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Előterjesztés 

..1_1_2 számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A kerületünkben 124 éve működő Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ 
Kulturális-Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: Törekvés Művelődési Központ) és elődjei 
jelentős szerepet töltöttek és töltenek be Kőbánya kulturális életében. A Törekvés Művelődési 
Központ működésére 2012-ben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 20. sor 2. 
oszlopa biztosít 15 OOO OOO Ft összeget, amely a Közművelődési megállapodás 2012. évi 
módosításában rögzített módon teljes egészében átutalásra került. 

Vizi Tibor egyesületi elnök kérelemmel (2. melléklet) fordult polgármester úrhoz, amelyben 
arról tájékoztat, hogy a Törekvés Művelődési Központ egyre kevesebb támogatás mellett 
rendkívül takarékos üzemeltetéssei tudta ez idáig fenntartani működését úgy, hogy 
lehetőségeihez mérten kiszolgálja a környező lakótelepeken élők igényeit, alacsony árú vagy 
ingyenes szolgáltatásaival. A Törekvés Művelődési Központ 2012. október közepétől nem 
tudja fizetni a közterheket és béreket, annak ellenére, hogy az alkalmazottak szinte 
minimálbérért dolgoznak, valamint ebben az évben is bércsökkentést hajtottak végre, illetve 
több munkatársuktól is megváltak. A 20 ll. évben a 19 milliós önkormányzati támogatás me ll é 
27-28 millió forint összeget teremtett elő az egyesület úgy, hogy a megszűnt MÁV-támogatás 
mellett még elvonás is történt. 

A Törekvés Művelődési Központ támogatása Vizi Tibor véleménye szerint indokolt a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről, hiszen sok kerületi lakos 
veszi igénybe az általuk nyújtott szolgáltatásokat. 

A fentiek alapján kéri a Törekvés Művelődési Központ 4 millió forint támogatás megítélését 
annak érdekében, hogy a 2012. év végéig működni tudjanak. A rendkívül feszített 
költségvetési helyzetre tekintettel teljes összegben nem tudom támogatni a kérelmet, ezért 3 
millió forint megítélést javasolom. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október 15. 

U) fi 
Dr. Pap Sandor k. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2012. ( ...... ) határozata 
a Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület részére megállapodás 
keretében - a céltartalék felszabadításával egyidejűleg - 3 millió forint támogatást biztosít, 
amelynek forrása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 18. sorában a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság általános tartaléka l 813 300 Ft összegben, valamint a 
14. melléklet 20. sorában aDSKés a DSE csoportok támogatása költségvetési sor l 186 700 
Ft összegben. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Tisztelt Kovács 11_óbert Ur Polg3ríúester! [ttWi-t'lt ; . ( · · \1z_.....-
A Kőbányai és V~utas Tö;~kvés M~~el~dés-~~Központ Kulturálís-Szabadidő/~;Y~~üfet ~~ 
elődei az elmúlt 124 évben hatalmas kulturális értéket hahnoztak fel, mely büszkesége lehet 
a kerületnek, Budapestnek, de még Magyarországnak is. Az épület helyi müemléki védelem 
alatt áll, és statikailag, szerkezetileg stabil. Azonban az egyre kisebb támogatások, ill. a 
fenntartók és tulajdonosok forráshiánya, egyre Jobban ellehetetleníti az intézmény 
működtetését Ennek ellenére a vezetés, rendkívül takarékos üzemeltetésseJ (20 ll-ben a 
közüzerni, bér stb. költségek nem érték el az 50 millió forintot) fenn tudta tartani az 
intézmény működőképességét, és folyamatosan nagy tömegeket megmozgató 
rendezvényeknek adott helyet, rendezett. A Törekvés - lehetőségeihez képest -
nagymértékben kiszolgálja a környező lakótelepek, döntően szegény sorsú lakóságát, olcsó 
vagy ingyenes szolgáltatásaival. Az itt folyó kulturális munkát már számos alkalommal 
ismerte el Kőbánya Önkormányzata. Legutóbb a Törekvés Táncegyüttes kapott Kőbányáért 
dijat. Bátran állíthatom, hogy az ország egyik legjobb ár/érték arányát tudja fel mutatni az 
intézmény ~amit az itt dolgozók szakmai felkészültsége, szorgalma és hozzáállása tette és 
teszi lehetövé. 

Azonban semmit sem ért az eddigi áldozatvállalás, ha a végtelenül lecsökkentett és 
szinte minimálbéren dolgoztatott alkalmazottakat október közepétől nem tudjuk 
kiíuetni. A tartósan minimál béren dolgoztatott embereknek nincsenek tartalékaik. 
(Az addig is szerény költségvetésünk 2010-ben az Északi Járműjavító bezárása miatt, 
6 millióval csökkent). Jelenleg úgy látjuk, 2012. október 15-ig tudjuk fJZetni a 
közterheket, béreket (idén is bocsájtottunk el dolgozót, ill. bércsökkentést is 
h~jtottunk végre a vezetőné-1,) a fennmaradás-ho-z szükség lenne az Önkormányzat 
által 2011-ben adott nominális támogatás visszaállításához (2011-ben 19 millió, 2012-
ben 15 millió) azaz minimum 4 millió forintra, hogyazévet kihúzzuk. Megjegyezném, 
hogy a 2011-ben kapott 19 milliós Önkormányzati támogatáshoz még további 27-28 
milliót teremtettünk elő, úgy hogy a ~IÁ V nem hogy támogatott volna, de még inkább 
elvont (például rekJámtáblák). 
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Leggyőzödésem, hogy a Törekvés Müvelödési Központ fenntartása jó befektetés, Kőbánya 
Önkonnányzatának, hiszen a kerület kultúrára költött összegének kis százalékával kellene 
támogatni, és nagyon olcsón, nagyon sok embemek tehetne jót, nem beszélve az itt 
kialakult kulturális, szellemi kincsre. Jelenleg tárgyalások folynak az épület Önkormányzati 
tulajdonba vételéről, melynek lassúsága igen nagy károkat okoz a bevételt hozó szakmai 
bérlök és befektetök elküldése miatt. A telek és épület, mint vagyon, tovább gazdagithatná 
Kőbányát. A világ nagy részén felismerték a múlt épületekben lévő plusz értéket, 
hangula~ot (belvárosi felújított Irulturális értékeket felmutató régi bérházak) 
Összegezve: 
Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a tavalyi szintre állítsa vissza a TÖRI- KE 
támogatottságát, azaz az idei 4 millió forintos csökkentést pótolja. 
Az utolsó percben vagyunk, ezen múlik, hogy túléljük az esztendőt, megmeneküljünk 
vagy mindcn az enyészeté lesz. 

Kérem segítségüket, támogatásukat! 

Egyesületi elnök 
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