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POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetés
ben a Kőbányai Torna Club részére céltar
talékban biztosított támogatás felszabadítá
sára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Torna Club (1104 Budapest, Bodza u. 31/a) részére a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében 
6.000.000,-Ft összegű támogatást biztosított, melyet céltartalékba helyezett. 

A támogatás az egyesület bírósági bejegyzésének bemutatásával léphet életbe, melyet 
az elnök a mellékelt dokumentumok alapján bemutatott. 

Az előterjesztést a SICK bizottság 2010. 09.21-én megtárgyalta és az alábbi határoza
tot hozta: 
„246/2010. (IX. 21.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
Révész Máriusz nem szavaz 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bu
dapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. 
(II. 15.) sz. önkormányzati rendelet 15. sz. mellékletében a „Működési célú céltartalékok" cím 
alatt a Kőbányai Torna Club (kerékpárosok) részére elkülönített 6.000.000,-Ft összeget a cél
tartalékból szabadítsa fel - támogatási megállapodás keretében - a Kőbányai Torna Club 
(1104 Budapest, Bodza u. 31/a) részére." 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költ
ségvetéséről szóló 3/2010. (11.15.) sz. önkormányzati rendelet 15. sz. mellékletében a „Műkö
dési célú céltartalékok" cím alatt a Kőbányai Torna Club (1104 Budapest, Bodza u. 31/a) ke
rékpárosok részére elkülönített 6.000.000,-Ft összegű támogatást a céltartalékból felszabadít 
és - megállapodás keretében- a Kőbányai Torna Club részére biztosít. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a költségve
tési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné és 

Hajdú Péter főosztályvezetők 
Budapest, 2010. október 8. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Hajtiu Péter 
főosztályvezető 
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Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hiva 
Verbai Lajos 
polgármester részre 
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támogatás kérése 
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Szeretném röviden bemutatni Önnek az idén alakult Kőbányai Torna Club 
Sportegyesületet. A Kőbányai Torna Club komoly űrt kíván betölteni a kőbányai, illetve a 
budapesti sportéletben. A kerékpározás hatalmas lendületet kapott az elmúlt években: 
elegendő csak az egyre szaporodó kerékpárút építési pályázatokra, a nagy létszámú helyi és 
budapesti szintű bringás demonstrációkra, vagy az országban egyre szaporodó, és bővülő 
létszámú kerékpáros sporteseményekre gondolni. Szervezői statisztikák alapján 2009-ben 
több mint 50 kőbányai vett részt eredményesen különböző országos kerékpáros 
versenyeken - mindenféle különösebb helyi egyesületi háttér, vagy szervezés nélkül, 
egyszerűen önmagukat nevezve az eseményekre. 

A Kőbányai önkormányzat az elmúlt években is sokat tett a kerékpározás fejlődéséért: 

• Kerékpáros fórumokat tartott, ahol az érintettek beleszólhattak az ügyek menetébe 

• Sikeres kerékpárút építési pályázatokat valósított meg (Sibrik Miklós út, Kőbánya-
Kispest metró megállónál bringatárlóval) 

• A kerület kerékpártároló építési és kapcsolódó kerékpáros közlekedésbiztonsági és 
népszerűsítési pályázaton indult és nyert (több, mint 40 Millió Ft értékben, 2010. évi 
megvalósítással. A pályázat keretei lehetőséget adnak arra, hogy az összes kerületi 
oktatási intézményben több hónapos, kerékpáros, közlekedésbiztonsági képzés 
valósuljon meg.) 

• A Sibrik Miklós - Harmat utca kereszteződésében levő parkosítás alatt álló terület 
sportcélú hasznosítása során felmerült a terület kerékpárbarát kialakítása is - amely 
nem csak Budapesten, de Európában is egyedülálló lehetőségeket nyújthat a 
kerékpárosok számára - legyenek azok kis vagy nagyobb gyerekek, sportolók, 
versenyzők vagy a kerékpárt fitness, kikapcsolódási célból használók. 

• Az önkormányzat szervezésben zajló autómentes nap kőbányai kerékpáros 
demonstrációja jól mutatta, hogy a helyi gyerekek között mekkora igény van arra, 
hogy szervezett keretek között is foglalkozzanak velük. 

A Kőbányai Torna Club bár jogilag új szervezetnek számít - hiszen ez év végén alakult -, de 
vezetői komoly sportszakmai, szervezői múltra tekintenek vissza. Az egyesület vezetője 
sokszoros kerékpáros magyar bajnok, olimpikon, a Magyar Mountain Bike Szövetség 
alelnöke, Eisenkrammer Karoly. A kerékpár szakosztály sportszakmai irányítása Árvái Attila 
kerékpáros pálya világbajnok kezében van - aki az elmúlt években a Központi Sportiskola 
edzőjeként számos sikert ért el. 
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Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061/273-18-61 

i Torna Club Fax: oei / 273-18-62 
E-mail: eisenkrammer@tdh.hu 

A Kőbányai Torna Club vezetése több megvalósítandó célt tűzött maga elé: 

1. A hazai és külföldi eseményeken eddig is résztvevő kőbányai kerékpárosok 
(gyerekek és felnőttel egyaránt) összefogása, a felkészülésük, utazásuk segítése; 
részükre közös edzések, programok szervezése. 

2. Szervezett sportolási lehetőség biztosítása a kőbányai parkokban, lakótelepi utakon 
magukat próbálgató fiatalok számára. Az ő bevonásuk az amatőr-sport és a 
versenysport világába nem csupán sportszakmai, hanem szociális, gyermekvédelmi 
cél is. A kerékpár különböző szakágai (triál, free-style) az extrém sport iránti 
igényeket is messzemenően kielégítik, és azon fiatalok számára is vonzóak, akiket 
például a hagyományos csapat- és labdajátékok nem fognak meg. 
Célunk a kőbányai bringás élet fellendítésére, például túrák szervezése. 

3. Felkészülési és versenyzési lehetőség biztosítása a mountain bike olimpiai cross 
szakágában versenyzők számára. Az mountain bike 1996 óta olimpiai sportág, 2004-
ben és 2008-ban magyar versenyzőknek is sikerült kivívniuk az olimpiai kijutás jogát. 
Az olimpiai kvóta eléréséért a legtöbbet mindkét alkalommal Buruczki Szilárd tette, 
aki 2010-től a KTC színeiben versenyez. Szilárd 2009-ben szinte az összes hazai 
tétversenyt megnyerte, és jó eséllyel pályázik a Londoni Olimpiára utazó csapat 
tagságára. Számára nem csak a hazai, hanem a nemzetközi versenyeztetés is 
létkérdés - hiszen itt tudja megszerezni a szükséges világranglista pontokat. A 2012-
ig tartó időszakban Szilárd lesz az egyetlen profi, vagyis fizetett versenyzője a 
csapatnak. 

4. Felkészülési és versenyzési lehetőség biztosítása az országúti szakosztály tagjai 
számára. A Kőbányai Clubhoz igazolt a 2009-ben legeredményesebb országúti 
amatőr csapat minden tagja, és velük jönnek a szakosztály szakmai és sportszakmai 
irányítói, valamint a szponzorok is. Az országúti csapat 10 elit versenyzőből, és 30 
amatőr bringásból áll. 

5. A Kőbányai Torna Club tagjai segítséget és szakmai támogatást, tanácsadást 
nyújtanak az Önkormányzat részére a kerület minden kerékpáros témájú ügyében, 
legyen az kerékpárbarát úthálózat, kerékpár tárolók, kerékpár sávok fejlesztése, a 
Kőbányai Bringa Park (Sibrik-Harmat) kialakítása, közlekedésbiztonsági vagy 
kerékpáros témájú pályázatok, stb. Segítő szándékkal, aktívan részt kívánunk venni 
az Önkormányzat kerékpáros eseményein (pl. autómentes nap). 

yKTC 
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Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

- -•- ~ . »_ Telefon: 061/273-18-61 

i Torna Club Fax: oei / 273-18-62 
E-mail: eisenkrammer@tdh.hu 

A Kőbányai Torna Klub kerékpáros szakosztályának tervezett költségvetése 2010-2012. 
között évi 27 millió Ft. Jelenleg több szponzorral is tárgyalunk, közülük többel már 
szerződést is kötöttünk. Buruczki Szilárd kiemelt támogatója Cseke Rt, a Magellán 
kerékpárok forgalmazója. Az országúti csapat az olasz Bianchitól vásárolja a kerékpárokat -
szponzorációs kedvezménnyel. A csapat mögött áll az Aegon Biztosító, a P-Nivó építőipari 
vállalat, és két számítástechnikai vállalkozás: a NoteBook Store és a SySTrans. Közülük 
néhányan termékkel vagy szolgáltatással, mások anyagiakkal is segítik az egyesület 
működését. 

Az egyesület amatőr és profi tagjai a szoros éves versenynaptárnak köszönhetően hétről 
hétre hazai és nemzetközi versenyeken vesznek részt. A szponzorok kiszolgálása és a 
nagyobb sajtóhírverés érdekében megállapodtunk az egyik legnagyobb hazai PR-
kommunikációs vállalkozással. 2010-től az Avantgárdé Group biztosítja a folyamatos 
médiajelenlétet a sajtóban - ami a szponzorok, támogatók - így a Kőbányai Önkormányzat 
számára is - kiemelt fontossággal bír. 

A szponzoroknak köszönhetően a mountain bike és országúti élversenyzők technikai 
hátterének {kerékpár, fejvédők, tartalék alkatrészek), és versenyeztetéshez szükséges 
eszközök {sportruházat, autók, sportital) forrása rendelkezésre áll {Példaként említem, hogy 
Buruczki Szilárd kerékpárja pótalkatrészek nélkül 1,3 millió Ft, míg az országúti csapat 
kerékpárjai kiskereskedelmi áron 700.000 Ft-ba kerülnek). 

A Kőbányai önkormányzat segítségét az egyesület alapműködéséhez, a kőbányai gyerekek 
és a kerékpározás iránt fogékony felnőttek számára nyújtott szolgáltatások biztosításához, a 
felelős szakemberek finanszírozásához valamint az olimpiai kerettag Buruczki Szilárd és a 
csapat mellett dolgozó sportszakemberek fizetéséhez kérjük. 

A kért támogatás: évi 6 millió Ft. 

A Kőbányai Torna Club kerékpárosai nem csupán egy szakosztály tagjai, hanem a 
világ egyik legnépszerűbb sportágának sokféleségét megtestesítő sportolók. Nálunk 
együtt van jelen a kerékpárt közlekedési célból, azt "életmódszerűen" használó 
bringások, a Tour de France-ra készülő fiatal tehetségek, mountain bike-kal a hegyeket 
legyőző "maratonisták", kőbányai parkokban bringás trükköket tanuló tizenéves 
srácok, és a közös túrákra induló családok. 

Kérem Polgármester urat és képviselő testület tagjait, hogy az önkormányzat támogassa 
kezdeményezésünket, hogy mintaértékű kerékpáros életet teremthessünk Kőbányán. 

Köszönettel, 

Eisenkrammer Károly 
Kőbányai Torna Club 
Sportegyesület 

2009. december 15. 

l ^ ^ K ö b á n y a 
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Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 15. sz. melléklet 
2010. évi költségvetés 

Céltartalékok e Ft-ban 

Megnevezés 
2009. évi 

terv 
2010. évi 

terv 
Rendelkezési jogkör 

Működési célú céltartalékok 
~ Kisebbségi programokra (pályázható) 4000 Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz. 
~ Civil szervezetek támogatása 4 000 Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz. 
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész) 1000 Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz. 
- Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége 25 000 25 000 Képviselő-testület 
~ Közalkalmazottak felmJdő, végkiel., szabadság megv., jub.jut. 74 192 69000 Gazdálkodási és Költségvetési Biz. 
~ Munkaruha biztosítása ( szoc. ágazat és óvodák) 5 600 Képviselő-testület 
-Köztisztviselők felmentési,jub.jut. végkielégítés 43 065 41000 Képviselő-testület 
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat 

35 259 40 000 Képviselő-testület 
- Szociális és Eü.ágazat 

35 259 40 000 
Képviselő-testület 

~ Intézményi rendezvényekre 2 246 Kulturális és Oktatási Bizottság 
- Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat 35 000 32 000 Képviselő-testület 
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.) 10 000 Képviselő-testület 
~ Művészeti Egyesületek támogatása 20 000 10 000 Polgármester 
~ Kulturális rendezvények támogatására 12 000 Képviselő-testület 
~ Műk. támog. - Elefánt Patika 3 000 Képviselő-testület 

- épület-karbantartás + bonyolítói díj 50 000 Képviselő-testület 
- intézményi karbantartás bonylítói díj 50 000 Képviselő-testület 

~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire 35 150 Képviselő-testület 
- Tanulmánytervekre (Építésügy) 10 000 Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz. 
~ Tanulmánytervekre (Főépítész) 15 000 Kerületfejlesztési és Kömyezetvéd. Biz. 
- KŐKÉRT Kft 10 000 Képviselő-testület 
~ Szent László napok 15 000 Polgármester 
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap 3 500 Polgármester 
~ Villamosenergia szolg. díj (Beruházás) 2 500 Vagyongazdáik, és Kerületüzemelt. Biz. 
~ Bihari úti Sporttelep üzemeltetési költségeire 20 000 0 Képviselő-testület 
~ Építésügyi feladatokra 20 000 Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz. 
~ Általános rendezési tervekre 20 000 Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz. 
~ Idősügyi Tanács költségeire 1000 Szociális és Eü. Bizottság 
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.) 1000 Polgármester 
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfeji. társaság 5 000 Képviselő-testület 
~ Kisvállalkozások támogatására 0 Képviselő-testület 
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK 5 603 Képviselő-testület 
~ Urbact program 5 000 Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz. 
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok) 6 000 Képviselő-testület 
~ Szociális térkép 3 500 Szociális és Eü. Biz. 
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv 2 200 Képviselő-testület 
~ Intézmények területén zöldterület karbantartás 0 Vagyongazdáik, és Kerületüzemelt. Biz 
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra) 14 000 Képviselő-testület 
~ Controlling szervezetfejlesztés 5 000 Képviselő-testület 
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára 1500 Képviselő-testület 
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése 600 Képviselő-testület 
~ Étkezés felülvizsgálata Szvivárvány KFT 5 000 Képviselő-testület 
~ Kőbánya-Gergely Kft 7 000 Képviselő-testület 
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére 20 000 Képviselő-testület 

Összesen 505 666 319 249 


