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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
SPORT, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA 

Tárgy: Javaslat önkormányzati 
intézmények térítésmentes használatának 
engedélyezésére a László SC és a 
Kőbányai Liget Egyesület részére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az alábbi civil szervezetek kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz az 
alábbi önkormányzati tulajdonban álló intézmények térítésmentes használatának 
engedélyezése érdekében. 

1./ A László SC (1102 Budapest, Állomás u. 21.) 2010. május 29-30-án nagyszabású 
„Kőbányai Tömegsport Napokat" kíván rendezni előre láthatóan 40 csapat 
részvételével. 
A sportesemény lebonyolításához az Ihász utcai sporttelepen a két műfüves pálya 
(2010. május 29-én és 30-án 9-21 óráig) és a tornaterem (2010. május 29-én 9-21 
óráig) térítésmentes biztosítását kérik. A torna során helyi iskolás csapatok mellett 
helyi cégek, illetve kisebbségi és női csapatok is mérkőznének. 

2./ A Kőbányai Liget Egyesület (1102 Budapest, Halom u. 37/b) Kőbányai Amatőr 
Sakk Klubot hoz létre a sakkjáték iránt érdeklődő kőbányai családok - gyermekek 
és felnőttek részére. A Sakk Klub működéséhez a Kisebbségek és Civil 
Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász u. 26.) tárgyaló helyiségének 
térítésmentes biztosítását kéri határozatlan időre. 

Az előterjesztéseket a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. 
március 23-án megtartott ülésén megtárgyalta, a Bizottság döntéseit az elnök a 
képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
fogadja el: 

Határozati javaslatok 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
biztosítja a 1105 Budapest, Ihász u. 24. sz. alatti sporttelep két db műfüves 
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pályájának, valamint tornatermének térítésmentes használatát a László SC (1102 
Budapest, Állomás u. 21.) részére 2010. május 29-én és 30-án 9.00 órától - 21.00 
óráig megrendezendő Kőbányai Tömegsport Napok rendezvény lebonyolítása 
céljára azzal, hogy az ügyeleti díjat a László SC biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
biztosítja a Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza (1025 Budapest, Ihász u. 26.) 2. 
sz. tárgyalóhelyiségének térítésmentes használatát határozatlan időre keddi 
napokon 15.00 órától-17.00 óráig a Kőbányai Liget Egyesület (1102 Budapest, 
Halom u. 37/b) által szervezett Kőbányai Amatőr Sakk Klub foglalkozásai céljára. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a használat feltételeiről kössön 
megállapodást a Kőbányai Liget Egyesülettel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2010. március 31. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Tárgy: László SC kérelme 

Tisztelt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság! 

A László SC 2010. május 29-30-án egésznapos (09.00-21.00 óra között) labdarúgó tornát 
szervez iskolai és helyi cégek csapatai részére. 

A sporteseményt az Ihász utcai sporttelepen szeretnék megrendezni. A sporttelep díjtalan 
használata testületi hatáskör, valamint szükséges 1 fő gondnok hétvégi díjazása. 

Határozati javaslat: 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bizto
sítsa az Ihász utcai sporttelep térítésmentes használatát a László SC részére 2010. május 29-30 
napokon 09-21.00 óra között. A Bizottság javasolja, hogy az ügyeleti díjat a László SC bizto
sítsa. 

Budapest, 2010. március 17. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 



Tisztelt Haj dú Péter Úr! 

A László S.C azzal a tiszteletbeli kéréssel fordul Önhöz, hogy 2010. május 

29-30-án nagyszabású Kőbányai Tömegsport napokat rendezhessen. Ehhez 

szeretnénk kérni mindkét nap (szombat, vasárnap) 9-2l-ig az Ihász utcai két 

műfüves pályát valamint a tornatermet 29-re (szombat) térítés nélkül biztosítani 

szíveskedjék. 

A torna során helyi iskolás csapatok mellet helyi cégek csapatai, illetve kissebségi 

és női csapatok mérkőznének. 

A két nap során 12 különálló tornát szeretnénk rendezni, melynek díjazásait, 

játékvezetői díjait, egyebeket támogatóktól és nevezési díjakból fedeznénk. 

Várhatóan a 12 tornán 40 csapat kb. 400-500 játékos játszana aktívan. 
r 

Ugy érezzük, hogy ez a torna is jól szolgálná Kőbánya jó hírnevét. 

Tisztelt Hajdú Péter Úr! 

Reméljük a fentiekkel egyetért és támogatni tudja a torna sikeres lebonyolítását. 

Segítségét előre is köszönve: 

Magyari László 

László S.C elnöke 

LÁSZLÓ S.C. 
U.i: a torna tervezett programját és költségvetését mellékeljük! Ad<P2; BP- Állomás u. 2 j . 

Tel,, 06-20-26 Kfío.3642 

Bp.2010.03.10. 
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Kőbányai Tömegsport Nap Költségvetése 

-Pályabérleti díj: 
- Két nap 

(12 játékvezető x lO.OOOFt) : 120.000 Ft 
- Díjazás/12x20.000/: 240.000 Ft 

(érem-kupa-oklevél) 
- Egyéb: 40.000 Ft 

(szórólap,plakát, stb..) 

Összesen: 400.000 Ft 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

Iktatószám: 
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Tárgy: Kőbányai Liget Egyesület Ama
tőr Sakk Klub létrehozásának és műkö
désének kérelme 

Tisztelt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság! 

A Kőbányai Liget Egyesület (1102 Budapest, Halom u. 37/b.) kérelmet nyúj
tott be a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottságához, hogy biztosítson 
térítésmentes igénybevételi lehetőséget a Kőbányai Amatőr Sakk Klub létre
hozásához és működtetéséhez a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában 
(1105 Budapest, Ihász u. 26.sz.). A kérelmet a Bizottság 2010.1. 26-ai ülésén 
megtárgyalta, és 9/2010. (1.26) számú határozatában úgy döntött, hogy a klub 
tervezett tevékenységéről a Kőbányai Liget Egyesület részletes előterjesztést 
nyújtson be. A Kőbányai Amatőr Sakk Klub működéséről Egedi István az 
egyesület elnöke a kért részletes program- és költségvetés tervezetet benyúj
totta. 

Budapest, 2010. március 11. 

Határozati javaslat: 

1./ A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő
testületnek, hogy a Kőbányai Liget Egyesület (1102 Budapest, Halom u. 
37/b.) Kőbányai Amatőr Sakk Klub működtetése céljára a Kisebbségek és 
Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász u. 26. sz.) történő klubfog
lalkozások részére - keddi napokon 15.00-17.00 óráig - térítésmentesen az 1. 
számú tárgyaló helyiség használatához járuljon hozzá. 

2.1 A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartaléka terhére 
Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Kő

bányai Amatőr Sakk Klub működtetése céljára a Kőbányai Liget Egyesület 
(1102 Budapest, Halom u. 37/b.) részére. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
SPORT, IFJÚSÁGI, CIVIL ÉS KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG 

Nagy László elnök úr 
részére 

Jikfiy; A Kőbányai Amatőr Sakk Klub (a továbbiakban rövidítve: KASK) létrehozá 

Tisztelt Elnök Úr! 

I. Előzmények 

2009. 11. 25. - Hajdú Péter főosztályvezető úrral való beszélgetésem során felvetődött az a jó 
gondolat, hogy milyen jó lenne egy olyan kulturális lehetőség, amelyben a sakkjáték iránt 
érdeklődő kőbányai családok - gyerekek és felnőttek rendszeresen összejönnének. 
Közös beszélgetésünkből következtetve úgy gondolom, hogy egyetértettünk abban, hogy ez 
egy jó gondolat, amelyet megfelelő tervezéssel és a feltételek összehozásával, össze
hangolásával az utat a gyakorlati megvalósítás felé lehet vezetni. 
Levelem folytatásaként a pozitív előzményeket és az akadályokat is felvázoltam, majd záró 
mondatként megjegyeztem, hogy a terv elfogadása esetén szükséges akár többfordulós 
tárgyalással egyeztetni, közösen megbeszélni a személyi-tárgyi feltételeket. indulás- és 
klubfoglalkozás időpontjait. 

Azért is láttam megfontoltan megalapozottnak a többfordulós egyeztetést a részletes terv 
és megvalósítás kidolgozása előtt, mert: 

- meg kellett ismernem a leendő klub helyszínének a körülményeit (Bp. X. Ihász u. 26.) 
2010. február hónapban, a Sportirodából Nagy István úrral és a gondnok úrral közösen 
megnéztük a lehetőségeket: kb. 20 fő befogadására alkalmas klubnak való helység van a 
rendszeres foglakozásokra, valamint egy 80 fő befogadó képességű tanácsterem adódhat az 
esetenkénti nagyobb szabású sakkszimultánok megrendezésére. 
A klubhelységben van egy zárható szekrény (a sakkanyagok tárolására). A zárja rossz, ki kell 
cserélni. Megérdeklődtem 2010. március 5-én pénteken a Körösi Csorna úti csavarbollban, 
1 290 Ft áron kapható náluk ugyanolyan zár. Olcsóbb használt fogasok kellenének majd a 
kabátok tárolására, hűtőszekrény az üdítőknek és süteményeknek (a családias hangulathoz). 
takarító eszközök használata (seprű, parfis, lapát felmosófa, vödör). 
- igényfelmérést végeztem a helyszínhez közeli iskolákban, amelynek során a következő 
tényezőket kellett figyelembe vennem: a gyereket érdekelje a sakkjáték, megfelelően jó 
magatartású legyen és lehetőség szerint a családi hátteret is érdekelje a sakk. A Kápolna téri, 
a Bánya u.-i, az Üllői u. 128. általános iskolákban kb. 20 fő összejönne (gyerekek, esetenként 
testvérrel, szülővel), szelektálva a megfelelő magatartás szerint. 
- a KASK-t nem célszerű meghirdetni, mert akkor sok boldog-boldogtalan „tossz csont" 
is örömmel jönne rendetlenkedni. ; — 
- az egyeztetés során tisztázni kell majd. hogy melyik az a közvetlen felettosszerv^; % v ■■ r 
amelyikhez a KASK közvetlenül kapcsolódik. - > i ' l " 

./" 
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II. A Kőbányai Amatőr Sakk Klub (KASK) létrehozásának és folyamatos 
működtetésének részletes terve, indulási időpontja, részletes költségvetése 

1. Az előzményekre és az igényfelmérésre alapozva kezdetben kis létszámmal (kb. 20 fő) 
célszerű elindulni. Ennek okai: egyrészt a kezdeti megalapozott áttekinthetőség, másrészt 
olyan jó magatartású „kemény mag" kialakítása, amely jó magatartású irányba befolyásolja a 
később csatlakozókat. 
2. A klubtagokat személyes megkeresés és beszélgetés során kell kiválasztani, nem hirdetéssel 
(az előzményben említett tényezők figyelembe vételével). 
3. Ha a kezdeti létszámmal (kb. 20 fővel) indított KASK folyamatosan működik, akkor lehet 
bővíteni a létszámot a 2010. évi költségvetési határ tekintetbe vételével. Ezt befolyásolhatja 
egy esetleges 2010. évi önkormányzati módosított költségvetés, egyéb kapcsolódó pályázatok, 
nagyobb terem kapacitási lehetőség. Ha iskolánként „csak 5 rendes gyerekkel" számolunk és 
itt még nem is vettem figyelembe a kapcsolódó testvéreket és szülőket - a későbbiek során 
kb. 100 - 150 fővel lehetne óvatosan kalkulálni. 
4. A KASK klubtevékenységével a következő közhasznúsági hatások érvényesülhetnek: 
- erősödhetnek a gyerek-szülő és a gyerek-testvéri kapcsolatok, 
- erősödhetnek a hátrányos helyzetű és a normál- és a jobb körülmények közötti családok 
közötti kapcsolatok a családias körülmények adta lehetőségek tekintetében. 
- előfordulhat a jobb családoknál, hogy egy-egy sakkozást kedvelő cégvezető anyuka, 
apuka van jelen és a jó környezet következményeként kialakulhat egyfajta munkaadói
munkavállalói oldal oldottabb, családias hangulatban. 
5. A klubnapok tervezett időpontjai: minden kedden 15.00 - 17.00 óráig. 

III. Részletes költségvetés (2010. 04. 01. - 2010. 12. 31.) kb. 20 főre 

Megnevezés összeg 
(Ft/db) 

Összesen 
(Ft/db) 

Önrész Megjegyzés 

Sakk-készletek (15 
db) 

3 000 30 000 5 db elhasználódás 
kb. 5 db 

Sakkórák (12 db) 15 000 150 000 2 db Elhasználódás 
2 (javítás, ki
cserélés) 

Verseny- és 
eredményességi díjak 

10 000 90 000 0 Érmék, 
oklevelek és 
egyéb díjak 
(csoki, gyümölcs) 

Szekrény zár 1 290 1 290 0 Sakkanyagok 
elzárására 

Sakkszimultán díjak 30 000 270 000 0 

Összesen: 541 290 

(A sakkszimultán díjaknál meg kell határozni a vevő intézmény nevét, a készpénzfizetési 
számlakibocsátó: Kőbányai Liget Egyesület.) 
A költségvetés az önkormányzati anyagi keretek figyelembe vételével természetesen 
módosítható. 
A jelenleg tervezett költségvetési időszak: 2010. 04.01. - 2010. 12. 31. 
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Zárómondatként a Kőbányai Önkormányzatnak tisztelettel felajánlom a KASK- val 
kapcsolatos együttműködést hosszútávon, az évente kölcsönösen egyeztetett új 
költségvetéssel is. Szívvel-lélekkel szeretném, hogy ez az együttműködés segítse az 
önkormányzati munkát és a kőbányai családoknak egyfajta családias és barátias 
kapcsolatrendszert adjon. 

Kelt. Budapest 2010. március 7. 

Tisztelettel: 

f W CW " l i fc^cxv w 
Kőbányai Liget Egyesület 
Egedi István 
elnök 
06-20-377-0055 
E-mail: kobanyai.liget@mail.datanet.hu 
Email: egediistvan@t-online.hu 

mailto:kobanyai.liget@mail.datanet.hu
mailto:egediistvan@t-online.hu


9/2010. (I. 26.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában biztosítson térítésmentes 
igénybevételi lehetőséget a Kőbányai Amatőr Sakk Klub megalakítása és működése 
érdekében azzal, hogy a klub a tevékenységéről részletes előterjesztést nyújtson be 


