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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Tárgy: tájékoztató a KDSE 
tevékenységéről 

Budapest, 

Tisztelt Képviselő-testület 

Sportegyesületünket 1997-ben a Kőbányai Önkormányzat azzal a céllal ala
pította, hogy a kőbányai általános iskolákban tanulók részére kosárlabda sport
ágban magasabb szintű oktatást biztosítson a 10-18 éves korú lányok és fiúk ré
szére. 

Már hagyomány, hogy tájékoztatónkat mindig ezzel a mondattal kezdjük, 
hiszen ezt a célkitűzést maradéktalanul szem előtt tartva végezzük tevékenysé
günket. 

Továbbra is támaszkodunk a kőbányai diákolimpiára, az ott feltűnő gyere
kekből merítjük elsősorban játékosainkat. Ma már meghatározó utánpótlás
nevelő egyesülete lettünk a fővárosnak, jelenleg 102 fő igazolt versenyző és 43 
fő előkészítős sportoló tagja az egyesületnek. 

Kerületünkben a kosárlabda nagy népszerűségnek örvend, amelyet ma már 
nemcsak a nagylétszámú diákolimpiai versenyek, az adidas-Kőbánya streetball 
fesztivál, hanem a Darázs Kupa felkészülési torna is fémjelez. 

Bázisaink továbbra is a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimná
zium, az előkészítő csoportok pedig több kerületi általános iskolában működnek 
együttműködési megállapodások alapján. Különösen szoros a kapcsolat a 
Janikovszky Éva, a Széchenyi és a Harmat 88. iskolákkal, ahol edzőink regge
lenként is tartanak foglalkozásokat az iskolák tanulóinak. 

Az egyesület filozófiája az, hogy az edzők senkit sem küldenek el, minél 
több gyerekkel akarják megszerettetni ezt a sportágat, hiszen nemcsak élsporto
lót, hanem egészséges, a sportot szerető embereket akarnak nevelni. Fontosnak 
tartjuk a gyermekek tanulását is, az oktatási intézményekkel lévő jó kapcsolat 
lehetőséget ad az elhelyezkedésre és a tovább tanulást is segíteni tudjuk. Örö-
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műnkre szolgál, hogy mára már három olyan edző is dolgozik az egyesületnél, 
akik a kezdeteknél még gyermekként szerették meg a sportágat. De több önkén
tesünk is van a már „végzett darazsakból", akik lelkesen segítenek a technikai 
feladatok ellátásában. 

Gondjaink elsősorban a termekkel vannak, a bázis szélesítése egyre nehezebb 
a lehetőségek maximális kihasználtsága miatt. A programhoz már több iskola is 
csatlakozott, együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Széchenyi István, a 
Szt. László, a Kada, a Harmat 88, Harmat 198, Keresztury Dezső és a Kápolna 
általános iskolákkal. 

Az alapok tehát egyre szélesednek, a szakemberek adottak, három szakedző 
és öt edző dolgozik a gyerekekkel Tatár István vezetésével. A Kőbányai Dara
zsak tizenegyedik bajnoki idénye volt a 2008/2009-es, ahol az egyesület vezeté
se azt a célt tűzte ki, hogy tovább szélesíti az alapokat, egyre több tanulót von be 
az egyesületi munkába, kiemelt feladatként kezeli a tehetséggondozást. A kor
osztályos képzési program mellett cél az is, hogy az országos versenyeken a le
hető legtovább jussanak csapataink. 

Ennek érdekében fejlesztjük tovább a kenguru-bajnokságot a 2009/2010-es 
bajnoki évben: támogatók bevonásával nemcsak diákolimpiai, hanem régiós baj
noksággá fejlesztjük. A Keresztury Dezső Általános Iskola korszerű és új borí
tással ellátott tornatermében tervezzük az egyik, a Zrínyi Gimnáziumban a má
sik kőbányai csoport versenyzését havonta egy hétvégén. 

Eddigi tevékenységünk azt bizonyította, hogy jó úton haladunk, ez az egye
sület továbbra is Kőbányáé, a szülők szeretik, a kerület vezetői támogatják, a 
szakemberek, edzők pedig rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges en
nek a sportágnak az oktatásához. Ami a legfontosabb, a gyerekek tehetségesek, 
hihetetlenül lelkesek és bebizonyították, hogy mindent félre tudnak tenni a siker 
érdekében. Ezen kívül tanulmányi eredményeik is javultak. 

A célkitűzések közül azonban nem sikerült mindent megvalósítani, az ered
ményesség tekintetében kevesebbet értünk el, mint az előző években. Ennek oka 
az is, hogy a nagyon tehetséges, korosztályos válogatott szintű játékosok hama
rabb eligazolnak tőlünk oda, ahol felnőtt perspektíva is van előttük. 

Reméljük, hogy az alapok szélesítésével több tehetség áramlik majd az egye
sületbe, így több gyereket tudunk bevonni a munkába és ezáltal az eredmények 
is jobbak lesznek. 

A finanszírozás tekintetében az önkormányzati támogatás I-IX. havi összegét 
(11950000 Ft) az alábbiakra használtuk fel: 

Sportmezek, sportruházat: 189867 Ft 
Sportszer 75685 Ft 
Bérjellegű (játékvezetői díjak, bérek): 1437515 Ft 
Közterhek (TB, EÜ) 58955 Ft 
Sport és szabadidős szolgáltatás: 3652454 Ft 
Terembérleti díjak: 1209600 Ft 
Szállás, étkezés (versenyek, edzőtáborok): 3995940 Ft 



Nevezési dijak: 
Szövetségi dijak 
Telefon 
Utazás ktg. 
Orvos: 
Bankköltség, ügyvitel 

159850 
119100 
390811 
506380 
130000 
23870 

Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 

Összesen: 11950027 Ft 

Annak érdekében, hogy a legtehetségesebbek 18 éves kor után se vesszenek 
el, együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Kosárlabdázók Szövet
ségével, a Bp. Honvéddal és a palotai BLF-el. Az együttműködést a kezdeti idő
szakban fővárosi pályázatból finanszíroztuk, sajnos immár harmadik éve ez a 
pályázati lehetőség megszűnt, úgyhogy az együttműködés tartalma szerényebb 
lett. 

A 2008/2009-es bajnoki évben a fiúknál egy csapattal indulunk a Budapesti 
Kiemelt Regionális Bajnokság küzdelmeiben és öt korosztályban az országos és 
Budapest-bajnokságban. A lányoknál négy korosztályban versenyzünk. Remél
jük, továbbra is jó hírét visszük Kőbányának, és egyre vonzóbbá tesszük egyesü
letünket. 

A fentiek szellemében dolgozunk a jövőben is és ajánljuk figyelmébe egye
sületünket minden támogatónak és azoknak a szülőiknek, akik e szép sportág 
üzésére biztatják gyermekeiket. Köszönjük mindazoknak az önkormányzati 
vezetőknek, a szponzoroknak, a szakembereknek és a szülőknek, akik lehetővé 
tették, hogy idáig jutottunk. 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 

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 Diákok Sportegyesületének 2009. évi tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Budapest, 2009. október 12. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



8./ Napirendi pont: 
A KDSE tájékoztatója 

249/2009. (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 Diákok Sportegyesülete tájékoztatóját vegye tudomásul. 


