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:!J~ . számú előterjesztés 

a Képviselő-testülete részére 
a Kőbányai Diákok SE céltartalékának felszabadításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklet 8. sorában 6 OOO OOO forint összeget biztosított a 
céltartalékok között a Kőbányai Diákok SE támogatására. 

A Kőbányai Diákok SE elnöke kérelmet nyújtott be a céltartalék felszabadítására (2. 
melléklet). 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. április 12. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012.( ..... ) határozata 
a Kőbányai Diákok SE céltartalékának felszabadításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklet 8. sorában a Kőbányai Diákok SE támogatására 
biztosított 6 OOO eFt összeget felszabadítja. 

2. A Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: április 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Sportegyesületünk közgyűlése 2012. március 19-én elfogadta a 2011. évről szóló beszámolót, költ
ségvetést és könyvvizsgálói jelentést, valamint azt a költségvetési tervezetet, melyet a 2012-es évben 
a feladatok ellátására szükségesnek tart. 

A 2010/2011-es bajnoki évtől elkezdődött egy olyan program, amely az általános iskolák alsó tago
zatainak felső részével (nevezetesen a harmadikos, de jobbára a negyedikes) diákokkal ismerteti és 
szeretteti meg a sportágat. A program keretében együttműködést kötünk a Ferencvárosi Torna Club
bal is és házi versenyeket is bonyolítunk ennek a korosztálynak. 

A cél az, hogy az alapokatminél szélesebbre tárjuk, minél több gyerek tudjon megismerkedni ezzel 
a sportággaL 2012-ben az Önkormányzat támogatásával TAO pályázati pénzből szeretnénk megépí
teni a Kada Mihály Általános Iskola már régóta tervezett tornatermét, ahol új bázist szeretnénk kiala
kítani. 

A Darazsak filozófiája továbbra is az, hogy elsősorban a sportágat akarják megszerettetni a gyere
kekkel és egészséges, a sportot szerető embereket akarnak nevelni. Ez egyébként az önkormányzat 
elvárása is az egyesülettel szemben. Természetesen fontos az eredményes szereplés is, hiszen akár 
élversenyzők is kinevetődhetnek az egyesületbőL 

Különleges figyelmet szentelünk a hátrányos helyzetű gyerekekre, akikkel Kőbányán sajnálatos 
módon nagy létszámban találkozhatunk. A gazdasági válság hatására létszámuk egyébként érezhető
en megnövekedett. Helyzetük kezeléséhez felhasználjuk a kerületi esélyegyenlőségi tervet és prog
ramot is, részükre-miként a nagycsaládosok részére- kedvezményeket biztosítunk. 

Jelenleg 102 igazolt és 43 előkészítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Szent László Gimnázi
um és a Zrínyi Miklós Gimnázium, 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 reggelenként is tartanak foglalkozásokat az isko
lák tanulóinak. 

A nem igazoltak száma a különböző iskolákban 150 fő, ők előkészítő csoportokban sajátítják el a 
sportág alapjait az együttműködő oktatási intézmények diáksport csoportjaiban. A kerületben jelen
leg öt oktatási intézményben 10 sportcsoporttal dolgozunk együttműködési szerződés alapján: 



• Kada Mihály Általános Iskola 2 csoport, 
• Harmat Általános Iskola 3 csoport, 
• Szent László Általános Iskola 2 csoport, 
• Keresztury Dezső Általános Iskola 2 csoport, 
• Széchenyi István Általános Iskola l csoport. 

Összességében elégedettek voltunk azzal a munkával, melyet a bajnoki év során végeztek sporto
lóink, jelenleg három korcsoportban az országos 16 között vagyunk, így -két "szűk esztendő" után -
ismét a legjobbak között versenyezhetnek sportoló ink. 

Ma már elmondhatjuk, hogy meghatározó utánpótlás-nevelő egyesülete lettünk a magyar kosár
labdának, melyet egyébként Zsíros Tibor Európa-bajnok játékos-legenda is megemlítette a sportág 
történetéről írott könyveiben. 

Az egyesület ma már Kőbányáé, a szülők szeretik, a kerület vezetői támogatják, a szakemberek, 
edzők pedig rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges ennek a sportágnak az oktatásához. 

A fővárosban stabilizáltuk pozíciónkat, általában az 1-3 hely valamelyikétszerzik meg csapataink. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködő e,gyesületekkel való közös munkára, pro,gramokon való 
részvételre. A nyári időszakban rendszeresen nemzetközi tornákat is szerveztünk a különböző korosz
tályoknak. 

Együttműködési megállapodásunk van az FTC női kosárlabda szakosztályával, több utánpótlás kor
osztályt versenyeztetünk részükre. 

Terveink között továbbra is kiemeit szerepe van a tíz éves kor alatti gyerekek mindkét nemben 
történő foglalkoztatásának. Ennek érdekében ún. Kenguru-tornákat szerveztünk, folytattuk a tavaly 
beindított Kőbányai Kenguru Bajnokságot két csoportban 15 csapat részvételével. Jelenleg a 2000-
ben és előtte született lányok és fiúk alkotta vegyes csapatok több mint 150 fővel vesznek részt a 
mérkőzéseken. A nyolc kőbányai csapaton kívül négy FTC-s, lszlovákés két kerületen kívülicsapat is 
szerepel a bajnokságunkban. Az itt felfedezett tehetségeket rendszeresen foglalkoztatni szeretnénk 
versenyző csapatainknáL Ezen kívül a kerületi iskolákban több foglalkozást szervezünk - általában a 
reggeli órákban- heti két vagy több alkalommal. 

Csapataink, korosztályok, edzéseink 

Az edzések színhelyei: Zrínyi Miklós Gimnázium (Budapest, X. Mádi utca 173.) és a Szt. László Gimná
zium (Budapest, X. Körösi Csoma Sándor út 28-32.) tornacsarnoka és a sashalmi tornacsarnok. 

Előkészítő tanfolyam: a 2001 és az után született gyerekek részére hétfőn, kedden és csütörtökön 
17:00-tól a Szent László Gimnáziumban. 
Fiú és leány gyermek korosztály (2000-es születésűek): kedden, szerdán és csütörtökön 16:00 Zrínyi 
Miklós Gimnázium. 
Leány serdülő korosztály (1998-1999-es születésűek): hétfőn 18:30 Szt. László, kedd, szerda 17:30 
Zrínyi, péntek 16:00 Zrínyi. 
Fiú serdülő korosztály (1998-1999-es születésűek): hétfőn 17:30 Zrínyi, kedd és csütörtök 18:30 Szt. 
László, péntek 16:30 Szt. László. 
Leány kadett korosztály (1996-1997-es születésűek): hétfőn, kedden 19:00-tól, csütörtökön, pénte
ken 17:30-tól a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. 
Fiú kadett korosztály (1996-1997-es születésűekl: hétfőn 16:00 Zrínyi, kedd és csütörtök 17:00 Sasha
lom, szerda és péntek 19:00 Zrínyi. 
Fiú junior korosztály (1994-1995-ös születésűek): hétfőn ésszerdán 18:30 Szt. László, csütörtök 19:00 
Zrínyi. 



Köszönjük az önkormányzati vezetőknek, a szponzoroknak, a szakembereknek és a szülőknek, akik 
lehetővé tették, högy idáig jutottunk, nélkülük nem tudnánk a feltételeket biztosítani a gyerekek 

sportolásához. 
A 2011. évi 18.000.000 Ft-os támogatással rendben és a támogatási szerződésben foglaltak szerint 

elszámoltunk, összefoglalva az alábbiakra használtuk fel: 

Anyag és áru beszerzés 1523 256 

Megbízási díj és járulékai 1167 445 

Egyéb kiadások 

Edzők foglalkoztatása (szerződéssel) 5 157 050 
Nevezési díjak, tornák. 3 387 746 
Játékvezetői díjak 2 182 650 
Utazás, szállás, étkezés l 528 822 
Terembérleti díjak 2 855 295 
Egyéb kiadás 197 736 
~~--~~--~--~~.~--------"--~--~~ 
Egyéb kiadás összesen: 15 309 299 

Kiadás mindösszesen: 18000000 

Tudomásul vettük, hogy - a nehéz gazdasági helyzet okán - ebben az esztendőben csökkent az 
önkormányzati támogatás, próbáljuk ezt az időszakot a céltartalék felszabadításával és a TAO prog
ram segítségével átvészelni. Kérem Alpolgármester Urat, hogy fentiek alapján javasolja a Képviselő
testületnek a 7 MFt. összegű céltartalék felszabadítását. 

Bízunk benne, hogy a következő bajnoki évben az ideinél is több jó eredményről, sikerekről tudunk 

beszámolni. 

Budapest, 2012. március 20. 
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