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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

l 

l'(J[JÍ". szárnú előterjesztés 

a Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról 

szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Torna Club (továbbiakban KTC) 2011-ben működési költségek támogatására 6 
millió forint támogatást kapott, melynek pénzügyi elszámolását 2011. december 15-ig az 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnálleadta. 
A kerékpár szakosztályban 20 ll-ben változások történtek, Garamszegi László, többszörös 
országúti magyar bajnok kerékpáros vezetőedzőként tevékenykedik a szakosztálynáL A 
Kápolna Általános Iskolában összegyűlő bázis gyakorlatilag a hét minden napján sportol, 
hétvégenként versenyekre vagy kirándulni mennek, hétköznap pedig erősítő, futó és más 
képességfejlesztő edzésekkel készítik fel a gyerekeket Nagy gondot fordítanak az utánpótlás 
nevelésre, amely korosztály egyre komolyabb eredményeket ér el. Nem csak versenyzők 
képzésével foglalkozik az egyesület, hanem hobby kerekeseknek is szerveznek tavasztól 
novemberig minden szombaton 50-60 km-es túrákat. Az Önkormányzat felkérésére az 
egyesület közreműködött a várhatóan pályázati pénzből megvalósuló, a kerületen is áthaladó 
Rákos-patak menti kerékpár-túraterv véleményezésében, ahol javaslatot tett arra, hogy a 
kerékpárutat a kerület minden lakója tudja használni. Az KTC a 2012-2013. szezonra 
reklámszerződést kötött, mely alapján Merida Kőbánya TC néven szerepel a versenyeken, 
ezáltal a támogató cég hét millió forint vásárlási kedvezményt biztosít az egyesület részére 
kerékpárokra, alkatrészekre, felszerelésre. 
A KTC ritmikus gimnasztika szakosztályában több mint 80 kislány sportol, az ovis 
korosztálytól a felnőtt versenyzőkig. Edzéseiket heti öt alkalommal tartják a Szent László és a 
Kápolna Általános Iskolákban, ahol a szakmai fejlődésüket balett-tanár is segíti. A 
versenyeken a szakosztály sportolói 2011-ben is kiemelkedő eredményekkel végeztek. Az 
egyesület 2011-ben több eseményt is szervezett a kerületben önállóan vagy partnerek 
bevonásávaL A Kőbánya Vuelta Kupa ritmikus gimnasztika versenyére, ami a sportág hazai 
megalapítója, Dr. Abádné Hauzer Henriette emlékére rendezett esemény, az ország minden 
szegletéből érkeztek csapatok. A 350 versenyző igyekezett minden tudását bevetni, hogy 
elnyerje a Heni néni vándorserlegét A Vakond futam februárban került megrendezésre, közös 
szervezéssel a Vuelta SportirodávaL Ez a verseny a Budapest X. kerület Kőbánya alatt 
található bányarendszerben kijelölt 1100 méteres körpályán haladt. Ez a megmozdulás 
számtalan résztvevőt és a média megjelenését eredményezte. Az Isaszegi túrára 2011. április 
9-én került sor, ez egy 50 km-es táv (oda-vissza) a Kőbánya-Isaszeg-Kőbánya útvonalon. Ez 
az 1948. április 6-ai csata emléktúrája, ahol több mint 150-en ülnek kerékpárra, köztük 
családok, fiatalok, idősek. A Szent László napok és a Street Ball fesztivál változatos 
programokkal várta idén is a kerületi és nem kerületi lakosokat egyaránt. Az Autómentes nap, 
a versenyek, az edzések, a túrák mind arra szolgálnak, hogy Kőbányán a kerékpár sportágat 
népszerűsítsék és a közösséget építsék. A programokról az egyesület a 
www.kobanyabringa.hu oldalon folyamatosan tájékoztat minden érdeklődőt. 
A 2012-ben kapott támogatást a ritmikus sportgimnasztika terembérleti díjának 
kiegészítésére, a kerékpáros szakosztály edzőinek, ingyenes túrákat kísérő túravezetőknek a 



béréhez, kerékpáros szakemberek költségeihez való hozzájárulásra, Buruczki Szilárd olimpiai 
válogatott kerettag felkészülésére, versenyeztetésére, valamint rendezvények szervezésére 
kívánja felhasználni a KTC. 
Az Eisenkrammer Károly elnök által benyújtott 20 ll. évi szakmai beszámoló az előterjesztés 
l. melléklete, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet alapján a működési költségek támogatására vonatkozó négy millió 
forint 2012. évi tervezett felhasználását az előterjesztés 2. melléklete, a 2011. évi 
közhasznúsági jelentést és az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtott beszámoló igazolását 
jelentő feladóvevényt az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A 20 ll. évi pénzügyi elszámolás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban (ll 05 Budapest, 
Bánya u. 35. 217-es iroda). 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna 
Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati támogatás 
tervezett felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. május" ... " 

~:t 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Kőbányai Torna Club SE 
Támogatási Elszámolás 

819/2011 (VIli. 25.) 

Ritmikus gimnasztika gyerek kategóriás csapatunk 

Buruczki Szilárd a piros-fehér-zöld, magyar bajnoki mezben 
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Kőbányai Önkormányzat 
FürstÁgnes 
sportreferens 
részére 

2011. 12. 15. 
11 02 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tárgy: 
Pályázati beszámoló 

819/2011 (VIli. 25.) 

Tisztelt Fürst Ágnes! 

Levelemhez csatolva küldöm a Kőbányai Önkormányzat által a Kőbányai Torna Club 
Sportegyesületnek nyújtott 2011. évi működési támogatás elszámolását. 
A támogatás összege: 6.000.000 Ft 
A támogatás a 819/2011 (VIli. 25.) számú Önkormányzati Határozat alapján lett folyósítva aKTCSE 
részére. 

A KTC SE 2011. évi tevékenységének rövid összefoglalója: 

2011-ben több eseményt is szerveztünk a kerületben önállóan vagy partnerek bevonásával: 
Február 6.: Vakond futam a kőbányában (erről külön beszámolót készítettünk) 
Április 9.: Isaszeg-túra -teljes körű lebonyolítás. 
Június 25.: Szent László napok- részvétel a kerékpáros program szervezésében. 
Június 28.: A StreetBall fesztivál keretei között kerékpáros terepverseny a Sportligetben 
Június 29.: A StreetBall fesztiválon kerékpáros ügyességi pálya működtetése, oktatás. 
A nyári szünetben, a tábort szerezők felkérésére ingyenes kerékpáros foglalkozásokat 
tartottunk minden héten három alkalommal a kerület két iskolájában (Üllői úti és a Bánya utcai 
általános iskola) a napközis táborba iratkozott kőbányai gyerekek számára. 
Szeptember 20. Autómentes Nap óvodások részére - a kerékpáros program szervezése. 
Szeptember 22. Autómentes Nap iskolások részére - a kerékpáros program szervezése. 
December 10. Kőbánya-Vuelta Kupa- országos ritmikus gimnasztika csapatverseny 
December 22. (ez még hátravan) KTC-Vuelta SE karácsonyi gála. 

Egyesületi élet a kerékpár szakosztályban: 
Tavasztól új vezetőedző tevékenykedik a szakosztálynál, Garamszegi László, többszörös 
országúti magyar bajnok kerékpáros. 
Hetente 6 alkalommal tartunk foglakozásokat, a versenyidőszakban vasárnap általában 
versenyekre utazunk, a szombati napon hosszabb túrákat edzéseket tarunk, hétköznap 
délutánokon (Hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon) pedig erősítő, futó, és más 
képességfejlesztő tréningetek tartunk. A szakosztály bázisa a Kápolna téri Általános Iskola. 
Ebben az évben is kimagasló eredményt ért el olimpiai reménységünk, Buruczki Szilárd, aki a 
cyclo-cross és a maraton szakág magyar bajnoki címét is megszerezte. Nemzetközi 
versenyeken elért kimagasló eredményeivel jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a 
Magyarország jelenleg biztos kijutó hellyel rendelkezik a londoni olimpiára. Ebben a 
szakágban kvalifikáció 2012. május 24-én zárul le. 
Az ősz, téli versenyeken az utánpótlás korosztály is egyre komolyabb eredményeket ért el. A 
téli SzuperCross sorozat több állomásán is sikerült több első és dobogós helyezést elérni az 
U19-es fiúk, és az U17-es lányok között. 
A hobbi kerekesekkel is foglalkozunk. Tavasztól november végéig minden szombaton 50-60 
km-es túrákat szarveztünk a túrázni vágyók részére a Körösi Csoma Művelődési Központ elől. 
Az Önkormányzat felkérésére az Egyesület részt vett a Főváros által tervezett, várhatóan 
pályázati forrásból megvalósuló, a kerületen is áthaladó Rákos-patak menti kerékpárútterv 
véleményezésben. A KTC SE konkrét javaslatokat fogalmazott meg, hogy a kerület minden 
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lakója használni tudja a várhatóan megépülő utat. Ezen felül javaslattal éltünk a meglévő 
kőbányai kerékpárút hálózathoz való kapcsolódáshoz, és fejlesztéshez. 
Az egyesület 2012-2013. szezonra megállapodott a Merida márkát forgalmazó Bikefun Kft-vel, 
hogy a kerékpár szakosztály két évig Merida Kőbánya TC néven szerepel a versenyeken. 
Ezért cserében összesen évi 7 millió Ft értékben biztosít kerékpárokat, alkatrészeket és 
kerékpár vásárlási kedvezményt. Ezzel Buruczki Szilárd a világ élvonalával azonos szintű 
technikai háttérhez jut, és az egyesület a tőbbi sportolója részére is jelentős kedvezménnyel 
jut minőségi sportfelszereléshez. 
A KTC SE edzésein, túráin résztvevők száma: 50 fő 
Kerékpár versenyeken résztvevők száma: 1 O fő 
Edzők száma: 2 fő, Garamszegi László (versenyzők), Acsai Zoltán (túrázók) 
Buruczki Szilárd kiemelkedő eredményei: 

o felnőtt magyar bajnok cyclo-cross szakágban 
o felnőtt magyar bajnok mtb maraton szakágban 
o felnőtt magyar bajnoki 2. hely mtb XCO szakágban 
o számos győzelme és dobogós helyezése itthon és külfőldön, Romániában, 

Törökországban, Izraelben, Malajziában ... 
o Világranglista helyezése: 82. 

Egyesületi élet a ritmikus gimnasztika szakosztályban 
Az RG szakosztályban több mint 80 kislány sportol, több csoportban. Kezdő ovis tanfolyamcs 
csoportoktól a felnőtt, versenyzőkig. 
Edzéseinket, tanfolyamainkat a Szent László téri és a Kápolna utcai Általános Iskolák tornatermeiben 
tartjuk. Hetente öt alkalommal, délután 4-5 órától este 7-8 óráig. 
A gyerekek felkészítését szakértő edzők mellett balett tanár is segíti. 
Az egyesület tagjai eredményesen szerepeinek országos versenyeken. 
A szakosztályvezető Ladányi Beatrix, edző Pusztai Melinda, Lukács Lilla, Csomai Renáta. 

BeszámoJóm végén külön szeretném kiemelni a KTC idei legsikeresebb rendezvényének, a Vakond 
futamnak a média megjelenéseit. A Vakond futamra a média kiemeit megjelenése volt jellemző. Az 
internetes hírportálok, és papíralapú újságak mellett az alábbi médiumok számoltak vagy számolnak 
be az eseményről: 

~ DigiSport- reggeli élő Csisztu Zsuzsával beszélgetés 8 perc Oanuár 26.) 
~ Neo FM 1 ,5 perc riport - szombaton este és vasárnap reggel 
~ MTV Híradó l Telesport este 20 óra, és 20:40-kor: 1,5 perces képes beszámoló 
~ A TV híradó -vasárnap este 
Még hátra vannak a megjelenések: 
~ TV2 Aktív - hétfő este összefoglaló 
~ TV2 - életmód magazin - két héten belül 
~ ATV regionális híradó- képes beszámoló 
~ lndex.hu- indexvideó-képes beszámoló 
~ TV1 O - képes beszámoló 
~ BringaTV.hu 
~ BringaHiradó 

Minden beszámoló kiemelten foglakozott Kőbányával, és bányával, valamint azzal a lehetőséggel, 
hogy az Önkormányzat lehetőséget biztosított a versenyre. Sok helyen készül riport a versenyen 
résztvevő Buruczki Szilárddal, a Kőbányai Torna Club magyar bajnok versenyzőjével. Részletes 
beszámolók, fényképek, részletes eredmények, videók a Kőbányai Torna Club és a Vuelta Sportiroda 
honlapján találgatóak. www.kerekparinfo.hu www.kobanyabringa.hu 
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Rendezvények: 

Vakond futam 

A Vakond futam földalatti kerékpáros verseny a Kőbányai Torna Club és a Vuelta Sportiroda közös 
szervezésében kerül megrendezésre. 

Az esemény időpontja: 2011. február 6. (vasárnap) 10-18 óra 

A pálya 
Budapest X, kerület Kőbánya alatt található bányarendszerben kijelölt 1100 méteres körpálya, amely 
két akadályt is tartalmaz: egy átlépöt, valamint egy 10 méter hosszú lépcsőt. A bánya talaja beton, 
helyenként csúszós, nedves. Mountain bike kerékpár javasolt. A kivilágított bánya járatok 5-6 méter 
szélesek, általában 6-8 méter magasak. A pálya kezdő kerékpáros számára is biztonsággal 
teljesíthető. 
Résztvevők 
A versenyen részt vehetett mindenki, aki a versenykiírást és a Vuelta Sportiroda általános 
versenyszabályzatát elfogadta. Fejvédő használata minden kategóriában kötelező volt. A szervezők 
fejvédőt korlátozott számban tudtak biztosítani az iskolások részére. 
A résztvevők létszámát a bánya befogadóképessége miatt korlátozták. Kategóriánként az indutói 
létszámot váltóverseny esetén 20 csapatban, elit kategóriában 30 főben maximalizálták. Mivel a 
versenyt farsang idején tartották, ezért a jó hangulat érdekében ajánlott volt jelmezbe öltözni. 
A Vakond futam az egyedi kerékpáros program mellett kiváló lehetőség volt arra, is, hogy az országos 
médiában bemutassuk Kőbánya értékeit, különlegességeit. Számtalan média megjelenés mellett a 
Magyar Televízió esti Híradója 2 percben, a TV2 Aktív című műsora pedig 5 percben foglalkozott a 
versennyel, egyben bemutatva a bányát is. 

Jelmezes futam Gyerekverseny a föld alatt 
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Isaszegi túra 

Isaszegi emléktúra - 2011. április 9., szombat, Táv: 50 km (oda-vissza) 
Kőbánya - Isaszeg - Kőbánya útvonalon rendezte az Kőbányai Torna Club az Önkormányzattal 
közösen, április 9-én az 1849. április 6-ai csata emlékére kiírt kerékpáros emléktúrát. Az eseményen 
több mint másfélszázan ültek kerékpárra; az isaszegi emlékműnél a korábbi ötletgazda, Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere is koszorút helyezett el. A 60 kilométeres túrán - több kőbányai 
képviselő mellett - családok, fiatalok, idősek közösen vettek részt; a biztonságra a rendőrség mellett 
az útvonal-biztosítás Motoros Egyesület és a Kőbányai Wolf Polgárőrség vigyázott. A hagyományos 
isaszegi emléktúra ötlete a ma kőbányai polgármesterként, korábban iskolaigazgatóként 
tevékenykedő Kovács Róbert személyéhez kötődik; a Kőbányai TC idén második alkalommal vállalta 
a szervezést. A csata emlékművénél történelmi visszatekintést hallhattak a résztvevők, feltöltődhettek 
az ott kialakított frissítőállomáson. Az első 100 regisztráló fényvisszaverős ajándék hátizsákot kapott. 
"A túrával több célunk volt. Egyrészt szerettük volna elérni, hogy tavasszal minél többen kerékpárra 
üljenek, minél több családot megmozgassunk, népszerűsítve így a sportágat Több mint százötvenen 
eljöttek. Másrészt egy sportos kezdeményezés kapcsán kívántunk közel kerülni a tavaszi hadjárat 
egyik jelentős - a Görgey Artúr vezette magyar sereg győzelmével záródó csatával kapcsolatos -
történelmi eseményéhez" - összegzett Eisenkrammer Károly főszervező. 

Pihenő Isaszegen 



l 

l 

-
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 

www.kobanyabringa.hu www.kobanyarg.hu 

Szent László napok 
A már hagyományossá vált Szent László Napok rendezvényen változatos programok nyújtanak 
szórakozási lehetőséget gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Az idei évben, június 25-én az 
Önkormányzat BringaPárbajjal is várta az odalátogatókat A jelentkezők virtuális 500 méteren 
versenyeznek, görgőkre rögzített kerékpárokkaL A szervezésben itt is a KTC SE segített a technikai 
háttér biztosításban. 

Küzdelem BringaPárbaj virtuális 500 méterén 

StreetBall fesztivál 
Június 28-29-én a hagyományos, kőbányai StreetBall fesztiválon is szerveztünk kerékpáros 
programokat. Terepversenyen és ügyességi pályán is kipróbálták magukat a gyerekek a 
Sportligetben. 

Ügyességi pályán a családi fogat 
_......... .. , 11 

Sorban állnak a pályához a gyerekek 

~J)bányai 1'orna Club 
Sportegyesület ~~, 

.• n J~--~ot Rodza u. 3 \/a -------- /1 j 
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Autómentes nap 

Az óvodások és alsó tagozatosok számára 2011. szeptember 20-án a Kőbányai Sportközpont 
telephelyén kerékpáros ügyességi vetétkedőre került sor a helyi gyerekek körében. A Kőbányai Torna 
Club Triálosa többszörös magyar bajnok Mátyási Zoltán tartott bemutatót. 

Szeptember 22-én pedig már a nagyobbak, a 12-18 éves diákok számára szerveztünk az Autómentes 
nap keretében kerékpáros programot. Felvonulásra került sor általános iskolások és középiskolások 
részére 2011. szeptember 22-én. Az útvonal biztosításában részt vettek a Rendőrség, az 
útvonalbiztosítás Motoros Egyesület, és a Wolf Polgárőrség mellett a KTC tagjai is. A találkozási 
helytől legtávolabb levő iskola (Kertvárosi Általános Iskola) diákjait kora reggel motorosok és 
gyakorlott kerékpárosok kisérték el a Kőbányai Szabadidő Központig (KÖSZI). Innen 1 O órakor indult 
a közel 500 bringás a kerültet bejáró útjára. 

útvonal leírása: Kerékpározás útvonala: Előd utca, KÖSZI - Bánya utca - Ászok utca - Halom u. -
Ihász u. - Harmat u. - Hangár u. - Bányató u. - Sibrik Miklós út - Maglódi út - Éles sarok - Körösi Cs. S. 
út - Harmat utca - Előd utca, KÖSZI. Ez az útvonal érint kerékpárutat, valamint olyan területeket is, 
ahol még nincsen kiépített kerékpárút. A menet egy kis kört megtesz a Bánya utca 37. szám alatt 
található pincerendszerben is. 
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Prooramok: 
Kerékpározás a kijelölt útvonalon, környezetvédelmi totó, elsősegély bemutató, totó a kerületröl, drog 
prevenciós bemutató, kötélhúzó verseny, radarbemutató, kerékpáros bemutató. A résztvevő gyerekek 
gyümölcsöt és ásványvizet kaptak, valamint minden résztvevő gyermek számára egy-egy pólót 
biztosítottunk, melyen "Mobilitási Hét 2011. - Kőbánya" felirat szerepelt. A nap leglátványosabb 
pillanatait Nagy Gizmó Attila és barátinak extrémsport bemutatója jelentette - a legnagyobb sikere a 
hátraszaltónak volt. A rendezvény végén Polgármester úr díjakat adott át a résztvevőknek. 
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Kerékpárverseny gyerekeknek az Autómentes Napon: 
Kőbányai Torna Club által megrendezésre került a Kőbányai Szabadidő Központ előtti füves területen 
egy 250 méteres kórpályán a felső tagozatosok és középiskolások számára 4 korosztályban 8 
kategóriában kiírt 2 illetve 5 körös Mountain Bike verseny. 

Kerékpározás a nyári napközis táborokban 

A Kőbányai Torna Club a nyári vakáció idején, két helyen is új programmal bővítette a gyermekek 
nyári időtöltését. Az Önkormányzat által a Bánya utcai Janikovszky Éva Általános Iskolában tartott 
Napközi otthonos táborban .Drótszamár klub" fantázia néven kerékpáros foglalkozásokat tartottunk 
június 24-től augusztus 9-ig minden kedden és pénteken 9:30 órától-11 :30 óráig, valamint minden 
hétfőn az Üllői úti Általános Iskolában 14:00-16:00 óráig. A foglalkozásokat az egyesület kerékpáros 
szakosztályának edzője vezette, ahol a gyerekeknek lehetőségük volt elsajátítani forgalomtól elzárt 
helyen a kerékpározás és a biztonságos közlekedés alapjait és a KRESZ szabályait. 

A foglalkozásokon az alábbi feladatok voltak: 
~ kerékpár részeinek alapismerete, KRESZ szabályainak megfelel-e a gép 
~ kerékpár helyes beállítása: nyereg, kormány magasság stb. 
~ fejvédő helyes beállítása 
~ elindulás, megállás, hátranézés, irányjelzés 
~ szlalomozás bólyák között, fék, váltó kezelés 
~ vészkerülés, vészmegállás, lassúsági verseny, egyensúlyozás 
~ kulacs felvétele menet közben és más hasonló játékos és hasznos feladat volt a programban. 

Átlagban 20-30 gyermek tudott rész venni egyszerre a foglalkozásokon forgószínpad szerűen váltva a 
kerékpárokat, melyeket a Janikovszky Általános iskola és KTC SE biztosított. Az egyéb eszközöket 
(fejvédők, jelölő bóják) is a KTC biztosította. Akinek meg tudta oldani, az saját kerékpárral is jöhetett. 
Rossz idő esetén egy földszinti helyiségben elméleti oktatást tartottunk, alapfokú kerékpár szerelési 
ismeret, gumijavítás, ill. KRESZ oktatás keretében. 
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Kerékpáros edzések K6bányán: 
A KTC kerékpáros szakosztálya rendszeres kerékpáros edzéseket szervez a Kápolna téri Általános 
Iskolában vagy onnan indulva. A kezdők forgalomtól elzárt területen sajátíthatják el a kerékpározás 
alapjait. A haladók részére országúti vagy terepedzéseket is tart Garamszegi László vezető edző. 
Csapatunk 25 fővel rendelkezik jelenleg, számuk rohamosan nő. Hét évestől 33 évesig országúti és 
mountain bike versenyző is van, akik a magyar versenyeken már idén is bontogatták szárnyaikat. 
Versenyzőink között van a sokszoros magyar bajnok Buruczki Szilárd is, aki a londoni olimpiai 
részvételért harcol haza és külföldi versenyeken. 
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Kóbányáról induló kerékpáros túrák 

Minden szombaton kerékpáros túrákat indítunk a Szent László térről. A könnyebb (40-50) km és a 
hosszabb (1 00 km), sportosabb túrák közül választhatnak a jelentkezők. A túrákat gyakorlott 
túravezetők, edzők kísérik. Májustól augusztusig ezek a túrúk adták a felkészítési lehetőséget az 
Erdélyből Budapestre kerekező, 8 napos, 900 km-es Határon Túra résztvevőinek. 

Egyéb bringás prograrnak 

A www.kobanyabringa.hu internetes oldalon a KTC kerékpáros szakosztálya folyamatosan tájékozatja 
kőbányaiakat és minden érdeklődő kerékpárost a kerültben zajló bringás életről, eseményekről. 

' 

~-~,/ 
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Kőbánya Vuelta Kupa 
Ritmikus gimnasztika verseny 
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Az ország minden szegletéből érkeztek csapatok az idei Heni néni emlékversenyre. A ritmikus 
gimnasztika sportág hazai megalapítója, Dr. Abádné Hauzer Henriette emlékére rendezett 
Vuelta-Kőbánya Kupára több mint 50 csapat nevezett. Az összesített eredmények alapján a 
vándorsefieget a Hegyvidék Sportegyesület vihette haza. 

Budapest X. kerületében, a Zágrábi úti sportcsarnokban délelőtt a "C" kategóriás, délután pedig az "A" 
kategóriás csapatok versenyeztek. A 350 kis- és nagylány részvételével zajló versenyen az 
óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály bemutatkozott. Fantasztikus koreográfiák, szép dresszek, 
a legapróbb részletekig kidolgozott gyakorlatok, ügyesnél ügyesebb sportolók, és rendkívül jó 
hangulat- ezt láthatták mindazok, akik ellátogattak a SOTE csarnokába ezen a napon. 

A "C" kategóriában versenyző csapatok között a legnagyobb közönségsikert az ESMTK Macskák 
bemutatója aratta a kisgyermek korosztályban. A zene, a rnozgás, dressz és a smink együttesen nagy 
hatást gyakoroltak a nézők mellett a pontozó bírókra is, így kategóriájukban ők nyerték el a legjobbnak 
járó serteget Délután, a nehezebb elemekből álló gyakorlatokat bemutató "A" kategóriás csapatok 
versenyében a Hegyvidék Sportegyesület volt a legeredményesebb - három korosztályban is a 
dobogó legmagasabb fokára állhattak, így az összesítés alapján ők őrzik egy évig a Heni néni 
vándorserteget 

A szervező KTC-Vuelta SE ezúton is köszöni a csapatoknak, hogy évről évre ilyen nagy számban 
jelentkeznek az év utolsó, országos versenyére. Ahogy a korábbi években, így most sem távozott 
egyetlen versenyző sem üres kézzel - köszönhetően az egyesület és a verseny támogatóinak a 
Kőbányai Önkormányzatnak és a Bonbonetti Kft-nek, valamint a versenyen megjelent kiállítóknak. 
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2012. március 6. 

Tárgy: 
Kőbányai Torna Club költségvetés 2012 

Az elmúlt két évben a Kőbányai Torna Club kiemeit önkormányzati támogatásban részesült, amely 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület két szakosztálya (kerékpár és ritmikus 
gimnasztika) fejlődni tudjon, és lehetőséget biztosított számos, a Kerület életében fontos esemény, 
program megvalósítására is. Az önkormányzat tájékoztatása alapján 2012-ben négymillió forint 
támogatásra számíthatunk-ezúton is szeretném megköszönni, hogy a korábbi tervekkel ellentétben 
nem csökkentették a támogatásunkat olyan mértékben, hogy a tervezett céljainkat ne tudnánk 
megvalósítani. 

A támogatást 2012-ben az alábbi célokra kívánjuk felhasználni: 

Terembérlet 
Hozzájárulás a ritmikus gimnasztika szakosztály terembérlet költségihez. A 2011. évben 
megközelítőleg kétmillió forint terembérleti díjat fizettünk két X. kerületi iskolában a tornaterem bérleti 
díjaként A Szent László Általános iskola és a Kápolna téri Általános Iskola tornatermeit béreljük 
hetente összesen több mint 16 óra időtartamban. 

Kerékpáros szakosztály edzői bér l eszközök, alkatrészek, versenyeztetés 
A kerékpáros szakosztály utánpótláskorú versenyzővel foglalkozó edzők, valamint a heti 
rendszerességgel szervezett, ingyenes túrákat kisérő túravezetök béréhez való hozzájárulás. 
A kőbányai kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos "civil" feladatok ellátása érdekében (pl. tanácsadás 
önkormányzati fejlesztések esetén, kerékpárutak, oktatás) hozzájárulás a kerékpáros szakemberek 
költségeihez. 
Az utánpótlás korú kerékpárosok részére hozzájárulás az alkatrész és szervizszolgáltatások 
költségihez, valamint versenyeztetéshez, sportruházathoz, szövetségi tagdíjakhoz és nevezési 
díjakhoz. 

Buruczki Szilárd 
A KTC a lehetőségeihez mérten hozzájárul az olimpiai válogatott keret tagjaként az olimpiai 
kvalifikációért küzdő Buruczki Szilárd nemzetközi színvonalú felkészüléséhez versenyeztetéséhez. 
Ebbe beletartoznak az alábbiak: edzötáborok, kOlföldi és hazai versenyek, táplálék kiegészítők, 
sportruházat, sportfelszerelés, edzői, orvosi tanácsadás. (Szilárd technikai hátteréről 99%-ban a 
Merida kerékpárok forgalmazója, a Bikefun Kft. gondoskodik, több mint 8 millió Ft értékben). 

Rendezvények szervezése 
A KTC a támogatás jelentős részét kőbányai kerékpáros és sportesemények szervezésére, illetve a 
szervezés előkészítésére fordílja. A KTC SE a szervezés során együttműködik a Vuelta Sportirodával, 
amely további szponzorok bevonásával, eszközparkjával, valamint marketing és médiatámogatással 
járul hozzá a magasabb színvonalú szervezéshez. 
Az alábbi események költségeihez járulunk hozzá a támogatásból: 

Február: Vakond futam- szervezés, biztonság, eszközbérlet 
Április: Isaszeg-túra - szervezés, előkészületek 
Június: StreetBall fesztiválon a kerékpáros programok (ügyességi pálya) szervezése 
Szeptember: Autómentes Nap- szervezés, előkészületek 
December: ritmikus gimnasztika csapatverseny 
December: ritmikus gimnasztika karácsonyi gála 
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Az fentiek alapján költségvetésünket a tervezett 4.000.000 Ft-os támogatással készítettük el: 

On kormányzati 
támogatásból 

Tervezett költség fedezett 
Terembérlet 
Szent László Általános Iskola terembérlet 1 OOO OOO Ft 400 OOO Ft 
Kápolna téi Általános Iskola terembérlet 750 OOO Ft 300 OOO Ft 
Edzői bérek 2 500 OOO Ft - Ft 
Eszközök, sportruházat 350 OOO Ft - Ft 
Kerékpáros szakosztály 
Edzői bérek 1 500 OOO Ft 500 OOO Ft 
Eszközök, alkatrészek, sportruházat 1 OOO OOO Ft 400 OOO Ft 
Versenyeztetés 400 OOO Ft 100 OOO Ft 
Buruczki Szilárd felkészítése (kerékpárok nélkül) 4 500 OOO Ft 900 OOO Ft 
Rendezvények 
Vakond futam (médiaszervezés nélkül) 3 800 OOO Ft 900 OOO Ft 
IsaszeQ-túra - szervezés, előkészületek 140 OOO Ft 140 OOO Ft 
StreetBall fesztivál - ügyességi pálya 80 OOO Ft 80 OOO Ft 
Autómentes Nap - szervezés, előkészületek 80 OOO Ft 80 OOO Ft 
Ritmikus Qimnasztika csapatverseny 500 OOO Ft 100 OOO Ft 
Ritmikus gimnasztika karácsonyi gála 300 OOO Ft 100 OOO Ft 
Összesen 16 900 OOO Ft 4 OOO OOO Ft 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a KTC SE támogatását a fenti költségvetés alapján fogadja el. 

Köszönettel: 

Eisenkrammer Károly 
elnök 
Kőbányai Torna Club 
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2011. december 31. 

Közhasznúsági jelentés 

í ART ALOM: 

~ Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG 
- Közhasznú egyszerűsitett éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS 
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
- KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGAT ÁS FELHASZNÁLÁSA 
-KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL 
-KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓL 
-KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL 
-KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELÖK JUTTATÁSAIRÓL 
- KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 

Keltezés: Budapest, 2012. május 22. 

K&T 

a szervezet vezetője 
(képviselője) 
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Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló MERLEG 

2011. december 31. 

Sor-
A tétel megnevezése 

szám 
a b 

1 . A. Befektetett eszközök (2+3+4) 

2. l. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3. II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4. lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 

5. B. Forgóeszközök (6+7+8+9) 

6. l. KÉSZLETEK 

7. ll. KÖVETELÉSEK 

8. lll. ÉRTÉKPAPÍROK 

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 

11 • ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10) 

12. D. Sajáttőke (13+14+15+16+17+18) 

13 . l. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 

14 . ll. TŐKEVÁL TOlÁS/EREDMÉNY 

15 . lll. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

16. IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 

17 . V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

18 . VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSITEV.-BŐL 

19. E. Céltartalék 

20. F. Kötelezettségek (21+22+23) 

21 . l. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

22. ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

23. lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 

Keltezés: 

Előző év 

c 

4043 

4 043 

8 029 

7 227 

802 

o 

12 072 

3 096 

3 096 

o 

4 933 

4 933 

4 043 

adatok eFt-ban 
Előző év(ek) 

Tárgy év 
módosításai 

d 

o 

o 

o 

o 

o 

a szervezet vezetője 

(képviselője) 

e 

2 543 

2 543 

2 998 

254 

1 973 

771 

o 

5 542 

3173 

3 096 

192 

-116 

o 

390 

390 

1 979 
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. - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS 

2011. december 31. 
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l Tétel-
A tétel megnevezése 

szám 

a b 

A. ÖSSZES KÖZHASZN Ú TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1 +2+3+4+-5) 

1 . Közhasznú célú működésre kapott támogatás 

_a) ............. 

b) r..Vo<.!-'VIIU 
L ..... .!<l ................ , 

C) helyi UÍII'o.Ulllli:lll r.<.cmvl 

d) egyéb 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 

4 Tagdíjból származó bevétel 

5 Egyéb bevétel 

B VÁLLALKOZÁSITEVÉKENYSÉGBEVÉTELE 

c ÖSSZES BEVÉTEL {A+B) 

D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÁFORDÍTÁSAI (6+7+8+9+10+11) 

6. Anyagjellegű ráfordításai 

7. Személyi jellegű ráfordítások 

8. Értékcsökkenési leírás 

9. Egyéb ráfordítások 

10 Pénzügyi műveletek ráfordításai 

11 Rendkívüli ráfordítások 

E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGRÁFORDÍTÁSAI (12+13+14+15+16+17) 

12. Anyagjellegű ráfordításai 

13. Személyi jellegű ráfordítások 

14. Értékcsökkenésileírás 

15 . Egyéb ráfordítások 

16. Pénzügyi müveletek ráfordításai 

17. Rendkívüli ráfordítások 

F ÖSSZES RÁFORDÍT ÁS (D+E) . 
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 

H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

l. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 

J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 

Keltezés: Budapest, 2012. május 22. 
Kfbánvai 
· · J -:·" ·o ."-ü\et 

K&T 

adatok eFt-ban 

Előző év 
Előző év(ek) 

Tárgyév 
módosításai 

c d e 

8 412 o 12 915 

2 012 8064 

1 957 8064 

55 

4 575 

52 

6 400 224 

o 2000 

8 412 o 14 915 

5 316 o 12 723 

5 220 7 934 

11 2 943 

85 1 836 

10 

o o 2116 

1 587 

254 

275 

5 316 o 14 838 

o o -116 

o o -116 

3 096..---!--"" // u ·--~-,. 192 

Club ~z&~./f----· 
a "'"""'"veze::~ ·~~· ~~;!"" 

(képviselője) 
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] Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
· - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló TAJEKOZTATO ADATOK 

]~------------~~~~~ 
A tétel megnevezése 

]~~A~.~S-z-em--é-ly-iJ-.e-ll-eg-u---~-f-or-d-~-á-so~k~------------------~----~----4-----~--~----~-----

·~~-1~·--B_é_~_ö_lts_é_g ________________________________ ~~---------+----------+----------
- ebből: - megbízási díjak 

·~~--4---------ti_sz_t_el_ffi_d_Ua_k __________________________ ~----------+----------+----------
2 . Személyi jellegű egyéb kifizetések 

._l~-3~·--B_é_~a-·ru--lé-ko_k ________________________________ ~----------4----------+----------
B A szervezet által nyújtott támogatások 

]~--~----e_b_b_ő_l:_to_v_á_bb_u_ta_lt_t_á_m_o_ga_t_ás------------------~----------~--------~--------~ 

·_t ~/:; 
] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

Keltezés: Budapest, 2012. május 22. ~L 
a szarvezet vezetője 

(képviselője) 
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Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
- KÖL TSEGVETÉSI TÁMOGATAS FELHASZNALASA 

Támogatást nyújtó Támogatás 
Felhasználás célja neve időponlja összege 

X. ker Onkorm. 2010. 6 OOO OOO Müködés 
X. ker Önkorm. 2011. 6 OOO OOO Müködés 

lOsszesen 12 OOO OOO lOsszesen 

Forrásai: 
- normatív költségvetési támogatás, 
- államháztartás alrendszerétől kapott támogatás, 
- költségvetési törvényben nevesített támogatás, 
- valamely költségvetési szervtől kapott támogatás 

Keltezés: Budapest, 2012. május 22. 

2 2 1 l l 1 

eFt-ban 
Felhasználás összege Atvitel 
előző évi tárgyévi összege 

1 957 6 OOO OOO o 
2 064 OOO 3 936 OOO 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 957 8 064 OOO 3 936 OOO 
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Kőbányai Torna Club Sporte~xesület 

Megnevezés Előző évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft 

Induló töke o 3096 

Tökeváltozás 3096 77 

Tökeváltozás 
csökkenésére ható 
tényezők: 

- közhasznú 
tevékenység tárgyévi 
vesztesége 
- vállakozási 
tevékenység tárgyévi -116 
vesztesége 

-egyéb 

Keltezés: Budapest, 2012. május 22. 

E Ft-ban 
Változás Megjegyzés 

% Ft 

3 096 

2% -3 019 

o 
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] Kőbányai Torna Club Sporteg~esület 

] 
eF t-ban 

Juttatás összege Változás 
Megjegyzés Juttatás megnevezése 

Előző évi tárgyévi % Ft 

] 
Közhasznútevékenység o o o 
keretében nyújtott 

-pénzbeli juttatások össz. o o o 
ebből: adóköteles o 

adómentes o 

] 
-természetbeni juttatások o o o 
összesen 

ebből: adóköteles o 
adómentes o 

] 
Egyéb o 
Összesen: o o o 

] e Ft-ban 

] 
Juttatás összege Változás 

Megjegyzés Juttatás megnevezése 
Előző évi tárgyévi % Ft 

Egyéb cél szerinti, de nem 
közhasznútevékenység o o o 

] 
keretében nyújtott 

- pénzbeli juttatások o 
- nem pénzbeli juttatások o 

] 
Egyéb o 
Összesen: o o o 

] 

] Keltezés: Budapest, 2012. május 22. 

] 

] 

... 
l 
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-KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATASRÓL 

Támogató Támogatott Támogatás összege 

megnevezése cél előző évi tárgyévi 

Központi költségvetési szerv 

Elkülönönített állami pénzalap 

Helyi önkormányzat társulása Müködés 6000000 6000 OOO 

Kisebbségi települési önkormányzat 

Települési önkormányzat társulása 

Magánszemély 

Egyéni vállalkozó 

Jogi személyiségü gazdasági társaság 

Jogi személyiség nélküli társaság 

Közhasznú szervezet 

Szja 1 %-a (APEH) 

Egyéb 55000 

Összesen: 6055000 6 OOO OOO 

Keltezés: Budapest, 2012. május 22. 
~L~--- . ; . /f 

:SZ::zet vezetője 
. 1. rna Club (képviselője) 

Köbányat o .. 
~0llgyesulet l:'t. • ~j/<> 

'\ Q1 Butlap t, Bodza u._, . " 
\ q ' ' . \8018173-2-42 

Adoszam. _ : ;, Li90?00\2 
• ()j()Q(\()2-· j()) \2) 2 v· • o-

Változás 

% Ft 

o 

o 

100% o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O% -55 OOO 

99% -55 OOO 
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Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
- KIMUTATAS A VEZETO TISZTSEGVISELOK JUTTATASAIROL 

Juttatás Juttatás összege 
megnevezése előző évi 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 

Természetbeni juttatások o 
-szja mentes 
-szja köteles 

Értékpapír juttatások 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 

Adott kölcsönök összege 

- kamatmentes kölcsönök 

Egyéb juttatások 

összesen: o 

Keltezés: Budapest, 2012. május 22. 

. 1, naClub 
K"bányat or 

O '"\et 
SportP,!f& z~ u 31/a 

\104 Budapest, d 73-l-42 
Adószám: 18028\ . ~'·'10012 

!0300002-l05l2520-49v-

tárgyévi 

o 

o 

a szervezet vezetője 
(képviselője) 

1 

Eltérés 
% Ft 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
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2 5 2 1 l o 11 ] l 1 

'_] __ K~ő,...,...ba,...."' n....."y~a ....... i~T~o ...... r __ n_a_C_I..-u ___ b-."S ..... p_o_rt.,....e~gouy~e_s......,ü_le.;_t;"_,.-_ 
- KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 

11 Kőbányai Torna Club Sportegyesület 2011. évi tevékenysége: 

Az egyesület több rendezvényt szervezett, vagy vett részt kiegészítő programokkal, 

1_) _bemutatókkal: 

Február 6.: Vakond futam a kőbányában 

Április 9.: Isaszeg-túra- teljes körű lebonyolítás. 

: 1 - Június 25.: Szent László napok- részvétel a kerékpáros program szervezésében. 

Június 28-29 A StreetBall fesztivál keretei között kerékpáros verseny és bemutató 
1 J szervezése 

- Kőbányai iskolás nyári táborokban ingyenes kerékpáros foglalkozásokat tartottunk 
minden héten, heti három alkalommal a kerület két iskolájában. 

"l -_ Szeptember 20. Autómentes Nap óvodások részére - a kerékpáros program 
szervezése. 

~ J - Szeptember 22. Autómentes Nap iskolások részére - a kerékpáros program 
_ szervezése. 

December 1 O. Kőbánya Kupa - országos ritmikus gimnasztika csapatverseny 

: l 
A kerékpár szakosztály működése: Hetente 6 alkalommal tartottunk foglakozásokat Az 

".l Olimpiai Kerettag Buruczki Szilárd mellett az utánpótlás korosztály is egyre komolyabb 
J eredményeket ért el: a téli SzuperCross sorozat több állomásán is sikerült több dobogós 

helyezést elérni az U 19-es fiúk, és az U 17 -es lányok között. Áprilistól november végéig 
·.J minden szombaton 50-80 km-es túrákat szerveztünk a túrázni vágyók részére. Az 

Önkormányzat felkérésére az Egyesület részt vett a Főváros által tervezett, a kerületen is 
áthaladó Rákos-patak menti kerékpárútterv véleményezésben. Javaslatokkal éltünk a 

: J meglévő kőbányai kerékpárút hálózathoz való kapcsolódáshoz, és fejlesztéshez. 

·. 
1 

A ritmikus gimnasztika szakosztály működése: A szakosztályban több mint 50 kislánnyal 
foglalkozunk tanfolyami vagy versenyzői szinten, több csoportban, heti 1-3 alkalommal. A 
szakosztály műkődését, a vezetőedző munkáját társadalmi munkában idősebb versenyzők 

:] segítik. 

'l 
'l 

Keltezés: 

'' l 

l' 

l ~ 

Budapest, 2012. május 22. 

Kőbányai Torna Club 
Spon~et9let 

1 104 Budapdt;BI.-l&za u. 3 l /a 
Adószám: 18028173-2-42 

'0300002-l 0512520-49020012 

a szervezet vezetője 
(képviselője) 
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A szolgáltatásról a Magyar Posta Zrt. Üzletszabályzata ad részletes útmutatót 
(A bekeretezett, sötétített részt a feladó tölti ki.) 

KÖNYVELT KÜLDEMÉNY FELADÓVEVÉNYE 

RL14750098917i89 

További tájékoztatás a túloldalon. 

o 
@ Újrafelhasznált papfr 


