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Tárgy: Javaslat a KSC jutalmazására a 
1345/2010. (VI. 17.) sz. határozat 
módosításával 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A budapesti úszó Európa-bajnokságon a KSC úszói közül Cseh László 
két-, Dara Eszter egy aranyérmet szerzett. Ezen kívül 1 Európa-bajnoki rekord, 4 
pontszerző helyezés és 2 országos csúcs versenyzőink (az érmeseken kívül 
Kozma Dominik, Pulai Bence, Makány Balázs, Kovács Norbert, Kádas Vivien, 
Kovács Réka, Zombai Annamária) teljesítménye. 

Javasolom, hogy a Kőbányának ismét óriási elismerést szerző sportolókat 
jutalmazza a Képviselő-testület azzal, hogy visszavonja a 1345/2010. (VI. 17.) 
sz. határozatát (23 igen, 1 ellenszavazattal: Budapest Főváros X. kerület Kőbá
nyai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport Club részére - költ
ségvetésük egyensúlyának megtartásra érdekében - bruttó 6.000.000,-Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a képviselő-testület működési 
célú általános tartalékkerete terhére azzal, hogy a részére nyújtott esetleges ál
lami támogatás mértékéig visszafizetési kötelezettség terheli.) és új határozatá
ban rögzíti, hogy a támogatási összeget az egyesületnek akkor sem kelljen visz-
szafizetnie, ha hozzájut állami forráshoz. 

Ezen kívül javasolom, hogy egy ünnepélyes alkalommal ismerjük el e ki
váló sportolók teljesítményét. 



Határozati javaslatok: 

17 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
következők szerint módosítja a 1345/2010. (VI. 17.) sz. határozatát: 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Sport Club részére - költségvetésük egyensúlyának megtartásra érde
kében - bruttó 6.000.000,-Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás kereté
ben - a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére." 

27 Felkéri a Polgármestert, hogy a korábbi döntés alapján kötött megállapodás 
módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás elő készítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Hajdú Péter főosztályvezetők 
rr 

Ocsi Gábor elnök 

Budapest, 2010. augusztus 16. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Verbai Lajos 
polgármester úr 
részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A budapesti úszó Európa-bajnokságon a KSC úszói közül Cseh László két-, Dara 
Eszter egy aranyérmet szerzett. Ezen kívül 1 Európa-bajnoki rekord, 4 pontszerző helyezés és 
2 országos csúcs versenyzőink (az érmeseken kívül Kozma Dominik, Pulai Bence, Makány 
Balázs, Kovács Norbert, Kádas Vivien, Kovács Réka, Zombai Annamária) teljesítménye. 

Javasolom, hogy a Kőbányának ismét óriási elismerést szerző sportolókat jutalmazza a 
Képviselő-testület azzal, hogy a 1345/2010. (VI. 17.) sz. határozatában (23 igen, 1 
ellenszavazattal: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbánya Sport Club részére - költségvetésük egyensúlyának megtartásra érdekében - bruttó 
6.000.000,-Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkerete terhére azzal, hogy a részére nyújtott esetleges állami 
támogatás mértékéig visszafizetési kötelezettség terheli.) határozatában megszavazott 
támogatási összeget az egyesületnek ne kelljen visszafizetni akkor sem, ha hozzájut állami 
forráshoz. 

Ezen kívül javasolom, hogy egy ünnepélyes alkalommal ismerjük el e kiváló sportolók 
teljesítményét. 

Üdvözlettel: 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 


