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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a kerület sportrendeletében 
meghatározott mértékben támogatja a kerület sportéletét. Ebben az évben a Csepel SC 
Alapítvány sportlétesítményeinek működési támogatása 32 500 000.-Ft, amit két 
összegben utal át a hivatal. Első felének átutalása már megtörtént, a másik fele október 
hónapban esedékes. 
Az egyesületek közvetlen támogatása: a mindenkori költségvetés eredeti bevételi 
főösszegének, hiánnyal, TB-vel, saját intézményi bevétellel átvett pénzeszközzel, 
egyéb sajátos bevétellel, fejlesztési hitellel, a felhalmozás és tőkejellegű bevétel 
nagyságával csökkentett része 0,1 %-a. Ez ebben az évben 8 685 000.-Ft. Tudjuk, 
hogy ezek az összegek sajnos nem elegendőek a kerületi sportélet működésének 
támogatására.  
 
Az egyesületek támogatására biztosított összegből 31 sportegyesület részesült. Az  
eredményesebb, olimpiára készülő sportolókat foglalkoztató és nagyobb sportolói 
létszámmal működő egyesületek nagyobb mértékű támogatást kaptak. Ez az összeg 
800 000 – 900 000 ezer forint volt, mely a klubok éves  működési költségeinek csak 
egy töredéke.  
   
Az olimpiai versenyek népszerűsége egyre nagyobb. Az igen magas nevező létszám, a 
magas részvételi, és rendezési költségek miatt a NOB sportáganként maximálta a 
versenyeken való indulók számát. Az olimpiára való kijutás feltétele: az úgynevezett 
kvalifikációs versenyeken megfelelő eredmények elérése. 
Az első állomás az idei világversenyeken való megfelelő szereplés. Azon versenyzők, 
akik ezt a szigorú mércét nem tudták elérni, azok részére minden sportágban jövőre 
júniusig további kvalifikációs versenyeket rendeznek. Ezek általában Európa 
bajnokságok, világkupa viadalok. 
 
Az olimpiára esélyes versenyzők felkészülése az átlagos, nem olimpiai évek 
költségeihez képest sokkal több pénzbe kerül. A csepeli sportolók eddigi olimpiai 
szerepléseire méltán büszke minden csepeli. Bízom abban, hogy - a felkészülés anyagi 
biztonsága mellett - az alább felsorolt versenyzők nagy többsége kiharcolja a pekingi 
repülőjegyét.  
Kérem a képviselő testületet, hogy az olimpiára készülő sportolók felkészülését - a 
kvalifikációs versenyeken való minél jobb eredmények elérése érdekében, majd az azt 
követő olimpiai felkészülést segítve - a határozatban megjelölt összegekkel támogassa. 
 
 
Az elmúlt olimpiákon a csepeli sportolók nagyon sok szép sikert értek el. A 
tradicionális sportágaink: kajak-kenu, birkózás, evezés, öttusa, atlétika. Mára 
már csak az első három sportágban várhatunk a pekingi olimpián induló 
versenyzőket. 
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A kerületben működő sportegyesületeink közül a következő versenyzők 
pályázhatják meg reális eséllyel az olimpiára való kijutást: 
 
Csepeli Kajak Kenu Egyesület: 
 a magyar kajak kenu sport bázisa, hosszú évek óta kiváló nemzetközi eredmények 
szállítója és tradicionális utánpótlás-nevelő bázisa.  
A 2008 -ban Pekingben megrendezendő XXIX. nyári olimpiára a klubból négy 
versenyzőnek van reális esélye kijutni, és eredményeivel Csepel hírnevét emelni. 
A kenu szakágban: Kolonics György, Korisánszky Péter versenyzők. A kajak 
szakágban Bozsik Gábor 
A Kajak – Kenu Szövetségtől kapott információk alapján az első lépcső az augusztus 
8-tól megrendezésre kerülő Világbajnokság Duisburgban. Az itt 1-6. helyezett 
versenyzők automatikusan elnyerik az indulás jogát az olimpián. Akinek ez nem 
sikerül: 2008 májusában a nemzetközi szövetség Milánóban rendezi a pótkvalifikációs 
versenyeket. 
Kolonics György sokszoros olimpiai és világbajnok az ez évi Világbajnokságon is C-
2 500 méteren világbajnoki győzelmet szerzett. Így öregbítve kerületünk és a Csepeli 
Kajak-Kenu Egyesület hírnevét, így ezzel a csepeli sportolók közül elsőként kiharcolta 
az olimpiára való kijutást. 
 
Korisánszky Péter: 2005-ben ifjúsági világbajnokságot nyert C-4-ben, jelenleg az U-
23-as keret tagja. 
 
Bozsik Gábor a kajak négyes tagjaként, világbajnoki bronzérmével ugyancsak 
kiharcolta a kijutást az olimpiára.  
 
Csepel Evezős Klub SE: 
A magyar evezős sport fellegvára, bár az elmúlt években szerzett evezős világbajnoki 
érmesek nem ebből a klubból kerültek ki. Az országos bajnokságokon az utóbbi 40 
évben a legsikeresebb egyesület, a pontversenyt rendre megnyerik.  
A rendkívül erős hazai és nemzetközi mezőnyt figyelembe véve a klub versenyzői 
közül három versenyzőnek van esélye a kijutásra. 
 
Hajdú Zsuzsanna: Ő a könnyűsúlyú kettőpárevezős hajó tagjaként próbálkozik a nem 
egyszerű feladattal. Az Ő számára több lépcső vezet az olimpiáig. Az első a július végi 
U23-as világbajnokságon való megfelelő szereplés. A hatos döntőbe való bejutás volt 
a továbblépés első feltétele, amit kiválóan teljesített, hiszen a döntő negyedik helyével 
ezt teljesítette is. Ezzel az eredménnyel kiharcolta a következő lépcsőt, az augusztus 
26-tól Münchenben megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvételt. Az 
olimpiai kvóta megszerzése itt nem sikerült. 
 
Markgrúber Balázs: Az egész éves jó teljesítményt követően megkapta a lehetőséget, 
hogy a müncheni világbajnokságon indulhasson, és ott a könnyűsúlyú négypárevezős 
hajó tagjaként az 1-8. hely esetleges megszerzésével  kivívja az olimpiai részvételt. 
Ezen a versenyen az olimpiai kvóta megszerzése nem sikerült. 
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Zöld Viktor: A 2007-es magyar bajnokságon nyújtott remek teljesítménye (kétszeres 
bajnok) alapján  került be a világbajnokságon szereplő könnyűsúlyú négypárevezős 
hajóba. A magyar válogatott legfiatalabb tagja. 
 
Az evezősök számára a müncheni VB-n 1-8 helyet elért versenyzők automatikusan 
résztvevői a pekingi olimpiának. Amennyiben ezt nem tudják teljesíteni, jövőre 
júniusban Luzernben megrendezésre kerülő Világkupán van lehetőségük kiharcolni az 
olimpia részvételt. 
 
Csepel Birkózó Klub:  
A nagy hagyományokkal rendelkező klub az elmúlt években világbajnoki és Európa 
bajnoki érmekkel, győzelmekkel hívta fel magára a közvélemény figyelmét. 
A klubból a következő versenyzőknek van esélyük a kijutásra:  
 
Ritter Árpád szabadfogás . A VB 2. és EB első helyezett versenyző. 
Sastin Marianna  szabadfogás Világbajnoki ezüstérmes. 
Wöller Ákos szabadfogás, Európa bajnoki harmadik helyezett. 
Bóna Dániel szabadfogás, junior EB ezüst érmes. 
Purczeld Gábor kötöttfogás 
Beischlag Péter szabadfogás. 
 
Mindannyian többszörös magyar bajnokok. 
Az első lépcsőként szeptemberben 18-23. között Bakuban megrendezésre kerülő 
Világbajnokságon az 1-8 helyet kell megszerezni. A magyar kiutazó csapat tagja mind 
a hat csepeli versenyző, ahol jó esélyük van már az első körben az olimpiai 
kvótamegszerzésére. 
Akinek ez nem sikerül, annak a jövő évi áprilisi Európa bajnokságon lesz lehetősége, 
majd az azt követő 2 kvalifikációs versenyen harcolhatják még ki a Pekingi olimpiai 
részvételt. 
 
A sportegyesületi elnökökkel, edzőkkel egyeztettünk a támogatás lehetséges formáiról, 
hogy az átutalt összeget a felkészülés során mire tudják fordítani. Az egyesületi 
elnökök felvázolták az egyesületek, és a sportolók nehézségeit.  
 
A legfontosabbak:  

- a felkészülést segítő engedélyezett táplálék kiegészítők. A táplálék kiegészítők 
minden ember számára, az élsportolók táplálkozásánál főként nélkülözhetetlen. 
Ezek a táplálék kiegészítők a MOB által javasolt és engedélyezett tápszerek, 
melyekre  sportágtól függően havonta 50-100 ezer forintot költenek 

- felkészülést, versenyzést segítő sportszerek 
- felkészülési versenyek, kvalifikációs versenyek részvételi költségei 
- személyi bérek 
- edzőtáborozás költségei. 

 
Célszerű az önkormányzat által  az egyesületek részére támogatásként nyújtott 
összeget differenciálni. Az olyan versenyzők, akik már az évek folyamán eddig is 
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kiemelkedő eredményekkel örvendeztették meg a kerületet, azok teljesítményei 
nagyobb mértékű elismerést kapjanak. 
 
 
 
E tekintetben mindenképp ki kell emelnünk a Kajak-Kenu egyesületet. Hosszú évek 
óta olimpiai bajnoki, világbajnoki, európa bajnoki győzelmeikkel, helyezéseikkel a 
kerület legeredményesebb egyesülete.  
 
A három egyesület eredményességi  rangsora a következő:   

1. Csepeli Kajak Kenu Egyesület 
      2. Csepeli Birkózó Klub 
      3. Csepel Evezős Klub 
 
Javaslom, hogy a következő összegekkel támogassuk az egyesületeket. Ezeket az 
összegeket, kizárólag a már előbb felsorolt versenyzők felkészülésére szabad 
felhasználni. 
 
Kajak Kenu Egyesület:  3 fő felkészülése, havonta 100 000.- ezer Ft sportolónként. 
Összesen 300 000.-Ft. 12 hónapot tekintve összesen: 3 600 000.- Ft 
 
Csepeli Birkózó Klub:  6 fő felkészülése, havonta  50 000.- Ft sportolónként.  
Összesen 300 000.-Ft, 12 hónapot tekintve összesen: 3 600 000.- Ft 
 
Csepel Evezős Klub:  3 fő felkészülése havonta 40 ezer Ft sportolónként. 
Összesen 120 000.-Ft, 12 hónapot tekintve összesen: 1 440 000.-Ft. 
 
A 12 olimpiai kiküldetésre pályázó sportoló támogatása összesen: 8 640 000.- Ft.- 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Budapest  XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2007. évi költségvetési rendeletében 
a Csepel SC Alapítvány támogatására 32,5 millió Ft-ot biztosított. Az év első felében 
az alapítvány kuratóriuma a működési költségek finanszírozási problémái miatt 
jelentős költségmegtakarító intézkedésekre kényszerült. Ezek súlyosan megnehezítik a 
Csepel SC Alapítvány létesítményeiben dolgozó, a hazai és a nemzetközi versenyekre 
– kiemelten a 2008. évi pekingi olimpiára – történő felkészülést.  Rendkívül súlyos 
helyzetbe kerültek a birkózók, a vívók és a ritmikus gimnasztika egyesület sportolói, 
mivel a nehézatlétikai csarnok fűtési és melegvíz-szolgáltatása – az fedezet hiánya 
miatt -  júliustól szünetel, ezzel szinte teljesen lehetetlenné téve az ott folyó munkát. 
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Fentiek alapján javaslom, hogy a Csepel SC Alapítvány a 2007. évi eredeti támogatás 
– 32,5 millió Ft.- - felett működési kiadások finanszírozásra további 22,5 millió Ft.- 
támogatást kapjon a hiány terhére, melyből 7,5 millió Ft.-ot a nehézatlétikai csarnok 
fűtésének és melegvíz-szolgáltatásának visszaállítására, valamint az év végéig történő 
biztosítására fordítsa. 
 
 
Kérem a képviselő-testület támogatását. 
 
 
 
Budapest, 2007. szeptember 5. 
 
                                                                                Tóth Mihály 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1./  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2008 -ban Pekingben megrendezendő XXIX. nyári olimpiára való felkészülést, 
illetve az olimpiára való kijutást az előterjesztésben megnevezett egyesületeket és 
sportolóit a hiány terhére a  következő mértékű támogatásával segíti: 
 
Csepel Kajak-Kenu Egyesület:             3 600 000.-Ft 
Csepel Birkózó Klub:   3 600 000.-Ft 
Csepel Evezős Klub:   1 440 000.-Ft 
 
A fent nevezett összegeket, havi bontásban, az egyesületeknek egyenlő részletekben 
utalja át az önkormányzat 2008. május hónapig, az utolsó kvalifikációs versenyek 
lebonyolításáig. Az olimpiai kvótát meg nem szerző versenyző számára a június-
július-augusztus havi felkészülési támogatás nem fizethető ki. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges megállapodásokat 
készíttesse el és írja alá. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:          2007.október 1-től folyamatosan 
 
Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester 
                      végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
         
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges. 
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 2./   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Csepel SC Alapítvány 2007. évi támogatására biztosított 32,5 millió Ft.- felett a 
hiány terhére működési költségek finanszírozására további 22,5 millió Ft.-ot biztosít, 
melyből 7,5 millió forintot az alapítvány kizárólag a nehézatlétikai csarnok 
fűtésének és melegvíz-szolgáltatásának visszaállításra és további biztosításra 
fordíthatja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Csepel SC 
Alapítvánnyal megkötött szerződést a döntésnek megfelelően egészíttesse ki és írja 
alá. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:          2007.október 1-től folyamatosan 
 
Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester 
                      végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
 
 
 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Németh Szilárd sporttanácsnokkal. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
 
Budapest, ………………….. 
 
 
                                                           Németh Szilárd sk. 
                                                            Sporttanácsnok 
 
 
 
2.  Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
 
Budapest, ………………….. 
 
 
                                                       Halmos Istvánné  sk. 
                                                          ágazatvezető 
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