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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve alapján elkészítettük a tevékenységünkről 
szóló beszámolót. 

Az Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést a soron következő 
ülésén tárgyalja, a bizottság döntését az elnök a képviselő-testület ülésén ismerteti. 

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sport 
Közhasznú Alapítvány tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Adószám: 18057069-1-42 

A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE 2009. 

A Kőbányai Sport Alapítvány 2006. március 29.-től Kőbányai Sport Közhasznú 
Alapítványként működik. 
Ennek megfelelően a tájékoztatás kötelezettségének, a beszámolót alátámasztó 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait 
- vonatkozó külön jogszabály és 
- a számviteli törvény alapján kormányrendelet szabályozza. 

A nonprofit szervezetekkel kapcsolatosan a vonatkozó külön jogszabály alatt értendő 
a nonprofit szervezetek létrehozásával, működésével kapcsolatos törvények és 
kormányrendeletek: 
- alapítvány esetében: 

-aPtk. 74/A-74/F§-ai, 
- a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, 
- az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. 

rendelet. 

A számviteli törvény szerint az alapítványnak közhasznú, egyszerűsített beszámolót 
kell készítenie, amely három részből áll: 
- mérleg, 
- közhasznú eredmény levezetés, 
- tájékoztató adatok. 

Az eredménykimutatás elkészítése során biztosítani kell az alap és vállalkozási 
tevékenységből származó bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak valamint a 
vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének elkülönítetten történő 
bemutatását. 

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány a beszámolási időszakban nem végzett 
vállalkozási tevékenységet. 

Az 1998. január 1. napján hatályba lépett közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény - nonprofit törvény - tartalmazza a szervezet működési jogi garanciáit, 
megteremtve a szabályos működés ellenőrizhetőségének lehetőségét, a 
nyilvánosság kritériumát. 
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A fent megnevezett törvény 19. §. (1.) bekezdése szerint a közhasznú szervezet 
köteles a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést is készíteni. 

A közhasznúsági jelentés elfogadása is a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 

Az Alapítvány az előterjesztésben vázolt kormányrendeletekben valamint a 
Számviteli törvényben előírtakat figyelembe véve folytatta 2009. évben közhasznú 
tevékenységét. 
Az egyszerűsített közhasznú beszámoló összeállításánál érvényesítette a reá 
vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott, kötelező érvényű útmutatást. 

A beszámolási időszakban az alapító okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységén túl kiemelt figyelmet fordított a fiatal korú gyermekek 
mozgásfejlesztésére, sportolására, egészségmegőrzésére, ennek érdekében 
végezte tevékenységét. Hosszú évek óta változatlanul nagy gondot fordít a kőbányai 
óvodások mozgásfejlesztésére. 
Ennek érdekében versenyeket szervez a Kőbányai Önkormányzat által fenntartott 
óvodák számára, részükre e tárgyban pályázatot írt ki a beszámolási időszakban. 
Alapvető cél a versenyekre történő felkészülés, a sportolás iránti igény felkeltése 
illetve megalapozása. 
Az óvodás sporttevékenység tárgyi feltételeinek színesítése lehetőséget biztosított 
ovis-foci sportnap keretében arra, hogy a kevésbé tehetséges gyermekek is részt 
vehessenek a kerületi rendezvények valamelyikén. 

A versenyekre történő felkészüléshez sportszerek, mozgásfejlesztő eszközök, 
versenydíjak vásárlását biztosította pályázati lehetőség keretében, továbbá kísérő 
programok során színházi előadásokon és egyéb rendezvényeken vehettek részt a 
nyertes óvodák. 
2009-ben az óvodás sportversenyeken résztvevő szurkolók (szülők, nagyszülők, 
nézők) létszáma 1.180 fő, a versenyző gyermekek és óvónők száma 640 fő volt a 
három eseményen. 

♦ 
Az Alapítvány beszámolási időszakban könyveit a kettőskönyvvitel szabályainak 
rendszerében vezeti. 
A havi könyvviteli zárlatot követően rendszeresen részletes eredménykimutatás és 
mérleg készül a kuratórium vezetése számára, kérésének megfelelően mindenkor 
átadásra kerül. 

A nonprofit szervezetek 2009. évben is a társasági adó alanyai, függetlenül attól, 
hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeznek-e vagy sem. 
A társasági adóról szóló 1996. évi törvény LXXXI. törvény alapján, ha az alapítvány 
az adóévben vállalkozási tevékenységéből bevételt nem ér el, illetve ehhez 
kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, a társasági adóbevallás helyett 
bevallást helyettesítő nyilatkozatot tehetett az adóévet követő év február 25. napjáig 
a 0901-es számú bevallási nyomtatványon. 
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Az alapítvány e nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett elektronikus bevallás 
útján, így mentesül a 2010. május 31.-i társasági adóbevallás kötelezettsége alól. 

Az alapítvány nem alanya az Általános forgalmi Adónak. 
Az új 2008. évi TEÁOR besorolási rend alapján a tevékenység pontos 
meghatározása az alábbi: „az adó alóli mentesség, a tevékenység közérdekű, 
közhasznúságra való tekintettel...". 

Az Art. kötelezően írta elő, hogy a 2003. évtől alkalmazott szakmai kódokat, 
amelyeket az APEH nem tudott átsorolni a szerteágazó tevékenységek miatt, az 
adóalanyoknak kellett 2009. február 12.-ig átsorolni (konvertálni) a 2008. évben 
hatályba lépett szakmakódoknak megfelelően. 
Az alapítvány a megjelölt határidőre a hivatal felé elektronikus úton teljesítette 
adatszolgáltatási kötelezettségét. 

Az alapítvány mind a bevallási, mind az adatszolgáltatási kötelezettségét 
elektronikus úton teljesíti, így a havi adó- és járulékbevallást az APEH felé, Központi 
Statisztikai Hivatal valamint a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé a különböző 
adatszolgáltatásokat, stb. 

Az alapítvány az iparűzési adónak alanya. 
Miután vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért a tárgyévet követő május 31. 
napjáig köteles nyilatkozatot tenni a Fővárosi Polgármesteri hivatal Adóügy 
Osztályának, hogy nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. 

Az alapítvány rendezett munkaügyi kapcsolattal rendelkezik, miszerint: 

megbízási szerződés keretében egy főt foglalkoztatott, a reá vonatkozó 
megbízási szerződés, kifizetési bizonylatok rendelkezésre állnak, 

vállalkozókkal, illetve szakértőkkel kötött szerződések rendelkezésre 
állnak, szükség szerint módosításra kerülnek, 

egy fő részére került kifizetésre egyszeri tiszteletdíj. 

Az alapítvány egyéb bevételi forrását képezi a magánszemélyek által felajánlott Szja. 
1%-a, immár több éven keresztül. 
Az Art. 2009. évtől oly módon szabályozta e bevételi forrást, hogy az adóalanynak 
(kedvezményezettnek) minden évben az APEH felé 09KOZ „közlemény az adózó 
rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról" 
című adatlapon és mellékletein nyilatkozni kell határidőre a felhasználásáról, vagy 
tartalékolásról. 
Első ízben 2009.évben készült ilyen nyilatkozat az APEH felé. 

Ugyancsak az Art. írja elő, amennyiben a kedvezményezett nem küldi el a fenti 
nyilatkozatot a felhasználásról, az APEH határozattal kizárja a kedvezményezettet a 
következő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből. 
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Az alapítvány kuratóriumának határozatban kell rögzíteni, hogy a kapott Szja. 1% 
összegét mire kívánja vagy kívánta felhasználni. Erről a kuratórium 37/200.(XI. 18.) 
számú határozatában rendelkezik. 

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2009. évben 4 alkalommal 
ülésezett, 37 határozatot hozott, 32 kérelmet bírált el, ebből 4 diáksporttal 
kapcsolatos, 16 egyesületi, 7 egyéni és 5 egyéb kérelmet támogatott. A 
támogatásokat részletesen a közhasznú jelentés csatolt melléklete tartalmazza. 

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány a beszámolási időszakban is megfelelt az 
alapítók szándékának. A további eredményes együttműködés érdekében kérjük a 
jövőben is a Képviselő-testület támogatását. 

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma a tájékoztatót megtárgyalta és 
a 6/2010. (V. 17.) sz. kuratóriumi határozata értelmében a Kőbányai Sport Ifjúsági 
Civil és Kisebbségi Bizottság, valamint a Kőbányai Képviselő-testület részére 
elfogadásra ajánlja. 

Budapest, 2010. május 13. 
# ' ^ 
kft 

V" largittai László 
kuratórium elnöke 
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Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
1102 Budapest, Szent László tér. 29. 
18057069-1-42 

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MELLÉKLETEI 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
2009.év 

(részletes) 

14 088 502 

KAPOTT TÁMOGATÁS 

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 14 000 000 

1 % SZJA FELAJÁNLÁS VISSZATÉRÍTÉSE APEH RÉSZÉRŐL 79 374 

EGYÉB BEVÉTEL 9128 

Folyószámla után, kerekítésből sz.bevétel 

KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: 16 976 510 

ADOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 11 911 500 

Sportrendezvényre adott támogatás 3 005000 

ÚJHEGY-SIBRIK DSE 
("Téli hétvége" sportprogram) 

2009.01.22 28/2008(XI.17) 200 000 

ÚJHEGY-SIBRIK DSE 
(Széchenyi Ált. Iskola sítábor) 

200901.22 26/2008(XI.17) 50 000 

ÉGIS Sportegyesület 
(I.Négyszáz év a pályán-veterán kosár
labda torna) 

2009.05.07 9/2009(IV.22.) 110 000 

BLP Muscle 
(Fitness EB és VB n. való részvétel) 

2009.05.07 10/2009(IV.22.) 150 000 

KOSZI 
(óvodás úszóverseny támogatása) 

2009.05.14 12/2009 (IV. 22.) 50 000 



SENTINEL SE 
(EB és VB rendzevényen való részvétel 
(Szabó A.versenyző támogatása) 

SASOK SE 
(EB és VB rendzevényen való részvétel támogatása) 

KSISE 
(Sportrend, edzőtáborok-Agócs Zs. részvételtámogatása) 

ADVANTAGE SZSE 
(Steerball Bajnokság nevezési díjtámogatás) 

ÚJHEGYI SIBRIK DSE 
(leilei sporttábor támogatás) 

FORTUNA SENIOR SE 
(Senior Világjátékok sportrendezvény támogatás) 

NOVA SE 
(Wadokai EB-Szalkai B. részvétel támogatás) 

NOVA SE 
(Wadokai EB-Tóth A. részvétel támogatás) 

NOVA SE 
(Wadokai EB-Kovács T. részvétel támogatás) 

KŐBÁNYAI TÁJFUTÓ SE 

(Sportrendezvény, edzőtábor támogatás) 

KŐBÁNYÁÉRT HÖZHASZNÚ E. 
(kőbányai labdarúgó tornák támogatása) 

LÁSZLÓ SPORT C. 
(Mikulás napi gyermek labrarúgó torna támogatása) 

KŐBÁNYA SPORT K. 
(Body fittness testépítő verseny támogatása 

VUELTA SE 
(ritmikus gimnasztikai csapatverseny támogatása) 

O2.oldal 

2009.05.28 4/2009(IV.22.) 140 000 

2009.05.28 14/2009(IV.22.) 180 000 

2009.06.03 5/2009(IV.22.) 100 000 

2009.06.06 8/2009 180 000 

2009.06.11 2/2009(IV.22.) 520 000 

2009.08.13 25/2009(VII.27.) 200 000 

2009.08.14 19/2009(VII.27.) 125 000 

2009.08.14 22/2009(VII.27.) 125 000 

2009.08.14 21/2009(VII.27.) 125 000 

2009.08.17 18/2009(VII.27.) 150 000 

2009.11.03 27/2009 200 000 

2009.11.05 28/2009 200 000 

2009.11.05 11/2009 100 000 

2009.12.02 35/2009 100 000 



650000 

O3.oldal 

KŐBÁNYÁÉRT KÖZHASZNÚ E. 
(gyermeknapi rendezvény támogatása) 

2009.05.07 7/2009(iV.22.) 150 000 

FABULA BÁBSZÍNHÁZ 
(óvodások bábelőadása) 

2009.05.21 90 000 

BP.X.KER.PATAKY MKP. 
(óvodások bábelőadása-terembérlet) 

2009.05.25 30 000 

KŐBÁNYAI SPORTSZÖVETSÉG 
(továbbképzés támogatás) 

2009.08.13 24/2009 200 000 

BP.X.KER. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
(rendezvények hátrányos helyzetű gyermek részére 
- támogatása 

2009.08.13 17/2009(VII.27.) 100 000 

KŐBÁNYAI SE.SPORTSZŐVETSÉG 
(éwégrí rendezvények támogatása) 

2009.12.02 36/2009 80 000 

Működésre adott támogatás 6 200000 

TÖREKVÉS SE 2009. 1/2009(IV.22.) 6 000 000 

KŐBÁNYAI IFJÚSÁG SE 2009.08.14 23/2009(VII.27.) 200 000 

Fejlesztési célú/eszközcélú támogatás 1 872 500 

BP.X.KER.ÖNKORMÁNYZAT 
(Óvodás sportnapok tárgyi feltételeinek biztosítása 
sport+mozgásfejlesztő, képességfejlesztő, sportfelszerelések 
beszerzésének támogatása 

2009.01.22 25/2008(XI.17.) 900 000 

KŐBÁNYAI IFJÚSÁG SE 
(mérkőzésfelszerelések vásárlására adott támogatás) 

2009.05.28 13/2009(1 V.22.) 150 000 

SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 
(kézilabdakapu vásárlás támogatása) 

2009.06.24 3/2009(IV.22.) 240 000 

ZRÍNYI DSE 
(Floorball versenyekre sporteszköz vásárlás támogatása) 

2009.05.28 6/2009(IV.22.) 145 000 

TÚRI DSE 
(Tornaterem felújításának támogatása) 

2009.11.05 26/2009 437 500 



184 000 

O4.oldal 

FTC Labdarúgó Zrt. 
(Utánpótlás támogatása-Birtalan J.) 

2009. 14/2008(IX.8.) 84 000 

SUPERBOOK ALAPÍTVÁNY 
(Műkorcsolyázó-Borbély R. támogatása) 

2009.03.03 20/2009 100 000 

Anvaa. anyagjellegű ráfordítások 994 269 

Nyomtatvány, irodaszer 

Óvodás versenyek 

Óvodás foci-napok 

Óvodás záró ünnepségek 

Óvodás atlétikai versenyek 

Évzáró ünneppség, értekezlet 
(fentiekben felsorolt rendezvényeken érmék, serlegek, plakettek, 
pólók, oklevelek, ellátási ktg.-k) 

50 850 

445 051 

266 480 

90 628 

81260 

60 000 

Szolgáltatási jellegű ráfordítások 1488 111 

Posta ktg. 

Telefon ktg. 

Bérleti díj (postai fiókbérlet) 

Szállítási ktg. (versenyekre) 

Vállakozói díjak 

- orvosi/egészségügyi szolgáltatás 

- nyomdai szolgáltatás 

- könyvviteli-számviteli, adótanácsadás szolgáltatás 

- szervezői díjak 

Bank, egyéb kezelési ktg.-k, kerekítés stb. 

30 000 

7 480 

576 000 

631 980 

11840 

48 000 

14 400 

24 540 

1 245 460 

143 871 



Személyi jellegű ráfordítások 1 904 820 

O5.oldal 

Bérköltség 918 647 
- ebből megbízási díj 684 272 

- ebből egyszeri tiszteletdíj 234 375 

Bérjárulékok 260 286 

Egyéb személyi jellegű ráfordítások 725 887 
(nevesített utalvány, telefon magán c.haszn.) 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 677 810 

Pénzforgalmi jutalék 33 260 

Árfolyamkulönbözet 411551 

Lombard hitel ügyleti kamata 232 999 

Értékcsökkenési leírás 

Rendkívüli ráfordítás 

EREDMÉNY LEVEZETÉSE 

TÁRGY ÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 14 088 502 

TÁRGY ÉVI RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN: 16 976 510 

TÁGYÉVI EREDMÉNY/VESZTESÉG: -2 888 008 

2010.04.26 


