újjáalakult a szakosztályunk, kiegészült az MTK sportegyesülettől átjött 
teljes szakosztály, benne az NB IIB csapattal, valamint az utánpótláskorú 
versenyzőkkel l 

• Ökölvívó szakosztály 800.000.-
• Asztalitenisz, Testépítő, Kézilabda és Öttusa szakosztályok, 700.000.-

Kérem, Polgármester Urat, hogy az elfogadott támogatási összegről az 
Önkormányzat felé, a 20 ll. év második felében keletkezett költségek kerülhessenek 
elszámolásra. 

Pozitív válaszát, gyors intézkedését várva tisztelettel: 

l 
·~/ 
Dcsi~. 
elnökluvJ. . 


