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Tárgy: Javaslat a Kőbányai Torna Club 
Sportegyesület által szervezett 
kerékpárverseny helyszínének térítésmentes 
biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Eisenkrammer Károly a Kőbányai Torna Club Sportegyesület (1104 Budapest, Bodza u. 
3 l/a) elnöke kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz egy földalatti kerékpárverseny 
megszervezésére és a helyszín térítésmentes biztosítására. A Sportegyesület úgy véli, hogy 
erre a rendezvényre Kőbánya egyedülálló és különleges bányarendszerének több kilométeres 
járatai különösen alkalmasak, ezért kéri, hogy a bányát ismerő szakemberekkel közösen 
bejárhassák a helyszínt, útvonalengedélyt kaphassanak a biztonságosnak ítélt járatokra és 
segítséget a speciális biztonsági feladatok ellátásához. 

A kérelmet a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2010. november 4-ei ülésén 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

„37/2010. (XI. 4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai 
Torna Club Sportegyesület (1104 Budapest, Bodza utca 31/a) részére a Kőbánya 
bányarendszerében történő kerékpár versenyének megrendezéséhez, valamint a helyszín 
térítésmentes használatához járuljon hozzá." 

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

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna 
Club (1104 Budapest, Bodza u. 31/a) részére a Kőbánya bányarendszerében történő kerékpár 
versenyének megrendezéséhez, valamint a helyszín térítésmentes használatához hozzájárul. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 
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Budapest, 2010. december 1. 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Bányabejárás emlékeztető 

2010. november 19-én, pénteken Király Ferenc úr, valamint Varga István képviselő és Nagy István 
sportvezető kíséretében egyesületünk bejárást tartott a kőbányai bányarendszerben. A bejárás 
alapján együttesen megállapítottuk, hogy a bányában található olyan útszakasz mely alkalmas egy 
különleges kerékpárverseny megszervezésére. 

A tervezett útvonalat a mellékelt térkép mutatja. 

Az útvonal kijelölése, szalagokkal, kordonnal és irányjelző táblákkal történik. Azokon a helyeken ahol 
lehetőség van az eltévedésre, 1 fő pályabíró is segíti a haladást. Sok helyen a kerékpáros és 
gyalogos (nézői) haladás nem megoldható egyszerre. Ezért a bánya bizonyos részein nézői helyeket 
jelölünk ki, melyek jól megközelíthetők és a nézők jelenléte nem zavarja a verseny működését. 

A kerékpáros esemény megszervezéséhez, az alábbi segítségekre van szükségünk az Önök részéről. 
A tervezett pálya tisztítása a rendezvény előtt. 
Világítás, áram vételi lehetőség. 
A bánya előtti őrház használata, mint versenyközpont (ehhez ott áram és fűtés biztosítása). 
Előzetes bejárások a még nem ismert, szervezés közben felmerülő kérdések tisztázására. 
Bejárás a bányába a versenyt megelőző két napon és az azt követő egy napon. 

Javasolt dátumok: 
A Magyar Kerékpársportok Szövetségével történő egyeztetések függvényében 2011. január 15., 22., 
vagy 29-e lehet az esemény dátuma. 

Tervezett időrend: 
9:00 regisztráció 

10:00 Gyermekverseny rajtok. 
12:00 Gyermek díjkiosztó 
13:00 Felnőtt futamok. 
16:00 Felnőtt díjkiosztó. 

Kelt: 2010. november 23. 

Tisztelettel: 

Eisenkrammer Károly 
Kőbányai Torna Club 
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