
Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület 
1106. Bp. Gyakorló u. 25. 

Budapest, 

Tárgy: KISE 2009. évi tájékoztatója 

Tisztelt Képviselő-testűlet! 

A KISE feladatai között továbbra is az a prioritás, hogy biztosítsuk az edzések és a bajnoki 
szereplés személyi, tárgyi, szakmai feltételeit, segítsük a Keresztury Dezső Általános Iskola 
beiskolázását és a sikeres beiskolázási program folytatásaként a sportosztályra kiemelt fi
gyelmet fordítsunk. Ezen kívül fenntartjuk a Gyakorló utcai sportlétesítményt. 

I. Székhely fenntartási költségek, bérek, bérlések 

Egyesületünk a Gyakorló utca 25. szám alatt lévő KISE sporttelepen és az Ihász utca 24. 
szám alatt lévő műfüves pályán végzi sporttevékenységét. A Keresztury Dezső Általános 
Iskola bérelt ingatlanrészében az irodai munka valamint egyesületi sporttevékenység zajlik. 
Az iskola bérleménye után fűtés, víz és villany díjakat negyedéves bejelentések után átutalás
sal törlesztjük. A KISE sporttelepen víz, villany és csatornadíjakat, kommunális díjait havi 
rendszerességgel egyenlítjük ki. 

Hat éve tartó - évente meghosszabbított - megbízási szerződésünk van egy könyvelő cég
gel. Januártól kapus edzőt is foglalkoztatunk. Az év közepétől két taggal bővült az edzői ál
lomány, két edzővel pedig meghosszabbítottuk a június 30.-án lejáró megbízási szerződésü
ket. 

Az alsó tagozatos korú sportolók a téli időszakban, tornateremben készülnek. Ebben az 
évben, az alábbi intézményekben béreltünk tornatermeket: 
- Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközép Iskola 2009. 01. 05. -tői - 2009. 03. 31.-ig. 
- Keresztury Dezső Általános Iskola 2009. 01. 05.-től - 2009. 03. 31 .-ig. 

A felnőtt csapatnak az idényre való felkészülések és a bajnoki mérkőzések idejére, a Buda
foki MTE műfüves, világítással ellátott pályáját béreltük. 

II. Beszerzések 

Öt garnitúra mérkőzésszerelést vásároltunk csapatainknak, amiből hármat az utánpótlás, 
kettőt a felnőtt csapat kapott. Új számítógépet valamint két laptopot - a két mérkőzés helyszín 
miatt- és mobil internet hozzáférést vásároltunk, mert a mérkőzéseink jegyzőkönyvét az új 
rendszerben már csak elektronikusan tölthetjük ki. Az elöregedett monitorokat két új típusúra 
cseréltük le. Az irodába egy routert szereltettünk föl, így egyszerre négy fő is dolgozhat az 
interneten keresztül. Vettünk egy lézernyomtatót, valamint minden számítógép legális, pro
fesszionális programmal lett feltelepítve. 
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III. Felújítások, fejlesztések 

A KISE sporttelep füves pályáját a nyári szünet alatt felújítottuk, gyeptéglázásra, fe
lülvetésre, tápanyag utánpótlásra került sor, valamint vásároltunk egy, a fíínyíró traktor után 
csatlakoztatható műtrágyaszórót. Ezeknek köszönhetően a füves pálya minősége igen jónak 
mondható. Készítettünk egy korszerű pályavonalazó gépet. A Gyakorló utca 25. szám alatt 
lévő kiszolgáló épület lépcsőfeljáróját teljes körűen felújitattuk. Lecseréltük az elhasználódott 
lépcső és korlát elemeket, ezeket a tartó állvánnyal egyetemben lefestettük. Védőrácsokat 
tettünk fel a bejárati ajtókra és ablakokra. A sporttelepen, a szabadban lévő padokat és aszta
lokat felújítottuk. 

IV. Taglétszám 

2009-ben a taglétszám az alábbiak szerint alakult 

BLSZ I/B. o. 22 fo 
U19 18 fő 
U17 15 fő 
U14-13 38 fő 
U12 15 fő 
Ul l 22 fő 
U10 27 fő 
U9 25 fő 
U8 25 fő 
U7 26 fő 
U6 24 fő 
Ovisok 35 fő 
Összesen: 292 fő 

V. Sportszakmai tevékenység 

Bajnokságban induló csapataink a téli felkészülést az Ihász utcai műfüves pályán, valamint 
a bérelt tornatermekben kezdték meg, míg az előkészítő korosztályaink foglalkozásai a 
Keresztury Dezső Általános Iskola valamint a Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközép Iskola 
tornatermeiben zajlottak. Saját rendezésű és meghívásos tornákon biztosítottunk versenyzési 
lehetőséget a gyerekeknek. 

Bajnoki szereplés a 2008/2009-es bajnoki évadban: 

- BLSZ I/B.-ben szereplő amatőr felnőtt csapatunk 14. helyezést ért el 
- 1991.-1992.-es születésű fiúk csapata 3. helyezést ért el a bajnokságában, 
- 1993-1994-es születésű fiúk csapata 5. helyezést ért el a bajnokságában, 
-1995.-1996.-os születésű fiúk csapata 1. helyezést ért el a bajnokságában, 
- 1996-97-es születésű fiúk csapata 4. helyezést ért el a bajnokságában, 
- 1997-es születésű fiúk csapata 8. helyezést ért el a bajnokságában. 

U-17-es, és U-I5-ös leány csapatainkat egy megállapodás keretében 2009. 06. 30.-ig kölcsön
adtuk az MTK Hungária FC.-nek. 

http://1991.-1992.-es


A két klub év közben, megegyezett egymással abban, hogy a kölcsönadás lejárta után a 
játékosok végleg az MTK Hungária FC.-be igazolnak. Ellentételezésként az MTK Hungária 
FC. a következő két évben a saját költségén, éves szinten kétszer - speciális gépparkjával -
karbantartja, kezeli, a KISE Gyakorló utcai füves pályáját. 

A Sport XXI. Program kertén belül, a BLSZ torna rendszerű bajnokságában szereplő kor
osztályaink: U l l , UIO, U9, U8, U7, U6,. A NUSI- UPI programban továbbra is részt ve
szünk. 

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány rendezésében bonyolítottuk le az Ovis Foci na
pot, aminek idén is nagy sikere volt. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a kerületi és 
zuglói óvodákban valamint a környező XVI. kerületi ovikban osztottunk Sportosztályi Tájé
koztatót, ami a Keresztury Dezső Altalános Iskola beiskolázási ismertetője. 

Diákolimpia 

Az 1. és a 2. korcsoportos Kőbányai Diákolimpia küzdelmeit az Ihász utcai műfüves pá
lyán továbbra is mi bonyolítjuk le. 

Bajnoki szereplések 

A nyári bajnoki nevezések során az alábbi csapatokat indítjuk szervezett bajnokságban, 
valamint torna rendszerben. 

Felnőtt csapat BLSZ I./B osztály 
U19.-es csapat BLSZ bajnokság 
U17.-es csapat BLSZ bajnokság 
U14.-es csapat BLSZ bajnokság 
U13.-as csapat BLSZ bajnokság 
U12.-es csapat BLSZ bajnokság 
Ul l.-es csapat BLSZ bajnokságban is /3/4 pálya/ 

A Sport XXI. Programban, a BLSZ torna rendszerű bajnokságában szereplő csapataink: U l l , 
UIO, U9, U8, U7, U6. 

VI. Finanszírozás 

Az önkormányzati támogatás 13 millió forintos összegét az I-VHI. hónapban az alábbiakra 
költöttük: 

Munkabér és tag. kif. 1. 744. 000 Ft 
Munkabér járulékai 484. 768 Ft 
Felújítás ktg.-ek 376. 210 Ft 
Székhelyfenntartási ktg. 875. 510 Ft 
Könyvelési ktg. 200. 000 Ft 
Megbízási díjak 1. 280. 000 Ft 
Kommunikációs ktg. 102. 000 Ft 
Bérleti díjak 1. 464. 070 Ft 
Nevezési,bírói díjak 644. 423 Ft 
Egyesületi ktg. 1. 960. 783 Ft 
Felszerelések 1. 044. 375 Ft 
Összesen: 10.176.139 Ft 



Együttműködésünk az Önkormányzattal - mind az illetékes bizottságokkal, mind, 
pedig a Hivatal szakirányú Főosztályával - kiváló, megvalósult céljaink elérését nagyban se
gítették, miként az Önök által egyesületünk részére megítélt éves költségvetési támogatások 
is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni ezt, valamint az idei támogatásukat is, és reméljük, hogy a 
jövőben is elnyerjük bizalmukat. 

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 Ifjúsá
gi Sport Egyesület 2009. évi tájékoztatóját tudomásul veszi. 

B u d a p e s t , 2009. szeptember24. 

<C n ^ 
Salkovics Gábor 
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dr. Neszteli István 
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248/2009. (X. 20.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület tájékoztatóját vegye tudomásul. 


