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I. Tartalmi összefoglaló 

Kőbánya sporttal kapcsolatos feladatait 2011. június 30-áig Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látta el. A feladatmegosztás jobb 
elhatárolásamiatt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
385/2011. (V. 19.) határozatában új intézményként létrehozta a Kőbányai Sportközpontot (a 
továbbiakban: Sportközpont), és 2011. július l-jei hatállyal elfogadta annak alapító okiratát, 
valamint a 683/2011. (VII. 7.) KÖKT határozata a Sportközpont engedélyezett létszámát 
nyolc főben határozta meg. 

Az újonnan létrehozott Kőbányai Sportközpont intézményvezetői teendőinek ellátására Nagy 
Istvánt bízta meg határozott időre, 2011. július l-jétől 2011. december 31-éig terjedő 

időszakra. Ezzel egyidejűleg a Kőbányai Sportközpont intézményvezetői teendőinek 
ellátására 2012. január l-jétől, 5 éves időtartamra szóló pályázatot írt ki. A pályázati kiírásra 
öt pályázat érkezett. A Sportközpont vezetésével a Képviselő-testület a 967/2011. (XI. 17.) 
KÖKT határozatával 2012. január l-jétől 2016. december 31-éig terjedő határozott időre 
Csanak Gézát bízta meg. Nagy István megbízott vezető 2012. január l-jétől létesítmény
referensként dolgozik tovább az intézményben. 

2012. első negyedévében a munkavégzés ésszerűsítésének lehetőségeit keresve az alábbi 
intézkedésekre került sor: 

a) digitális telefonközpont kialakítása, 
b) hiányzó bútorok pótlása, 
c) raktárkonténer beállítása az eddig szabálytalanul tárolt anyagok és eszközök 

tárolására, 
d) kimutatás készült a 2012. év I. negyedévi sportversenyek eredményeiről, 
e) a Sportközpont által eddig alkalmazott ingatlan-bérbeadás helyett a sportcélú 

tevékenység adómentesként történő alkalmazásának bevezetésével bevétel növelése, 
f) a hatékonyabb információáramlás és az egységes arculat megteremtése érdekében 

egységes internetes portálok kialakítása, 
g) az energiamegtakarítás érdekében a műfüves pálya megvilágításának szakaszalhatóvá 

tétele, 
h) az iskolai versenyek bonyolítása során költséghatékonyabb versenybírói kifizetések 

bevezetése. 

A második negyedévben a 11/2012. (I. 19.) és a 124/2012. (III. 22.) KÖKT határozat alapján 
a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdőbeolvadt a Sportközpontba 2012. április l-jével a 
szervezettség, a kihasználtság és a költségvetési keretek hatékonyabb kihasználását 
megcélozva. 



Az elkövetkező hónapok feladatát a hatékony együttműködés kialakítása, a feladatok 
újragondolása és újraszervezése jelentette, amelynek elérése érdekében az alábbi folyamatban 
lévő feladatok várnak megoldásra: 

l) a hatékonyság érdekében a munkakörök átszervezése, 
2) a takarékos gazdálkodás és a bevételek növelése, valamint az önkormányzati 

támogatás csökkentése érdekében a dologi kiadások átgondolása, 
3) a Sportközpont működési alapdokumentumainak ellenőrzése és szükséges 

felülvizsgálata, a korrekciók elvégzése, 
4) az Ihász utcai létesítmény kihasználtságának növelésére mobil öltözőkonténerek 

telepítése, 
5) a hőközpontban kicserélt gázkazán működtetésének szinkronizálása, 
6) az uszoda mint veszélyes üzem feltétlenül indokolttá teszi a megfelelő képzettségű 

uszodai alkalmazottak meglétét, 
7) a működésképtelen beléptetőrendszer hiányosságainak azonnali megszüntetése, hogy 

minden belépés rögzítésre kerüljön, 
8) az uszodai kapacitás jobb kihasználtságához, a szolgáltatási színvonal emeléséhez a jó 

munkahelyi légkör megteremtése, illetve fenntartása, 
9) a dolgozók bérének rendezése, 
l O) a kibővül t Sportközpont működési területén jelentkező tervszerű karbantartó, javító 

tevékenység ellátása saját dolgozóval munkaidőben, 
ll) a strandfiirdő szezonális nyitvatartási időszakának növelése, vendégcsalogató 

prograrnak biztosítása, 
12) az uszodagépész és uszodamester munkakörök átjárhatósága, együttes ellátása 

érdekében a képzés, szakképesítés megszerzésének intézményi támogatása, 
13) a jelenleg alkalmazott jegyértékesítési rendszerbe a balesetbiztosítás beépítése, 
14) a kerületi "közszolgák" ingyenes uszodahasználatára a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő, ösztönző megoldás kialakítása, 
15) az energiagazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében alternatív megoldások keresése, 
16) a Hungary Ambulance Mentőszolgálattal együttműködési megállapodás kidolgozása 

az ingyenes sportrendezvények biztosítására, 
17) az egyesített intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, 

egyeztetése, szakmai kontrollja, véglegesítése és fenntartói jóváhagyatása, 
18) az elavult vízporszívónak, az Ihász utcai telep balesetveszélyes térhálós burkolatának 

és a tomaterern törött kopolit ablakainak cseréje, 
19) a 201112012. tanév végéig a sportcsoportok működtetésének átvilágításában való 

részvétel. 
A látványsportágak közül a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (a továbbiakban: Tao.) alapján megvalósuló támogatásból a Kerület számára a 
legnagyobb segítséget a saját jégpálya kialakítása jelenti. A Tao.-s forrás mellett a White 
Sharks Hockey Club és az Önkormányzat együttműködési megállapodása alapján az idei őszi 
megvalósulásra a források 50%- a rendelkezésre áll. 

A gyermekek és a lakosság szabadidőspartja területén szervezett kiemeit események: 

l) 20 ll őszén a mobilitási hét keretei között szervezett óvodás sportvetélkedő, amelyen 
18 óvodából 500 gyermek vett részt, 

2) autómentes napi kerékpárverseny, amelyen 550 általános és középiskolás diák tekert a 
kőbányai pincerendszert is érintő helyi kerékpártúrán, 

3) nagy sikere volt a kerületi családi nap keretein belül megvalósított 
sportprogramoknak sportági bemutatók, nordic walking és floorball bemutató, 
valamint azok kipróbálásának, repülőmodellek készítésének és a hőlégballon 
megtekintésének, 
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4) az elmúlt évben megkezdett nordic walking oktatás az idén szervezettebb formában 
folytatódik tovább, köszönhető ez egy kimagaslóan jól sikerült népszerűsítő 

rendezvénynek, valamint a kőbányai idősotthonok és a lakosság hatékony 
mozgósításának, 

5) május elsején az Óhegy parkban rendezett Virtus Fesztiválon 8 versenyszámban 8 
csapat (Tűzoltóság, BV, NA V, KSC, Pataky SZKI, Radar Információs Iroda, Kőkert 
Kft., Nemzetvédelmi Egyetem Ludovika Ezrede) mérette meg magát, hogy melyik a 
legerősebb testület, kb. 3000 felnőtt vett részt szurkolókkal együtt az eseményen, 

6) az adidas Kőbánya Streetball Fesztivál új helyszínre, a Népligetbe vonzotta idén a 
résztvevőket és a látogatókat, mintegy 4000 főt, 

7) ugyanitt került sor a Sportközpont által szervezett 3 fordulás Kőbányai Óvodás 
Sportnapok 2012. évi versenyeinek eredményhirdetésére kulturális programokkal 
kiegészítve, valamint a CSIVIT Kupa diákvetélkedők lebonyolítására is. 

A Kőbányai Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai beszámolóját Nagy István 
és Csanak Géza készítette el, amelyet az előterjesztés l. melléklete tartalmaz. 

A Kőbányai Sportközpont szervezeti változása és feladatainak növekedése miatt 
halaszthatatlan feladat egy olyan elemző-értékelő áttekintés elkészítése, amely vizsgálja a 
hatékonyságnövelés lehetőségeit. Részletesen meg kell vizsgálni az elért eredményeket, fel 
kell térképezni a most változatlanul hagyott területeket, a hiányosságokat, a kitörési pontokat, 
hogy a korrekciók módját, időpontját tervezni lehessen. 
Ezt a vizsgálatot az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő újszerű működésével és a Sportközpont 
egyéves tevékenységével kapcsolatban a 2012. év végéig kell lefolytatni, és egy olyan 
egyenleget kell készíteni, mely alapján a következő év feladatainak és költségvetésének 
tervezése már a realitások alapján indulhat. 

Csanak Géza az elmúlt fél évben az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai 
Sportközpontba történő beolvasztásával összefüggő feladatok ellátása során, valamint a 
különböző pályázatokban és rendezvények szervezésében való részvételével minden területen 
körültekintéssel, szakmai megalapozottsággal, hozzáértéssel és költséghatékony 
megoldáskereséssel végezte a munkáját. 
Az egyéves működés tükrében készült beszámoló, és az elért eredmények alapján 
megállapítható, hogy az önálló Sportközpont létrehozása hatékony megoldásnak bizonyult 
Kőbánya sportéletének az eddigieknéllényegesen dinamikusabb fejlődését szolgálja. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai tapasztalatairól szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. július ) . .N " CZ!$ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ztián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Beszámoló 
a Kőbányai Sportközpont 

első éves munkájáról 

Összeállítottálc 
Nagy István (2011.07.01-től év végéig terjedő időszak) 
Csanak Géza (2012-től) 

Budapest, 2012. június 22. 
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Előzmények: 

2012. július l. napjával a hatályos Sportkoncepcióból eredően megalakult Kőbányai 
Sportközpont önállóan működő költségvetési szerv. 

"13.1 Más kerületekkel ellentétben a Kőbányai Önkormányzatnak nincs önálló 
sportszolgáltató és üzemeltető intézménye, ennek következménye például, hogy az Ihász utcai 
sporttelep bevételei és kiadásai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében találhatók. 
Sürgősen létre kell hozni egy önkormányzati sportintézményt, amelybe beletartozna az Ihász 
utcai és a Gyakorló utcai sportlétesítmény, a Sibrik teniszpályák, a jégpálya, a Sportliget 
egyes részei:/ modellező és gokart pálya, kosár-, kézilabda- és teniszpályák/. Ha sikerülne az 
Épitők SE és a Törekvés SE sportlétesítményeinek átvétele, akkor ezek is ennek az 
intézménynek a keretei között működhetnének tovább. Az intézmény megalakulása után 
átgondolásra érdemes a sportligeti uszoda helyzete is. Az uszoda kihasználatlan, betonozott 
udvarrészén strandröplabda pályát lehetne kialakítani. " 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testülete 385/2011. (V.19.) KÖKT határozatában, 
egyhangú szavazattal hozta meg döntését és egyidejűleg elfogadta az új intézmény alapító 
okiratát is, mint a1apdokumentum. 

Ebből világosan kitűnik, hogy melyek azok a területek, amikkel kiemelkedően kell 
foglalkoznunk, a létesítmények üzemeltetésén kívül. 
Speciális terület a diáksport egyrészt, mert kiemelkedően fontos terület, másrészt mert a tanév 
időintervalluma más, mint a gazdasági év. Ennek megfelelően, ha tisztán akarjuk látni a 
feladatokat a szeptember - júniusi tervezési ciklust kell vennünk a diáksport tervezésénéL A 
köznevelés sportjának tervezésénél figyelembe vettük a színterek, egymásra épülését /óvoda
általános iskola-középiskola/ 
Az éves munka tervezésénél kiemelkedő szerepet kap még a sérültemberek és a nyugdíjasok 
sportja is. 
Célunk, hogy számukra a sport olyan területeit tegyük elérhetővé, melyek számukra akár 
felügyelet vagy kisebb segítséggel is űzhetőek /Nordic-Walking, természetjárás/. Fontos még 
a karbantartás és felújítási terület, mely fogyaszthatóbbá és látogatottabbá teszi a sportot 
minden kerületi lakos számára. 
A legnagyobb probléma ezen a területen, hogy az Ihász u.- sporttelep nincs akadály 
mentesítve, így nem közelíthető meg minden embertársunk számára. Szekeres Pál /helyettes 
államtitkár/ is vendégünk volt kettő rendezvényen és nagyon kellemetlenül éreztük magunkat! 
Ezt a problémát már számtalanszor felvetettük, hiszen a létesítmény állaga enyhén szólva is 
kifogásolható. Mindenféleképpen komoly felújításokat kellene kieszközölni, mert különben 
használhatatlan és még balesetveszélyesebb lesz a létesítmény. 
Kiemelkedő még a rendezvények tervezése is. A közeli jövőben is számos nagy világverseny 
lesz, melyek segíthetnek olyan rendezvények tervezésében, szervezésében, ahol jelentős 
tömegeket tudunk mozgósítani és megnyerni a sport számára. További lehetőség ezeken a 
rendezvényeken az egészséges nemzeti önbecsülés kialakítása, fejlesztése /labdarúgó Eb, 
olimpia, paralimpia, ifjúsági olimpia!. 
Lehetőség van csatlakozni országos szurkolói klubokhoz és a rendezvény eseményeihez. 
Esetleges igényként az önkormányzat dolgozóinak gyermekei részére heti beosztásban nyári 
sporttábort szeretnénk rendezni kísérleti céllal. 



2011. őszétől kezdődően: 

l. Diáksport 

Az általános iskolákban 9 DSE, és l ISK a középiskolákban 3 DSE és 4 ISK működött, 
melyekben 135 sportcsoportot támogattunk. Ezekben 80 sportcsoportvezető folytatta 
tevékenységét. Az összes működő sportcsoport (135) létszáma 2534 fő. 

Egy sportcsoport működését havi bruttó 20.0000 forinttal finanszírozta az Önkormányzat. A 
támogatás feltétele, hogy abban a sportágban, amelyben a sportcsoport működik, a DSE/ 
ISK-nak kötelező elindulnia a kerületi diákolimpia bajnokságán vagy versenyén. 

ll. a t. 

Egy testnevelő maximum 3 sportcsoportot vállalhat egyesületében, heti két alkalommal tart 
60 perces tanórán kívüli foglalkozást sportcsoportonként, és versenyekre kíséri a sportolókat 
A támogatott sportcsoportok számára kötelező a részvétel a kerületi vagy a budapesti 
diákolimpián vagy más kerületi rendezvényen/kerékpáros nap/. 

A X. DSB a legnagyobb létszámmal működő kerületi szervezet. Az általános iskolákban 
működő diáksport egyesületek taglétszáma 2120 fő, ez a tanulók 51 %-a (ha egy tanuló több 
sportcsoportban is szerepe l, akkor is csak egyszer vették figyelembe). A középiskolákban 
2760 fő, ez a tanulók 56%-a. 

A diákolimpia általános iskolai versenyein 20 sportágban 1678 fővett részt, a tanulók 39 %-a. 
A diákolimpia középiskolás versenyein 13 sportágban 840 fő vett részt, a tanulók 16 %-a. 

(egy tanuló korlátozás nélkül indulhatott ebben az évben is valamennyi diákolimpiai 
sportágban). 

Az összes versenyidő egy tanév alatt 507 versenyóra, ez 97 versenynap. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a diáksport egyesületek működésének ellenőrzésére. Minden 
egyesületnek bekértük éves munkatervét, együttműködési szerződéseit és edzési 
időpontjainak beosztását az elnökök és az iskolaigazgatók aláírásával. 

Megkértük továbbá a működést igazoló bírósági kivonatokat is. 

Kiírásra került a 2011-2012. évi diáksport versenynaptár, mely az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelőerr elengedhetetlen eleme tevékenységünknek. 



Diáksport rendezvények. 

Kőbányai Diákolimpia 2011-2012. általános iskolák 

Időpont Nevezési h.i. Labdajátékok Helyszín 

2011. szept.- 2012. ápr. Előnevezés Kispályás labdarúgás Ihász u. 24. 
Kedd I. II. fiú 
Hétfő III. fiú 
csütörtök IV. fiú 
2011. okt.- 2012. ápr. Előnevezés Kosárlabda 

II. Zrínyi Miklós Gim~ázium 
Keresztu~ Dezső Alt. Isk. 

Szerda III. IV. Keresztury Dezső Alt. Isk. 

Előnevezés Floorball 
20 ll. dec. 2. I. ford. III. Szent László Alt. Isk. 
2012. febr. 17. II. ford. 
2011. dec. 9. I. ford. IV. Széchenyi István Ált. Isk. 
2012. márc. 2. II. ford. 
Később kijelölt Előnevezés Röplabda III. kcs. Szent László Ált. Isk. 
időpontban IV. kcs. fiú Szent László Ált. Isk. 

IV. kcs. lány Kertvárosi Ált. Iskola 
Később kijelölt Előnevezés Kézilabda II. kcs. Bem József Ált. Isk. 
időpontban III., IV. kcs. Fekete István Ált. Isk. 

Időpont N evezési h .i. Természetjár ás Helyszín 

Diáktúra 
20 ll. szept. 24. Minden ford. előtt I. ford. Budai-hegység 

okt. 29. II. ford. Gödöllői dombvidék 
2012. jan. 14. III. ford. Budai-hegység 

márc. 10. IV. ford. Pilis-hegység 
ápr. 28. V. ford. Budai-hegység 
máj. 13. + ford. Kőbánya Kupa tájékoz. vs. 

Ifiú természetvédők 
2011. okt. 8. Minden ford. előtt Budakeszi Arborétum 

nov. 12. Róka-h~i kőfejtő 
dec. 10. Fóti-Somlyó tanösvény 

2012. febr. ll. Szemlő-hegyi barlang 
ápr. 14. Remete-szurdok 

Időpont N evezés i h.i. Sportlövészet Helyszín 

2011. okt. 6. Előnevezés I. ford. Széchenyi István Alt. Isk. 
2011. dec. 8. II. ford. u. a. 
2012. febr. 2. III. ford. u. a. 
2012.ápr. 12. IV. ford. u. a. 



Időpont N evezési h.i. Tájfutás Helyszín 

20 ll. szept. 14. A helyszínen Kőbányai Diákolimpia Kőbánya Sprint Bajnokság 
I. ford. Népliget 

okt. 5. Kőbányai Diákolimpia Kőbánya Kupa 
II. ford. Csajkovszkij Park 

2012. jan. 7. Téli Terernbajnokság Széchenyi István Ált. Isk. 
I. ford. tomaterern 

febr. 18. Téli Terernbajnokság Széchenyi István Ált. Isk. 
I. ford. tomaterern 

rnárc. 21. Kőbányai Diákolimpia Kertváros 
III. ford. 

ápr. ll. Kőbányai Diákolimpia ÚjhegyKupa 
IV. ford. Széchenyi István Ált. Isk. 

máj. 23. Kőbányai Diákolimpia Később kijelölt hely 
v. ford. 

Időpont N evezési h.i. Sportág Helyszín 

2011. nov. 9. nov. 7. Asztalitenisz IV. fiú csapat Harmat Ált. Isk. 
nov. ll. u. a. IV. leány csapat u. a. 
nov. 16. u. a. IV. fiú egyéni u. a. 
nov. 18. u. a. IV. lány egyéni u. a. 
nov. 22. nov. 17. Grundbirkózás I-II. Széchenyi István Alt. Isk. 
nov. 30. I. ford. nov. 24. Minitrampolin I-II., III-IV. Széchenyi István Ált. Isk. 

2012. Jan. 9. jan. 5. Tollaslabda IV. kcs. Magyar Gyula Kert. SZKI 
jan. 12. u. a. II. III. kcs. Széchenyi István Alt. Isk. 
jan. 18. jan. 12. Asztalitenisz III. csapat Harmat Ált. Isk. 
jan. 20. u. a. III. egyéni u. a. 
jan. 23. jan. 19. Sakk I., II. egyéni Janikovszky Eva Alt. Isk. 
jan. 24. u. a. III., IV. egyéni u. a. 
jan. 25. u. a. I-II. csapatverseny u. a .. 
jan. 26. u. a. III-IV. csapatverseny u. a. 
febr. 8. febr. 2. Torna 1-11. két szeres Széchenyi István Ált. Isk. 
febr. 22. febr. 16. I-II., III-IV. u. a. 

három szeres 
rnárc. 20. rnárc. 14. Kötélugrás I. II. III. IV. Széchenyi István Ált. Isk. 
rnárc. 23. rnárc. 14. Játékos sportvetélkedő I-II. Szent László Ált. Isk. 
rnárc. 26. Később kij. Uszás I. II. zárt és nyílt Újhegyi Uszoda és 

Strandfürdő 

rnárc. 28. Később kij. III. IV. zárt és nyílt Kőér u. Uszoda 
ápr. 16. rnárc. 27. és ápr. ll. Atlétika 1., II. FTC 
ápr. 17. u. a. III. u. a. 
ápr. 18. u. a. IV. u. a. 
máj. 8. máj. 3. Mezei futás I. II. III. IV. Sportliget 
máj. 9. II. ford. nov. 24. Minitrampolin I-II., III-IV. Széchenyi István Ált. Isk. 
máj. 15. Mezei futás esőnap Sportliget 
máj. 19. máj. 10. Tenisz I. II. III. IV. Sibrik Tenisz Centrum 



Egyéb események, sportnapok 2011-2012. 

Időpont Esemény Helyszín 

2011. szepternber 16. A 2011-12 tanév Diákolimpia évnyitója és díj Magyar Gyula SZKI 
átadás 

2011. novernber 26. Suli-sakk verseny Három forduló 14 csapat 
2012. január 28. Törekvés Művelődési Központ 
2012. február 25. Magasugró verseny Keresztury Dezső Alt. Iskola 
2011-2012 Kenguru Kosárlabda Bajnokság 5 forduló Keresztury Dezső Ált.Iskola 

Zrínyi Miklós Gimnázium 
2012. március 8. Kőbányai Pedagógiai Napok keretében Magyar Gyula SZKI 

Gyógytorna és tollaslabda bemutató 
Varga Antal-Jakab Ágnes 

2012.rnárcius 3. Óvodás Sportnapok - Sorverseny Szent László Gimnázium 
április Atlétika verseny Keresztury Dezső Ált. Iskola 
május 4. Labdarúgás Sportközpont 

2012. március 15. Isaszegi kerékpártúra KÖSZI- Isaszeg 
Erzsébet park- Honvéd sírok 

2012.rnájus 19. Kőbányai adidas-streetball Fesztivál Sportliget 
szornbat 

2012 május 20. Diáksport nap- Csivit 1-ll.k.cs., IV. kcs. foci- Sportliget 
vasárnap kötélhúzás ,V-Vll. Kcs.Fiba33-kötélhúzás 

2012.június 30.lsó Szent László napi futóverseny Ó-hegy park 
vasárnap 

2012. június 24- Diáksport tábor Balatonlelle 
július 3. KÖSZI Tábor 

Kőbányai Diákolimpia 2011-2012. középiskolák 

Időpont Nevezési h. i. Labdajátékok Helyszín 

2011. szept.- 2012. ápr. Előnevezés Kispályás labdarúgás fiú, Ihász u. 24. 
sze r da lány 
2012. febr.- május Előnevezés Kosárlabda fiú, lány Zrínyi Miklós Gimnázium 

2011. nov.- 2012. ápr. Előnevezés Röplabda lány Keleti Károly 
Közgazdasági SZKI 

2011. nov.- 2012. ápr. fiú Szent László Gimnázium 
2012. márc. Előnevezés Kézilabda fiú, lány Szent László Gimnázium 

2012. febr.- május Előnevezés Floorball fiú, lány Zrínyi Miklós Gimnázium 



~----------------------------------------------------------------------------------- ------

Időpont Nevezési h.i. Sportág Helyszín 

2011. 
november 10. október 27. Függeszkedő és kötélmászó Magyar Gyula SZKI 

I. forduló 

november 14. november 10. Tollaslabda egyéni Magyar Gyula SZKI 

november 19. helyszínen Úszás Újhegyi Uszoda 

december 12. december 8. Asztalitenisz egyéni Magyar Gyula SZKI 

2012. 
január 16. január 12. Tollaslabda páros Magyar Gyula SZKI 

január 30. január 26. Sakk egyéni Giorgio Perlasca SZKI 
január 31. u.a. csapat u. a. 

február 13. 
február 9. Asztalitenisz csapat Ma_gyar Gyula SZKI 

április 26. április 19. Függeszkedő és kötélmászó Magyar Gyula SZKI 
II. forduló 

május 8. május 3. Mezei futás Sportliget 
május 15. esőnap 
május 20. május 10. Tenisz Sibrik Tenisz Centrum 

2. Sérültemberek sportja 

A sportkoncepció kiemelten foglalkozik evvel a témávaL Azért is kiemelkedő ez a színtér, 
mert kiemeit egyesületeinkből a Törekvés SE sportoló közül 3 fő kvalifikálta magát a 
paralimpiára.. A központ tornacsarnokába járnak tartásjavító, kiegészít tomára Dawn 
Alapítvány kőbányai gondozóházának lakói. 

Szeretnénk, ha már a tavalyi évben elindított Nordic-Walking foglalkozásainkhoz egyre több 
egészséges és sérült ember csatlakozna. 

Húsvétra megint terveztünk egy közös rendezvényt ép és egészséges gyermekek és felnőttek 
számára a sportközpont és a park területén. Ennek lényege, hogy térkép segítségével közös 
csapatok tájékozódási pontokat keresnek meg és ennek megfelelőerr ajándékot kapnak. Utána 
közösen zsinórlabdáznak a csarnokban. 

Rendszeresen biztosítunk sportolási lehetőséget heti 2 x 2 órában az Emberbarát Alapítvány 
gondozottj ainak. 



3. Javasolt felújítások 

Tornacsarnok üvegezésénekjavítása 
Bej árat akadálymentesítése 
Férfi tusoló beázásának megszüntetése 
Műfiives pálya felújítása-karbantartása 
Szükséges lenne egy műfű felújító és karbantartó gép beszerzése, mert egyre több ilyen 
pálya van a kerületben 
Belső közlekedő utak akadálymentesítése 

4. Szakfeladatok ésszerű elosztása 

Miután a diáksort versenyek és rendezvények szervezése és lebonyolítása a sportközpont 
feladata, ésszerű lenne az ezzel kapcsolatos támogatások elosztásának átvétele is. 

Az eredményességi támogatás is a versenyek fiiggvénye így ennek átvétele is ésszerű 
lenne. 

A sportközpont szaros kapcsolatban van a diáksport egyesületekkel és a társadalmi 
sportegyesületekkel, így javaslatot tudnak tenni a pályázatok elosztására. 

A sportkoncepció aktualizálása és felülvizsgálata is feladata kell, legyen a központnak 
A sportrendeletek aktualizálásával naprakész rendszert és feladatmegosztást lehetne 
kialakítani, így az közös feladat a házzal 

A számtalan rendezvény, és azok esetleges játékvezetői és bírói díjainak kifizetése a 
bevételek, számlázások mindenféle képen ésszerűvé tennék, hogy a sportközpont 
teljesen önállóan gazdálkodjon. 

5. Kerületi sportcélú beruházások és felújítások 

A versenyek és rendezvények szervezése közben nagy rálátása van a Központnak a 
sportlétesítmények, játszóterek állagára. Így javaslatot tehet ezek felújítására, bővítésére. 
Szükségszerűen ez a közeli és távlati beruházásokra, sportcélú elképzelésekre is áll. 
Szakmai rálátásánál fogva a TAO-s pénzek kerületi szervezésében és felhasználásában is 
komoly szerepet kellene vállalnunk. 

6. Pénzügyi értékelés 

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége a működési kiadásokra 
rendelkezésre bocsátott a 2 millió Ft támogatást felhasználta. 
A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2011. évben nem kapott támogatást, mitöbb 
a fenntartó képviseletében eljáró Képviselő Testület a megszüntetését fontolgatja. 
Diáksport támogatások: A 20 ll.év költségvetésében a diáksport támogatására a volt 
főosztály költségvetésben 20 millió forintot hagyott j óvá. és továbbá l O millió forintot a 
KOS Bizottság céltartalékában biztosított a Képviselő Testület. 

A diáksport-csoportok támogatása az előző évekhez hasonlóan úgy alakult, hogy minden DSE 
szerződés alapján sportcsoportonként 20.000.-/hó bruttó támogatásban részesült. A kifizetés 
első lépcsőben részarányosan történt Uanuár l-jétől június 30-áig. Ezek a pénzek átutalása 
időben megtörtént Ez 135x20 000x6= 16 320 OOO Ft. A szeptember-december havi 
kifizetések t a második lépcsőben történtek meg sportcsoportonként havi bontásban. Továbbá 
a jelenleg érvényben levő 2011-14. évi Sportkoncepcióban meghatározott szempontokat is 
figyelembe vettük a kifizetésnél ./eredményesség, kiemeit egyesületekkel együttműködési 
szerződések, igazolt sportolók száma 13 680 OOO Ft/. Így a Testület diáksport támogatását 
l 00%-ban felhasználtuk 



l. 

Sportcsoport támogatás 2011. I-VI. 

D SE/ISK Sportcsoportok Utalandó összeg 
Neve száma (Ft) 

l. Főnix DSE 17 2 040 OOO 

2. BemDSE 6 720 OOO 

3. HarmatDSE 5 600 OOO 

4. KadaDSE 6 720 OOO 

5. Kertvárosi ISK l 120 OOO 

6. Montensí DSE 9 l 080 OOO 

Start DSE ll l 320 OOO 

8. Szent László DSE 17 2 040 OOO 

9. Túri DSE 9 l 080 OOO 

10. Újhegy - Sibrik DSE 14 l 680 OOO 

ll. Zrínyi 200 l. DSE 8 960 OOO 

12. Giorgio Perlasca ISK 6 720 OOO 

13. Magyar Gyula ISK 4 480 OOO 

14. Pataky István ISK 4 480 OOO 

15. PremierDSE 8 960 OOO 

16. Szent László Gimnázium DSE ll l 320 OOO 

Összesen 136 16 320 OOO 



Sportcsoport támogatás 2011.IX-Xll. 

Támogatott 
Sorszám DSE/ISK neve sportcsoportok Összeg Ft 

létszáma 

l. Főnix DSE 307 l 660 OOO 

2. Bern DSe 83 600 OOO 

3. HarmatDSE 90 500 OOO 

4. KadaDSE 195 630 OOO 

5. Kertvárosi ISK 230 OOO 

6. Montensí DSE 197 870 OOO 

7. Start DSE 137 l 150 OOO 

8. Szent László DSE 272 l 840 OOO 

9. Túri DSE 168 l 150 OOO 

10. Újhegy-Sibrik DSE 273 l 590 OOO 

ll. Zrínyi 200 l. DSE 177 640 OOO 

12. Giorgio Perlasca ISK 114 480 OOO 

13. Magyar Gyula ISK 66 320 OOO 

14. Pataky István ISK 106 320 OOO 

15. Premier DSE 142 640 OOO 

16. Szent László Gimnázium DSE 207 l 060 OOO 

Összesen: 253 4 13 680 OOO 



Sportcsoport támogatás 2012. I-V. 

Január 
Március 

D SE/ISK Sport Április 
Február 

neve csoport 
20 OOOFt 

Május Összesen 
17 300Ft 

l. Főnix DSE 17 
680 OOO 882 300 l 562 300 

2. BemDSE 6 
240 OOO 311 400 551 400 

3. HarmatDSE 5 
200 OOO 259 500 459 400 

4. KadaDSE 6 
240 OOO 311 400 551 400 

5. Montensí DSE 9 
360 OOO 67 100 827 100 

6. Start DSE ll 
440 OOO 570 900 l 010 900 

7. Szent László DSE 17 
680 OOO 882 300 l 562 300 

8. Túri DSE 9 
360 OOO 467 100 827 100 

9. Újhegy - Sibrik DSE 14 
560 OOO 726 600 l 286 600 

10. Zrínyi 200 l. DSE 8 
320 OOO 415 200 735 200 

ll. Giorgio Perlasca ISK 6 
240 OOO 311 400 551 400 

12. Magyar Gyula ISK 4 
160 OOO 207 600 367 600 

13. Pataky István ISK 4 
160.000 207 600 367 600 

14. PremierDSE 8 
320 OOO 415200 735 200 

15. 
Szent László Gimnázium 

ll 
DSE 440.000 570 900 l 010 900 

Összesen 135 5 400 OOO 7 006 500 12 406 500 

- Az eredményességi támogatást 2011-ben /3.300.000 Ft-ot/ az előre meghatározott 
szempontok szerint a következőképpen osztottuk el: 
Mind a sportcsoportok támogatást, mind az eredményességi támogatást a KOS Bizottság 
hagyta j óvá. 



A Kőbányai 
Diákolimpia 

Létszám Rendezés Összesen 
pontversenyének 20°/o 20°/o 100% 

végeredménye 
2010/2011 

BEM DSE lll OOO 111 OOO 

FŐNIX DSE 127 OOO 36 OOO 30 OOO 193 OOO 

HARMAT DSE 174 OOO 36 OOO 12 OOO 222 OOO 

START DSE 190 OOO 45 OOO 54 OOO 289 OOO 

KADA DSE 174 OOO 53 OOO 227 OOO 

TÚRI DSE 230 OOO 76 OOO 90 OOO 396 OOO 

KERTVÁROSI ÁLT. ISK. 198 OOO 117 OOO 315 OOO 

SZENT LÁSZLÓ DSE 364 OOO 59 OOO 138 OOO 561 OOO 

MONTENSÍ DSE 317 OOO 65 OOO 60 OOO 442 OOO 

ÚJHEGY-SIBRIK DSE 206 OOO 62 OOO 276 OOO 544 OOO 

összesen: 1980 OOO 660 OOO 660 OOO 3300 OOO 

Az eredményességi támogatás a 2012. évben 2.000.000 Ft-ra csökkent, melynek elosztására 
most folynak az összesítések, és konkrét számítások, alternatív megoldások. 

A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 18 millió Ft és a Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület 15 millió Ft (kosár- és foci suli) támogatás utalása megtörtént, melynek 
felhasználásáról az érintett egyesületek beszámolnak a Testületnek. 

• terem- és pályabérleti bérleti díjakra 
• edzőtáborozások támogatására 
• bér jellegű és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetése 
• versenyeztetéshez kapcsolódó működési kiadásokra: játékvezetői díjak, felszerelés, 

sporteszközök beszerzése, stb. 
• felkészülési versenyekre, tornákra 



A Törekvés SE részére az egyesület működésével, a versenyeztetéssei és a 
létesítmények fenntartásával, a működéssel összefüggő bérköltségek, megbízási díjak, 
közműdíjak, bérleti díjak, játékvezetői díjak, utazási-, szállás- és étkezési költségek, 
fenntartási és karbantartási kiadásokra. Külön szerződés szabályazza a Bihari úti 
létesítmény üzemeltetésére és külön a sportegyesület működésére biztosított támogatást. 
20 + 8 millió Ft A 20 millió forint utalása rendben megtörtént .A telep működtetésére 
szánt 8 millió Ft utalása a Testület határozata alapján történt meg. 

A Kőbánya SC részére szerződés szerinti működési támogatás 46 millió Ft utalása a 
Testület határozata alapján júniusig részarányosan a júliusi utalással a november
decemberre esedékes ősszeggel együtt megtörtént A Testület határozata alapján az 
egyesület még külön 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott, melynek 
utalása is rendben megtörtént 
A Kőbányai Torna Club támogatására szánt 6 millió forintot a testület felszabadította a 
céltartalékábóL Ennek az összegnek az utalása is rendben megtörtént.. 

A kiemeit egyesületek támogatásának felhasználásáról minden évben kötelesek beszámolni a 
KOS Bizottság és a Testület előtt 

A 2011. évi bevételek jól alakultak. Ez az összeg közel 4 millió Ft, mely az előző évihez 
képest meghaladta a 180%-ot. 
A kiadási oldalon a tervezett előirányzatot közel l 00%-ban teljesítettük 

Kiemelkedően sokat javult a kommunikációnk a sport területén. A Kőbányai 
Sportközpont honlapját elérhetővé tettük mindenki számára. Naprakész információk, 
eredmények, képek adnak hírt minden rendezvényünkről minden érdeklődő számára. 
A kőbányai hírek újság is rendszeresen foglalkozik minden számában legalább 2 oldalon 
a kerület sportjávaL 
A Rádió 17-ben minden pénteken 8.15 - 8.55 között lehetőséget kaptunk a kerület 
sportjának népszerűsítésére és sport beszámolókra. 
A Sportközpont honlapja, közvetlenül a Kőbánya honlapról is elérhető 



2012. január l. napjától kezdődően: 

A Kőbányai Sportközpont feladatellátásának új elemei: 

A Kőbányai Sportközpont Ihász u-i székhelyén az elégtelen infrastrukturális feltételeket, 
melyek sok esetben gátolták, illetve nehezítették a sokirányú szervező, koordinációs 
munkafolyamatokat, rendszerbe foglaltuk. Például a digitális telefonközpont és új, 
úgynevezett hibrid készülékek segítségével - melyhez szponzori felajánlásként jutott hozzá az 
intézmény -, továbbá intemet alapú beszélgetés (VOIP v. SÍP) beépítésével, valamint 
kedvezményes GSM adapter által ingyenessé tettük a hivatal intézményrendszerén belüli 
hívásokat, így vezetékes és mobil irányban a T-System érvényben lévő díjszabásával szemben 
200%-os megtakarítást realizáltunk 

Kőbányai Önkormányzat által már leselejtezett, de még a Hivatal alagsorában tárolt 
bútorok, berendezési tárgyak átvételével meg tudtuk oldani az ezen a téren tartósan 
fennálló hiányosságokat. 

A közeli óvoda területén feleslegessé vált 5x2 méteres raktárkonténer átszállításával 
kiküszöböltük az eddig az elektromos helyiségben, valamint kazánház térségben 
szabálytalanul tárolt felszerelések, anyagok (sportfelszerelések, labdák, eszközök, stb.) 
tárolási hiányosságát. 

Szeretnénk a közeli napokban mobil öltöző konténerek telepítésével (nem építési engedély 
köteles) növeini az Ihász u-i létesítmény kihasználtsági mutatóit, de erre- egyebek mellett
csak akkor kerülhet sor, ha tudjuk fogadni a rendszeresen sportolni vágyó lakosokat, 
csapatokat. 

A kerületben nagy hagyománnyal rendelkező iskolai versenyrendszer lebonyolítása kapcsán 
a versenybírói kifizetéseket már költséghatékonyabban végezzük, míg az úgynevezett 
sportcsoportok működtetését a 2011-2012. tanév végéig át kell világítani a Humán Iroda 
közreműködésével. Külön kimutatás készült a 2012. I. negyedévi sport versenyrendszer 
eredményeiről (1. sz. melléklet). 

A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) Pénzügyi Irodával történő közös 
értelmezését követően az eddigi gyakorlatban a Sportközpont Intézmény számára 
indokolatlanul használt módszer (ingatlan bérbeadás) helyett a sportcélú tevékenység 
adómentesként történő alkalmazása az Áfa tv. 85.§ alapján lépett, mely azonos volumen 
mentén is egyértelmű bevétel növekményt eredményez és a kedvezőbb árstruktúra fokozza a 
hajlandóságot a szolgáltatások igénybe vételére is. 

Felül kell vizsgálni és a valós tartalomnak megfelelő paraméterek mentén szükséges a 
saját ingatlanon fekvő sportpályák és kiegészítő, kiszolgáló létesítmények "ingyenes" 
használatát biztosító szerződéseket, hogy a valós, térben és időben történő értékesítés, 
kerületi szabadidős, valamint egészséges életmódra nevelés, az Alapító Okirat szerinti 
feladatellátás maradéktalanul megvalósulhasson, mint döntéshozói szándék. 

A jobb ismertség és hatékonyabb információ áramlás érdekében egységes internetes 
portálokat alkalmazunk: sportkozpont.kobanya.hu; uszoda.kobanya.hu; jegpalya.kobanya.hu, 
ahol minden lényeges adat vagy tény naprakészen elérhető, letölthető. 



A műfiives pálya (kb. 4100 m2
) világítási oszlopait az elektromos energia megtakarítása 

érdekében szakaszolhatóvá tettük, így kisebb területű használat esetén csak az arra a pályára 
eső fényforrásokat kapcsoljuk. 

A hőközpontban másfél éve újra cserélt gázkazán működtetését a mai napig nem sikerült 
olyan szinkronba hozni a régi szabályzókkal (termoreg, alfa-lawal), hogy az beavatkozás 
mentesen szolgálja azt a célt, mely miatt a beruházásra sor került. 

A látványsportágak közül az un. TAO támogatásból a Kerület szamara a legnagyobb 
segítséget saját jégpálya kialakítása jelenti, mely területen a White Sharks Jégkorong 
Egyesület j óv oltából az idén őszi megvalósulás prognosztizálható. 

Az eddigi feladatok ellátásának sikerét jelentősen segítette a Polgármesteri Hivatal vezetőinek 
és munkatársainak, valamint a Sportközpont dolgozóinak pozitív és segítőkész hozzáállása. 
A kölcsönös javaslatok és ötletek nagyban hozzájárultak az eddigi eredményekhez és a 
további célok hatékony megvalósításához. 

A Sportközpont és Uszoda telephely előtt álló felada tok, lehetőségek: 

2012. április l-ével az Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő átvétele megtörtént és azonnal 
megkezdtük a testületi döntésben is megfogalmazott hatékonyságjavítását célzó átvilágítás t. 

Az elsődleges feladat a működésképtelen beléptető rendszer hiányosságainak azonnali 
megszűntetése. Jelenleg nem transzparens módon funkcionál a chip és vonalkód alapú 
rendszer, így semmilyen összhang sincs a jegyértékesítés, szekrényhasználat, be- és kilépések, 
valamint az ezekkel járó pénzmozgások között. Azonnali intézkedésként egy működőképes és 
a helyi igényekre szabott rendszer kidolgozását kezdtük meg (2. sz. melléklet), 100%-os 
üzembe várhatóan a hónap végétől fog állni. Feltétlen szükséges minden belépést rögzíteni, 
legyen csak szó dolgozóról, ingyenes kísérőről, fiirdő látogatóról vagy bármely más 
személyrőL Ennek dokumentáltan és zárt, külső beavatkozásoktól mentesen kell megtörténnie 
beleértve az adatszolgáltatási és számla-, illetve nyugta bizonylatadási kötelezettséget is. 

Az uszoda, illetve a teljes Kőbányai Sportközpont működési alapdokumentumainak 
ellenőrzése és szükséges felülvizsgálata, a korrekciók elvégzése ugyancsak olyan alapfeltétel, 
mely nélkül a folyamatos és biztonságos működés elképzelhetetlen. Ebbe a körbe tartoznak a 
belső szabályzatoktól az üzemvitellel kapcsolatos szabályokig minden iratanyag. 

Az uszoda, mint veszélyes üzem feltétlenül indokolttá teszi a kellő színvonalú uszodai 
alkalmazottak meglétét, akik motiváltak, és minden körülmény mellett megfelelő fizikai és 
mentális állapotban vannak. 
Az uszodai kapacitás jobb kihasználtságához, a szolgáltatási színvonal emeléséhez mindenek 
előtt a dolgozói frusztrációt kell megszüntetni, jó munkahelyi légkört kell teremteni, illetve 
fenntartani. Kiemeit előírások, rendhagyó munkáltatói elvárások, magas követelményszint 
teljesítése csak megfelelő bérezés mellett követelhető meg. 
Ezen túl jelentkezik még, hogy a beolvadás további elbizonytalanodást, pesszimista 
vélekedést és - egyes esetekben - negatív hozzáállást hozott magával. 
Vezetői javaslat alapján a dolgozóknak legalább a korábban elismert bérszinten szükséges 
meghatározni az illetményüket Ök teljesen vétienek abban, hogy korábban a havi keresetük 
pótlékokkal megnövelt módon kerültek meghatározásra. És ha él a bizalom irányukban, akkor 



a korábbi motiváltság visszaállítható, sőt tovább erősíthető erkölcsileg és verbálisan IS. 

Mindez megtérül majd a több visszatérő elégedett vendég, a bevétel fokozódása által. 

A Kőbányai Vagyonkezelő feladatkörébe tartozó tervszerű karbantartó, javító tevékenység 
a kibővült Sportközpont intézmény működési területén egyre több feladatot jelent, melyek 
saját dolgozóval munkaidőben történő megoldása lehetséges és szükséges, hiszen az 
állományban a teljes szakmai paletta (potenciállal) rendelkezésre áll. 

Az uszodagépész és uszodamester munkakörök átjárhatósága, együttes ellátása érdekében a 
képzés, szakképesítés megszerzését intézményesen támogatnunk kell! 

A jelenleg alkalmazott jegyértékesítési rendszerbe egyáltalán nincs beépítve balesetbiztosítás, 
mely így a fenti személyes felelősség, érdekeltség kérdésében is szerepet játszik. Ettől 

függetlenül persze a fürdő használónkénti 7-11 forintos egyéni biztosítási összeg jegyárba 
történő beintegrálása olyan kötelező elem, melyről nem szabad megfeledkezni. 

A kerületi "közszolgák" ingyenes használatának megengedése természetbeni juttatásnak 
minősül, így annak adóterhét központilag vállalni kell vagy olyan megoldás megtalálása 
szükséges, ami megfelel a vonatkozó szabályozásnak és közben ösztönző lehet a "kollégák" 
számára is. 

Energia gazdálkodás tekintetében előrehaladott tárgyalások folynak az uszoda létesítmény 
elektromos energia felhasználásának kiváltására (3. sz. melléklet), melynek sikerre vitele 
alapján évente dologi oldalon közel 7 millió forintos megtakarítás realizálható. 

A Hungary Ambulance Mentőszolgálattal együttműködési megállapodás van kidolgozás alatt. 
Ennek értelmében az orvosteam ingyenes sportrendezvény biztosítást vállal a Sportközpont 
által szervezett eseményekre, ha a Testület tud részükre kerületi mentőbázis állomást ajánlani. 

A Kőbányai Sportközpont dolgozói kollektívájának munkaidő- és feladatrend meghatározása, 
átcsoportosítása, egységesítése olyan előttünk álló feladat, mely a 124/2012. (III.22) KÖKT 
határozatnak megfelelően az l fő közalkalmazott álláshely megszüntetésén túl hatékony 
humán erőforrás gazdálkodás mellett további státuszok leépítésével is járhat majd. 

Az egyesített intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének elkészítése, 
egyeztetése, szakmai kontrollja, véglegesítése, jóváhagyatása 2012. őszéig várható. 

Már a költségvetés tervező táblák sem tartalmaztak sort felújítási, fejlesztési feladatokra, 
noha Kőbányai Sportközpontban néhány ilyen jellegű feladat megvalásításra vár. Az 
uszodában elavult vízporszívó berendezést használnak, melynek folyamatos javítgatása már 
régen gazdaságtalan, de forrás hiányában mégis eddig az egyetlen megoldás volt. Másfelől az 
Ihász u-i telepen balesetveszélyes a térhálós burkolat, a tomaterern törött kopolit ablakai pedig 
állandó életveszélyt jelentenek az ott sportolók számára. Utóbbi a felelősségbiztosító felé is 
bejelentésre került, de eddig még ők sem reagáltak. 

A strandfürdő szezonális üzemeltetésére olyan előzetes elképzeléseket fogalmaztunk meg, 
hogy ott nemcsak térben és időben szükséges kibővíteni a működést (májustól szeptember 
közepéig tartson nyitva hosszított hétvégi nyitva tartás mellett), hanem állandó színpad és 
különböző színes prograrnak beállításával tovább ösztönözzük a látogatói szándékot, aktív 
érdeklődést ezzel biztosítva a még magasabb bevétel elérését. 



ÖSSZEGZÉS: 

A Kőbányai Sportközpont szervezeti-, működési-, tevékenységi kibővülésével számos új 
terület nyílt meg előttünk, melynek felmérése, számbavétele, feltérképezése, a feladatokhoz 
igazodó megoldási alternatívák megtalálása, majd az összességében legmegfelelőbb 

kiválasztása nem történhet meg a tárgyi és személyi feltételek, valamint a felhasználható 
pénzügyi források pontos és tényszerű ismeretének hiánya miatt. 

Halaszthatatlan feladat egy olyan áttekintés, a tényleges és valós feltételek tüzetesebb 
vizsgálata értékeléssel, elszámoltatással, amikorra van rálátásunk, tapasztalatai tényeken 
alapuló képünk a működésről, az esetleges nehézségekről és kitörési pontokról, hogy a most 
változatlanul hagyott területeken a korrekciókat megtegyük és egyúttal részletesen vizsgáljuk 
az elért eredményeket. 

Az Újhegyi Uszoda újszerű működésével és a Sportközpont egyéves tevékenységével 
kapcsolatban év végéig teljesülési vizsgálatot kell folytatni, és egy olyan egyenleget kell 
készíteni, mely alapján a következő év tervezése már a realitások alapján indulhat. 

A két egység a költségvetési tervezés során négy és nyolc hónapra tervezte személyi és dologi 
kiadásait, mert az intézmények 2012. évi költségvetési tervtárgyalásai során világossá vált, 
hogy bizonyos párhuzamosságok, átfedések kiküszöbölése érdekében a 708 és 320 (majd 709) 
címkódú szervezetek esetében szükséges és indokolt a források céltartalékban tartása. Az 
ilyen irányú döntés 2012. április 19-én a 193/2012. (IV.19.) KÖKT határozat keretében meg 
is történt: 85.949.000,- Ft forrás került felszabadításra azzal, hogy ez az eredetileg 
előirányzott összeg teljes fedezetet nyújt majd az év végéig terjedő, összevont intézmény 
számára szükséges és elégséges folyamatos működéshez. 
Ugyanakkor sajnálatos félreértés volt, hogy az áprilisi döntés nélkülözte azt a tervtárgyalást, 
mely a Kőbányai Sportközpont intézmény vezetése számára kiindulást, támpontokat, illetve 
az elfogadott végszárn részletes, főkönyvi számlánként tételesen lebontott elemeit mutatja, 
továbbá megvilágítja a feladat- és hatáskörébe utalt szervezeti egységek eddig felhasznált és 
az év végéig rendelkezésre álló anyagi eszközeit. 
Az idézett előterjesztésben egyszer már hosszan részleteztük az év elejétől elért eredményeket 
és vázoltuk a várható változtatásokat is - a keretszámok alakítására (ahogy korábban sem) 
ezúttal sem volt lehetőség. Így következett be, hogy az írásban is bekért információ alapján 
egyértelművé vált, hogy a tényszámok és a szükséges forrás a személyi juttatások esetében 
komoly eltérést mutatnak negatív irányban. Mindez azért is sajnálatos, mert lassan fél év telt 
el a 2012-es esztendőből és a Közalkalmazottként munkát végző uszodai munkatársak még 
mindig nem lehetnek biztosak állásuk felől. 

Végül ezúton is megköszönve az illetékesek gyors reagálását 2012. június 21-én Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő bérjellegű többletigényére 7 746 958 Ft bér +2 091 678 Ft járulék, 
mindösszesen 9 838 636 Ft fedezetet hagyottjóvá a Képviselő Testület a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat "Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű 
kifizetéseinek tartaléka" sorról. Ezzel a legsúlyosabb pénzügyi akadály elhárult és közösen 
megkezdhetjük végre az érdemi, előremutató munkát. 


