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tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

2012. május 17-én a Kőbányai Sportszövetség (továbbiakban Szövetség) megtartotta éves 
beszámolóját. Az Elnök Asszony színvonalas beszámolójában először a magyar sport jogi 
hátterének 2011. évi változásairól beszélt. 2011-ben módosult a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény, amelyben a legjelentősebb változás, hogy a nemzeti sportszövetségek megszűntek és 
feladatfüggő szakmai tagozatokká alakultak át a Magyar Olimpiai Bizottságon belül. Az 
egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2012. január 19-én vált 
hatályossá és gyökeres változásokat hozott a közhasznú szervezetek jogállásában. A 
látványsportokkal és utánpótlással foglalkozó egyesületeknek (kézilabda, kosárlabda, 
vízilabda, labdarúgás, jégkorong) új lehetőséget teremtett a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. A Szövetség a tagszervezeteket 
folyamatosan tájékoztatta a változásokról és segítette őket ezek megértésében, 
alkalmazásában. 

2011-ben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban 
Önkormányzat) a Szövetség működési támogatására 2 OOO OOO forintot biztosított, ez a 
támogatás a könyvelő, a pénztáros, valamint a kommunikációs költségeket fedezte, ennek 
elszámolása határidőn belül megtörtént 

Az Elnökség legfontosabb feladata 2011-ben az volt, hogy egyeztesse az Önkormányzattal, 
hogy a megújult hivatali rend és az újonnan megalakult Kőbányai Sportközpont mellett 
milyen szerepet töltsön be a Szövetség. 

A 2011-ben ünnepelt 20. évfordulójára aSzövetség egy jubileumi kiadványt jelentetett meg, 
mely egybe gyűjti a kerületben működő egyesületek programjait, szakosztályait Kiemeli, 
hogy 70 tagszervezet, 38 sportágban, 14 176 egyesületi tag részére biztosít rendszeres 
sportolási lehetőséget. 

A Szövetség érdekvédelmi tevékenységének legfontosabb területe a pályázati lehetőségek 
feltérképezése, az azokról való tájékoztatás és az elkészítésében való segítségnyújtás volt. 
Ezek közül kiemelkedő munka a Nemzeti Civil Alapprogram 2010. évi pályázati 
elszámolások és a 20 ll. évi pályázatok elkészítése volt. A Szövetség segítséget nyújtott az 
Önkormányzat által kiírt pályázatok előkészítésében és javaslatot tett annak elbíráláshoz. 

20 ll-ben is kiemeit feladatként kezelte az egyesületek média szereplésének fontosságát és a 
kerületi Médiák számára eljuttatta az egyesületek programjait, versenyeredményeit A 
Szövetség a kerületi kiemeit sportrendezvényeken is aktívan képviseltette magát. 20 ll. 
májusában a Kőbányai Streetball Fesztiválon 560 fő fellépését biztosították, szervezték. 



Szeptember hónapban az Önkormányzat által szervezett családi sportnapon több programban, 
mint szervező is részt vett. A jeges sport területén a Sportközpont javaslatára a kerület 
óvodáival felvette a kapcsolatot, hogy oktatással segítsék a téli sportok megismertetését már 
nagyon fiatal korban. 

A Szövetség több egyesülete tartott Kőbányán többek között gyermeknapi, húsvéti, pünkösdi, 
karácsonyi tomákat, rendezvényeket, ahol a gyerekek térítésmentesen sportolhattak 

A Szövetség 2011. évi szakmai tájékoztatója és Közhasznúsági beszámolója az előterjesztés 
l. mellékletében olvasható. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

Budapest, 2012. május" " 
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Tárgy: A Kőbányai Sportszövetség Elnökségének szakmai tájékoztatása 
és Közhasznúsági Egyszerűsítetett beszámolója a 2011-es évről 

I. A magyar sport jogi hátterének változásai 

20 ll-es év minden tekintetben a nagy változások éve volt. 

2011-ben módosult a 2004. évi. I. törvény a sportról, amely megfogalmazásában 
továbbra is alapigény volt az Európai Sport Charta és az Etikai Kódex szellemiségének 
érvényesítése. 
Legjelentősebb változás a sportörvényben, hogy megszűntek a nemzeti sportszövetségek, így 
az eddigiekben köztestületként működő Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti 
Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, és Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége. Ezen szövetségek feladatfüggő szakmai tagozatokká alakultak át a Magyar 
Olimpiai Bizottságon belül, és a MOB alapszabálya értelmében ezen tagozatok vezetői a 
MOB alelnökei. Működésüknek finanszírozása egycsatornás rendszerben az állami 
költségvetésből biztosított, ez kiterjed a minőségi-, az utánpótlás-nevelés-, a diák-, és 
szabadidősport területeire egyaránt. 

Új törvény szabályazza a civil szervezetek működését. A CLXXV. Törvény, amely az 
egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról rendelkezik. (2011. decemberében készült el, és 2012. 
január 19-én vált hatályossá) E törvény: 

• hatályon kívül helyezte az egyesülésijogról szóló 1989. II. törvényt. 
• gyökeres változást hozott a közhasznú szervezetekjogállásában 
• 2011. decemberében megszüntette a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) működését, 

helyette nem jogutódként, hanem új szervezetként a Nemzeti Együttműködési Alap 
hivatott biztosítani a civil szféra finanszírozását. 

Új lehetőséget jelentett az ún. látvány sportokkal foglalkozó egyesületeknek a 
sportfejlesztési programot segítő Társasági Adóról rendelkező un. TAO törvény. Ez 
kézilabda, kosárlabda, vízilabda, labdarúgás és jégkorong sportágakban vehetik igénybe az 
utánpótlás korosztályra koncentráló egyesületek. 

A Közcélú Adományozást illetően 2011-ben még változatlanul az adományozók a sportra 
szánt támogatás összegének 100%-át írhatták le az adóalapjukbóL Sajnos ez 2012. évtől már 
nem lesz ilyen kedvező. (20% illetve 40%-ra csökkent az adományozók kedvezménye) 



II. Rövid visszatekintés a Kőbányai Sportszövetség működésének feltételeire 

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kőbányai Sportszövetség kapcsolatát, 
(1990. decemberi alakulása és 1991. januári bejegyzése óta) a hatékony együttműködés 
jellemezte. 
Megalakulásakor a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
rögzítette, és Együttműködési Megállapodás keretében részletezte, hogy mely önkormányzati 
feladatokat kívánja a Sportszövetség részére átruházni. Meghatározta meg ezekkel 
kapcsolatban a Szövetség felé elvárásait, illetve e feladatokhoz személyi, tárgyi és anyagi 
feltételeket is rendelt. A folyamatosság fenntartása céljából az együttműködést, a 
négyévenként megújuló Kőbányai Sportkoncepció erősítette, melyben a tervezhetőség és a 
továbbfejlődés iránya került rögzítésre. Ez a feladat két fontos területet ölelt fel: 

• Egyik az önkormányzat sportra biztosított anyagi forrásának elosztását jelentett, 
melyet az első években normatív, és sportszakmai feladatok ellátása alapján, a 
későbbiekben pedig pályázati rendszer bevezetésével valósított meg a Szövetség 

• Másik a kerületi sportfórum évente egy alkalommal történő megszervezés volt, 
melyet a mindenkor hivatalban lévő polgármester tartott a kerület sportvezetői, edzői 
és testnevelői részére. Erre a kőbányai sportvezetők továbbképzésének keretén belül 
került sor minden évben. 

III. Szervezeti változások Kőbányán 

Az önkormányzati vezetés átalakulásával a sport kőbányai megítélése is új alapra helyeződött. 

A Kőbányai Önkormányzat főosztályai osztályokká alakultak. Megszűnt a Sportfőosztály, 
helyette a Humán Irodán belül az Oktatási Kulturális és Civil Csoport látja el az állami 
sportfeladatokat A sportszövetség elnöke is ezen az osztályon kapott státuszt azzal, hogy 
ebben a munkakörben a sportszövetség feladatait nem végezheti, azt csak a munkaidő letelte 
után foglalkozhat vele. 

Ezzel egy időben megalakult a Kőbányai Sportközpont, mely önálló szervezeti egységként 
működik a volt sportfőosztály székhelyén, az Ihász utca 24. alatt. Ideiglenesen Nagy István, a 
Sportszövetség volt alelnöke, megbízott vezetőként látta el a vezetői feladatokat 20 ll-ben. Év 
végén a Sportközpont igazgatói állását megpályáztatták, melyet Csanak Géza úr nyert el, aki 
2012. január 1.-től vezeti a Sportközpontot. A diáksport versenyrendszer működtetése, a 
kerületi sportlétesítmények üzemeltetése, kerületi bajnokságok-, sportrendezvények 
szervezése, sportegyesületekkel való kapcsolattartás, lakossági sport, fogyatékosok, és idősek 
sportja és minden, ami sport, a Sportközpont feladatkörébe tartozik. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületén belül a sport felügyelete a Kulturális 
Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe került. A KOS Bizottság átvette Sportszövetségtől a 
sportcélú pályázatok kiírását, és annak elbírálását. 

A Kőbányai Önkormányzat által elkészített új sportkoncepciójában:"Kőbánya Sportfejlesztési 
Terve és Programja 2011- 2014" anyagában, a szövetség egyetlen mondattal szerepel, a 



kőbányai helyzetelemzés címszava alatt, valamint a kiemelten támogatott sportágaknál tesz 
utalást arra, hogy Kőbányán több mint 60 egyesület, több mint 40 sportággal foglalkozik. 
A kerületi vezetés ugyanakkor itt rögzíti, hogy mely sportágakat kíván kiemeit támogatásban 
részesíteni, ezek pedig a labdarúgás, kosárlabda, úszás, vívás sportágak, és emeltszintű 
támogatásban pedig a birkózás, a sakk, az ökölvívás, az asztalitenisz és az öttusa sportágakat 

2011. második felében a Kőbányai Önkormányzat, mint alapító kérte a másik alapítót, a 
Kőbányai Sportszövetséget, hogy járuljon hozzá - Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
megszüntetéséhez-, mert a jövőben az Alapítvány működésének feltételeit, és sportcélú 
támogatását az Önkormányzat nem kívánja biztosítani. A megszüntetés bírósági folyamata 
megkezdődött. 

IV. Kőbányai Sportszövetség tevékenysége 2011. évben 

2011-ben a Kőbányai Önkormányzat, a Sportszövetség működési támogatására 2 OOO OOO 
forintot biztosított. Ez a könyvelő és a pénztáros munkabérét, és a kommunikációs költségeket 
fedezte. A Sportszövetség Elnöksége 4 alkalommal a Felügyelő Bizottsága 2 alkalommal 
ülésezett. Határozatait, jegyzőkönyvben rögzítette. Szövetségünk Elnökségének legfontosabb 
feladata az volt, hogy egyeztesse milyen szerepet szán a megújult Önkormányzat a Kőbányai 
Sportszövetségnek Szövetségünk több alkalommal kereste az Önkormányzattal való 
együttgondolkodás lehetőségeit: 

• Év elején az új sportkoncepció kidolgozásánál írásos anyagot készítettünk, Kőbánya 
szabadidősportjánakjelenéről, és továbbfejlesztésének lehetőségeiről, 

• 20 ll- májusában a Képviselő- testületi ülésen - a 20 l O-es évről történő beszámoló 
alkalmával- felajánlottuk nyitottságunkat, a Sportszövetség és az Önkormányzat 
közötti kapcsolat új alapokra helyezését illetően, 

• 2011. november hónapban került sor Radványi Gábor alpolgármester úrnál egy 
kihelyezett elnökségi ülésre, ahol a megbeszélést követően, írásban rögzítettük a 
Sportszövetség tevékenységi területeit, kiemelve a közhasznúsággal járó előnyöket. 
Kértük, hogy a Szövetségnek továbbra is 2 millió forint működési támogatását 
biztosítson a 2012-es évre, valamint a Szövetség elnökének a bérét rendezzék 
valamilyen formában. Elnökségi jegyzőkönyv formájában ezt írás ba is adtuk. 

Kőbányai Sportszövetség 2011-ben ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból egy 84 oldalas, A/4-es formátumú jubileumi kiadványt jelentettünk meg. 
Jubileumi kiadványuk egyértelműen bemutatja igényes programjainkat, csokorba gyűjti, hogy 
milyen minőségi munka folyik a Sportszövetség tagegyesületeiben, illetve milyen 
taglétszámokkal dolgoznak az egyes egyesületek, és azok szakosztályai. Kiemeli azt, hogy a 
70 tagszervezet, 38 sportágban, 14.176 egyesületi tag részére biztosit rendszeres sportolási 
lehetőséget úgy, hogy az alkalmanként sportolók, valamint a tanfolyamokat látogatók ebben a 
létszámban nem is szerepeinek 
A Kőbányán lakó, vagy Kőbányán dolgozók, illetve az itt tanulóktagok mellett egyre nő azok 
száma, akik a környező kerületekből, illetve Pest-rnegyéből utaznak. Kiemelném, hogy az 
egyesületi eredmények mind Kőbánya hímevét erősítik, függetlenül az ott sportolók 
lakhelyétől! 

Jubileumi évkönyvünket óvodákban, iskolákban terítettük, a lakosság felé a kerületi 
rendezvényeken, orvosi rendelők, gyógyszertárak, művelődési házak, és sportegyesületeink 



közreműködésével juttattuk el a sportolni vágyókhoz. Remélhetőleg sokat segített ez az 
egyesületi taglétszámok emelkedése tekintetében is. 

Érdekvédelmi tevékenységünk egyik legfontosabb területe az elmúlt évben a különböző 
pályázati lehetőségek feltérképezése, és azokról a tagszervezetek tájékoztatása, valamint azok 
elkészítésében történő segítségnyújtás volt. 

1./ A pályázatok közül kiemelkedik az NCA pályázatok elkészítése. Az elmúlt évben ebben a 
vonatkozásban 3 aktív időszak volt: 

• januárban a 2011. évre vonatkozó új működési célú pályázatok megírása, igaz, csak 4 
hónapos időszakra adott lehetőséget. 
Tagszervezeteinknek erre a kis intervallumot átfogó NCA pályázatra, kerületi szinten 
l O .311. OOO.-forinttámogatást sikerült összesen a működésükhöz, elsősorban bérleti 
díjakra elnyerniük 

• május és június hónap a 2010. év pályázatinak pénzügyi elszámolásával teltek, 
(összesen: 30.150.000.-Ft-t összeggel kellettelszámolni tagegyesületeinknek) 

• október hónapban viszont a már a 20 ll. pályázati időszak elszámolását követelte. 
NCA pályázatoknál a két pénzügyi elszámolás még komolyabb kihívást jelentett, mint a 
pályázatok elkészítése, mert az elektronikus elszámolás még a leggyakorlottabb 
egyesületeknél is fejtörést okozott. Együtt ezeket is eredményesen megoldottuk 

Kőbányai Sportszövetség NCA-tól elnyert pályázati támogatása 2011 évben a 4 hónapra 
l 100 OOO forint volt, valamint 2011. évben utalták - a 2010. évi 2.900 OOO forint
támogatásnak a fennmaradó 2. felét - a Szövetség, ezeket is a működésre, valamint a 
jubileumi kiadvány grafikai és nyomda költségeire fordította. 

2.1 2011-ben segítséget nyújtottunk a Kőbányai Önkormányzat pályázati kiírásainak 
előkészítésében, és annak elbírálásra is javaslatot tehetett a Szövetség. A pályázatok összege 
éves szinten 12 millió forint volt az egyesületi, és 3 millió forint a hátrányos helyzetűekre 
vonatkozó forrás. 

KOS Bizottsági döntés alapján a kiírásban olyan pályázati feltételek kerültek be, amely az 
utánpótláskorúak nevelését tartja szem előtt, és szigorúan csak a kőbányán lakó sportolók 
sporttevékenységét kívánta támogatni, illetve a nagycsaládos kártyák érvényesíthetősége 
szerepelt a szempontrendszerben. 
Ez a kőbányai szabadidősporttal foglalkozó egyesületek felét érzékenyen érintette, mivel a 
felnőtt lakosság szabadidő sportjával, az idősekkel, a mozgássérültekkel foglalkozó 
egyesületek a pályázaton még indulni sem tudtak. Ezen a területen szükségét érezzük a 
támogatási lehetőségek bővítésének 

Jó kezdeményezés volt, a hazánkat nemzetközi szinten képviselő sportolók versenyeztetését 
segítő pályázat, valamint a hátrányos helyzetűeknek nyújtott pályázati segítség, igaz, ezek 
már nem csak a Sportszövetség tagegyesületeire vonatkoztak, hanem Kőbánya valamennyi 
nevelés oktatási intézményére, és a kiemelten támogatott kerületi egyesületek sportolóira 
egyaránt. 

3 .l Érdekvédelmi tevékenységünk másik területe, hogy a kerületi Médiák részére eljuttattuk az 
egyesületeink programjait, illetve beszámoltunk utána az elért eredményekről, helyezésekrőL 
Ezzel a lehetőséggel még viszonylag kevés egyesületünk él, a jövőben ezen a területen várunk 
több információt szervezeteinktől. 



Részt vettünk a tagegyesületeink Közgyűlésein, igény szerint segítséget nyújtottunk az 
alapszabály módosításában vagy a közgyűlések levezetésében. 

Kiemeit kerületi sportrendezvények 

1./ Májusban az adidas Kőbányai Streetball Fesztiválon egész napon át sportbemutatókkal 
töltöttük meg a színpadot, színvonalas tánc és fitnesz, akrobatikus rock and roll, hip-hap tánc, 
mini-trampulin és küzdősport programokkaL A fellépők összlétszáma 560 fő volt. Köszönjük 
valamennyi tagegyesületünknek a felkészítést és a megjelenést. 

2./ Kőbányai Önkormányzat által szeptember hónapban szervezett családi sportnapon, több 
programmal vettünk részt, ahol: 

• az elnökség tagjainak közreműködésével, koordinálásával jubileumírn kiadványunkat 
"szórtuk", illetve adtuk át Kőbánya lakóinak, 

• nordic-walking bemutatót és floorball bemutatót tartottunk úgy, hogy azokat az 
odalátgatók ki is próbálhattak 

• a Bp. Modellező SE versenyzői kiállították versenydíjat nyert repülőgépmodelljeiket 
és a gyerekekkel egésznap kis papírmodelleket készítettek, melyeket azután fel is 
röptethettek, 

• a Phoenix Repülő Egylet az egyik hőlégballonját állította fel, ami sok érdeklődőt 
vonzott oda, sajnos az időjárás nem tette lehetővé. hogy fel is emelkedjenek vele, de a 
kosarakba beszállhattak a családok, és ez így is üdeszínfolt volt a rendezvényen, 

• a színpadi sportbemutatókra sokkal több egyesületünk jelentkezett, mint amennyit a 
rendezők fogadni tudtak 

3.1 jeges sport területén: 
a kerületi jégpálya átadásánál a Szövetséget a White Sharks Hockey Klub képviselte, 
ők tartottak kicsi és nagy gyermekversenyzőkkel, látványos hockey bemutatót, 
a Sportközpont javaslatára felvettük a kerület óvodáival is a kapcsolatot, hogy 
korcsolyaoktatással is segítsük a jeges sport megszerettetését. 

4.1 ünnepi események: 
Több egyesületünk tartott Kőbánya különböző helyszínein gyermeknapi-, húsvéti-, pünkösdi-, 
mikulásnapi-, karácsonyi tornákat, sportnapokat, ahol a kerületi gyermekek nagy tömegekben 
sportolhattak, játszhattak térítésmentesen. Kiemelkednek ezek közül a Kőbányáért 
Sportegyesület, a Parafitt SE, a Marcipán Tánc és Fittnesz SE rendezvényei a teljesség igénye 
nélkül, valamint a László SC és Hungária Femina SE jótékonysági footballtornája. 

5.1 Természetbarát Szakbizottságunknak lehetőséget biztosítottunk az önkormányzati 
pályázaton való részvételhez, hogy a kerületi túraprogramjaihoz és a diáksport rendezvények 
eseményeit maradéktalanul meg tudják szervezni. Új, nagy népszerűségnek örvendő 
kezdeményezésük volt 20 ll-ben a nordic-walking térítésmentes oktatása. Köszönet érte. 

Végezetül, köszönetet mondunk valamennyitagszervezetünknek-a változások és nehézségek 
ellenére- a 2011. évben nyújtott színvonalas tevékenységért, és a 2012-es évben is számítunk 
Kőbánya lakosságát segítő sportprogramjaikra. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Sportszövetség tagszervezeteinek megoszlása tevékenységük szerint. 
A 67 tagszervezetből: 
4 tagegyesület az Önkormányzattól közvetlen kiemeit támogatásban részesül, 

12 a diák sportegyesületek száma 
4 egyesület rendelkezik bázisszervvel 
5 a természetjárással foglalkozó egyesületek száma 
3 a szakbizottságok száma 
l kizárólag csak fogyatékosokkal foglalkozó egyesület 

3 8 a szabadidősporttal foglalkozó egyesületek száma 

A 38 szabadidősport egyesület a felnőtt lakosság, az idősek, a dolgozó nők, és a gyerekek 
széleskörű - nem versenyszerű sportoltatásával- foglalkozik. Az alapszabály szerinti 
tevékenységük ellátásához Kőbányán bérelnek létesítményeket a tanfolyamok és edzések 
megtartásához. Kőbányai létesítmények bérleti díja éves szinten 40 millió forint! (bérleti 
szerződéssel igazolni tudják ezt a nagyságrendet). Hangsúlyozom, hogy a 
szabadidősporttal foglalkozó sportegyesületeinknél az utánpótlás-nevelés nem elsődleges cél! 
Az elmúlt két évben a szabadidő sportegyesületek közel 40 %-a nem tudott a kőbányai 
pályázatokon részt venni, mert utánpótlás-neveléssel nem foglalkoznak, vagy nem az elvárt 
létszámban E pályázati kiírások miatt 4 egyesületünk szóban jelezte, hogy elmegy 
Kőbányáról, és más kerületben folytatja munkáját. 

A Sportszövetség szeretné a szabadidősporttal foglalkozó egyesületeit továbbra is Kőbányán 
tartani, mivel a felnőtt lakosság és az idősek sportja a Kőbányai Sportkoncepcióban is kiemeit 
feladat. 
Tisztelettel kérjük a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete segítségét, hogy a 
pályázatok kiírásánál a jövőben vegyék figyelembe szabadidősporttal foglalkozó 
egyesületeink kérését! 

A Kőbányai Sportszövetség továbbra is bízik a Kőbányai Önkormányzat ítélőképességében, 
hogy nem hagyja magára ezeket a jól működő sportegyesületet, mert minimális anyagi 
ráfordításból, együtt nagyon sokat tudnak tenni Kőbánya lakossága, és tanulóifjúsága 
sportéletének fenntartása és továbbfejlődése területén. 

A Sportszövetség változatlanul szeretné megtalálni azokat a közös pontokat, ahol a 
Kőbányai Önkormányzattal jövőt-építően tudna együttműködni. Reményeink szerint ez 
a 2012-es évben már mindkét fél megelégedésével realizálódik 

Kőbányai Sportszövetség Közgyűlése a 2011. évről készült szakmai beszámolót a 4/2012. 
(V. 17.) közgyűlési határozata értelmében egyhangúan elfogadta, és a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra ajánlja. 

Budapest, 2012. májusi 7. 
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 
közhaszn ú egyszerűsített éves beszámolója . 

l 2I o !1 !1 l év 

KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

egyéb szarvezet megnevezése 

1105 BUDAPEST, IHÁSZ U. 26. 

címe 

Keltezés: Budapest, 2012. április 25. 

az egyéb szervez vezetőJe 

(képviselője} 

T 171~. AR Nvnmt:otv:!anv 
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

Az egyéb szarvezet elme: 1105 BUDAPEST, IHÁSZ U. 26. 

Sor-
szám 

a 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

KETTŐS KÖNYWITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE l 2 l o l 1 l 1 l Év 
adatok E HUF-ban 

A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 

Tárgyév 
helyesbítései 

b c d e 

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 4 415 11 350 

l. IMMATERIÁLIS JAVAK 

ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK 4 415 11 350 

lll. BEFEKTETETI PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 

IV. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHEL YESBITÉSE 

B. Forgóeszközök (7-1 O.sorok) 15 523 6 397 

l. KÉSZLETEK 

-

ll. KÖVETELÉSEK 
6 998 

III.ÉRTÉKPAPIROK 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 
8 525 6 397 

C. Aktív időbeli elhatárolások 
25 23 

ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN: 
(1.+6.+11.sor) 19 963 o 17 770 
D. Saját tőke (14-19.sorok) 

19 650 17 732 

l. INDULÓ TÖKE l JEGYZETI TÖKE 
554 554 

ll. TÖKEVÁLTOZÁS l EREDMÉNY 
21 349 19 096 

lll. LEKÖTÖTI TARTALÉK 

IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY-
SÉGBÖL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖL) 

-2 253 -1 918 
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBÖL 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek (22-23.sorok) 273 20 

l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZEDSÉGEK -
ll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZEDSÉGEK 

273 20 

G. Passzív időbeli el határalások #<é,"f..l :sspo~~ 
. . )'IS'_.· 40 18 

FORRASOK (PASSZIVAK) OSS~E~ t~ (13.-20.+21.+24.sor) ~ 
~j ~\\ fS 1. 963 17 770 

o ~)·r--~ EJ ~/,A -P./ ~~~) _ .. _ . ... -- :>:. .... l 
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

Az egyéb szarvezet címe: 1105 BUDAPEST, IHÁSZ U.26. 

KETTŐS KÖNYWITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA 

l 21 o l i l i ~~" 
adatok E HUF-ban 

Sor-
A tétel megnevezése Előző év 

Etőzö (év)ek: 
Tárgyév szám helyeshitései 

a. b_ C- cl a 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.) 26894 6 728 

2. 1. Kö.z..Qasmú cél-ú mükOOésre-kapott ~ 
21250 4 550 

3. a.) alapitói 

4. b.) Központi köitségvetéstöi 

5. c.) helyi önkormányzattól 
21 OOO 2 300 

6. d.) társadalombiztosltótól 

7. e.) egyéb, ebből közcélú adomány 
250 2 250 

-

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 
3 710 1 100 

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 
663 

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 
937 819 

11. 5. Egyéb bevétel 
334 259 

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele o o 
ts. C. össas ~(A.+S.} 26894 6 728 
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3+.4.+5.+6.) 29147 8 646 
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 

228 219 

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 
7187 2 878 

17. 3. Értékcsökkenés! Ielrás 
240 71 

18. 4. Egyéb ráfordítások 
21416 5 441 

19. 5. PénzOgyi műveletek ráforditásai 
76 37 

20. 6. Rendkívüli ráfordítások 

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) o o 

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 

23. 2. Személyi jellegO ráfordítások 

24. 3. Értékcsökkenésileirás 

25. 4. Egyéb ráfordítások 

26. 5. PénzOgyi műveletek ráfordításai 

27. 6. Rendkívüli ráfordítások 



Statisztikai szamjel vagy adószam (csekkszamlaszam) 

Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

Az egyéb szarvezet elme: 1105 BUDAPEST, IHÁSZ U.26. 

KETTŐS KÖNYWITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA 

lzJ3lt It h~v 
adatok E HUF-ban 

Sor-
A tétel megnevezése szám 

a. b. 

28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 

?9. G. Adózás előtti eredmény (R.-E.) 

30. H. Adófizetési kötelezettség 

31. t. Tárgy-évi váflafkozási eredmény (G.-ti.j 

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény {A.-D.) 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 

34. 1. Bérköltség 

35. ebből: - megbízasi díjak 

36. - tiszteletdíjak 

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

38. 3. Bérjárulékok 

39.. B. A szarvezet által nyújtott támogatások 

40. C. Továbbutalásl céllal kapott támogatás 

41'. D. Tov.óbbatalt táinuycotás 

Keltezés: Budapest, 2012. aprilis 25. 

T.1715/D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvény 

Előző év 

-C. 

29147 

o 

o 

o 

-2 253 

TÁJEKOZTATÓ ADATOK 

Bözö (év)ek 
Tárgyév 

helyesbítései 

4. 

Az egyéb szarvezet vezetője 

(képviselője) 

a. 

8 646 

o 
o 

o 

-1 918 

2 878 

2 001 

1 624 

377 

135 

524 

2 550 

2 425 



Kőbánya/ SportegyesD/etek és Sportszervezetek 

Szövetsége KIZÁRÓLAG BELSŐ HASZNALA TRA/ 

1105 Budapest, Ihász u. 26. 

19663131-1-42 

BEVÉTELEK 

T AGDiJBEVÉTEL 

EREDMÉNY~MUTATÁS 

2011.év 

ÖNKORMÁNYZATTÓL MÜKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 

ÖNKORMÁNYZATTÓL ALAPOKTÓL KAPOTT TÁMOGAT ÁS 

ÖSSZESEN: 

Et.KÜt.öt,.'fTETT ALAPOKTÓL KAPOTT 
TÁMOGATÁS 

KIM Irányító Szervezet-NCA-KM-11-0131 

JOGI SZEM ÉL YTÖL KAPOTT KÖZCÉLÚ ADOMÁNY 

Microsemic Kft. 

Network Ker. és Szolg.Kft. 

ÖSSZESEN: 

EGYÉB BEVÉTEL 

- pénzintézeti kamat 

- lekötött betét és folyószámla után 

- kerekítésből sz.bevétel 

ÖSSZESEN: 

MINDÖSSZESEN BEVÉTEL: 

819 OOO 

2 OOO OOO 

300 OOO 

2 300 OOO 

1100 OOO 

250 OOO 

2000 OOO 

2 250 OOO 

256 519 

2 042 

258 561 

6 727 561 



Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek 
Szövetsége 
1105 Budapest, Ihász u. 26. 
19663131-1-42 

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 

KÖZHASZN Ú TEVÉKENYSÉG KÖLTS ÉGEI ÖSSZESEN: 

EBBŐL ÁTUTALT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 

TÚRASZERVEZÉSRE ADOTT TÁMOGATÁS 

Orion Techn. És Tömegsportok E. 

EGIS Szabadidő SE 

Lokomotív Turista E. 

TUTI E. 

Törekvés SE 

Kőbányai Barangolók SE 

EGIS SE 

Kőbányai KönnyOfémmO SK. 

Kőbányai Sport Club 

EGYÉB TÁMOGATÁS 

Stílus Kőbányai úszóiskola 

White Sharks Hockey Club 

ANYAG ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK 

- Nyomtatvány és irodaszer 

- Egyéb anyagjellegO ktg.-tisztítószer, teniszlabda 

SZOLGÁLTATÁS JELLEGŰ KÖLTSÉGEK 

- Bérleti díj 

-Telefon 

-Internet 

-Posta ktg. 

300/2011 (IV.21.) 

300/2011 (IV.21.) 

300/2011 (IV.21.) 

300/2011 (IV.21.) 

300/2011 (IV.21.) 

300/2011 (IV.21.) 

300/2011(1V.21.) 

300/2011 (IV.21.) 

300/2011 (IV.21.) 

-Reklám, híretés ktg.-kiadvány tervezés, szerkesztés,nyomdai munkák 

- Ügyvédi, jogi, könyvviteli, adótanácsadói díjak 

- Pénzintézeti(banki) ktg., kezelési ktg.,illeték, kerekítésb.sz.ráford. 

temetkezési hj; 

2 425 OOO 

300 OOO 

70 OOO 

40 OOO 

25 OOO 

10 OOO 

15 OOO 

35 OOO 

15 OOO 

45 OOO 

45 OOO 

2125 OOO 

225 OOO 

1 900 OOO 

218 848 

181 665 

37183 

3 052 699 

333 100 

343 104 

77 356 

10 315 

1515669 

684 OOO 

89155 

02.oldal 

8 645 819 

2011.11.28 

2011.11.28 

2011.11.30 

2011.12.01 

2011.12.01 

2011.12.01 

2011.12.02 

2011.12.05 

2011.12.07 

2011.12.06 

2011.12.30 



Kőbányai SportegyesU/etek és Sportszervezetek 
• Sz6vetsége 

1105 Budapest, Ihász u. 26. 
19663131-1-42 

SZEM ÉL Y/ JELLEGŰ KÖLTSÉGEK 

- Bérköltség 

Ebböl megblzási d(jak 

tiszteletd(j 

Személyi jellegO kifizetések: 

1.624.128 

376.506 

-tárgyi jutalom, telefon magán célú haszn.,közgyOiés/évvégi 
rendezvény, értekezletek 

Járulékok (nybj, ebj, szja, term.jutt.után) 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSILEÍRÁS 

- Terv szarinti értékcsökkenés 

2 878130 

2 OOO 634 

353 350 

524 146 

71142 

71142 

............................................................. ········· ............................. . 
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.. Kőbányai Sportszövetség Közhasznúsági jelentése a 2011· évről. 

Alapszabályunk előírja, hogy az éves tevékenységről szóló beszámoló mellett a közgyűlés elé kell 
terjeszteni a közhasznúsági beszámolót is. Szövetségünk 1996. január 1. óta közhasznú. 
Közhasznú tevékenységünket az Alapszabályunkban rögzített céloknak megfelelően végezzük, mely 
szerint: 

n A Szövetség koordinálja, segíti és anyagilag támogalja a kerület testkultúrájának, diák-, szabadidő- és versenysporljának 
színvonalasabb ellátását, támogalja új testedzésí és sportolási formák kialakulását, közreműködík a társadalmi 
egészségvédő programok megvalósításában, képviseli tagszervezetei érdekeit. 
1.1 egészségmegőrző, betegség megelőző tevékenységet végez, 
2.1 sporttevékenységet végez, 

közhasznú szolgáltatásaíból tagjain kívül más is részesülhet, azaz a kerület valamennyí egyesületét, azoknak kérésére, 
támogatásban részesíti, továbbá sajátos eszközeível segíti tevékenységüket (versenyek rendezése, sporttelep biztosítása, 
stb.) n 

Tevékenységünkről, az Elnökség Szakmai Beszámolója mellett a Közhasznú Egyszerűsített Éves 
Beszámoló tényszámai alapján, az alábbiakról kell még feltétlenül tájékoztatást adnunk: 

• A Kőbányai Önkormányzattól 2.000.000.- forintot kaptunk a 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 
(11.18.) önkormányzati rendelete értelmében. A támogatást működési kiadásaink egy részére fordítottuk: 
a pénztáros, a számviteli ügyintéző megbízási díja, könyvviteli, adó és társadalombiztosítási 
szaigáitatás költsége, kommunikációs költség, és anyagjellegű költség. 

A 2011. évről az Elnökség Szakmai Beszámolója, a Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló 
(mérleg, eredménylevezetés) és a Közhasznúsági jelentés egyaránt megtekinthető az irodánkon, illetve 
a Kőbányai Önkormányzat www.kobanya.hu honlapján, a Sport l Sportszövetség oldalán tesszük 
közzé. 

Az önkormányzati támogatáson túl egyéb pénzeszközök is rendelkezésre álltak, így: 

közcélú adományok címen 2.250 ezer forint összeget kaptunk, melyet az adományozók 
szándéka szerint a kőbányai jégkorong, illetve az úszás sportág fejlesztésére támogatási 
szerződés keretei között támogatásként utaltunk tovább. 

az NCA pályázaton 2011. évben nyert működési támogatás 1.100 ezer forint volt, melyet a 
jubileumi kiadványunk nyomdaköltségére, illetve grafikai terv költségeire, valamint egy külső 
winchester vásárlására fordítottunk. 

Szövetségünk: 

o az állami szakhatóságok felé ( NAV, KSH, Főv. Önkormányzat PMH) a mindenkori bevallási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett. 

o működése során mindenkor figyelembe vette a Számvitel Politikájában meghatározott 
irányelveket, és gazdáikadását is e szerint végezte. 

o a hatályban lévő Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott előírások figyelembe vételével az 
abban foglalt személyek maradéktalanul betartották a reájuk vonatkozó utasításokat. 



o A Szövetség fökönyvét 2007. évtől a kettőskönyvvitel rendszerében vezeti és az ide 
vonatkozóan KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT köteles készíteni, 
melynek mérlegforduló napja a tárgy év utolsó hónapjának 31. napja. 

o 2011. évi elfogadásra kerülö Mérleg föösszege Eszköz és Forrás tekintetében 17.770 ezer 
forint. 

o Az éves Eredménykimutatás összes bevételének fő összege 6.728 ezer forint, összes 
közhaszn ú ráfordítás 8.646 ezer forint, 

o a tényleges közhaszn ú Eredmény -1.918 ezer forint. ( eredménytartalék terhére) 

Nyilatkozatok: 

• Elnökségünk határozata értelmében a Szövetség vállalkozói tevékenységet 2011. évben sem 
folytatott. 

• A 2011. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegében kimutatott forgóeszközön és 
tárgyi eszközökön kívül egyéb vagyonnal a Sportszövetség nem rendelkezik. 

• A választott tisztségviselö a személyi jellegű ráfordításban részletezetteken kívül más - sem 
pénzbeli, sem természetbeni- juttatásban nem részesült. 

A Kőbányai Sportszövetség Elnöksége a Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, 
Közhasznúsági jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

Budapest, 2012. április 25. 

Budapest, 2012. május 17. 


