
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~!J!). számú előterjesztés 

a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége támogatásáról szóló 
megállapodásról 

l. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével (a továbbiakban: Szövetség) 
kötött szerződés 2012. december 31-évellejárt, így ennek újragondolása szükségessé vált. 

Az idei évben megváltozott költségvetési helyzet miatt a Szövetség támogatása megoldandó 
problémát jelentett. 

Az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) értelmében a 
Szövetség közhasznú szervezet, a közhasznúságának fennmaradáshoz közhasznú feladatot 
kell ellátnia. Évek óta a Szövetség elnöke szervezi a nagy sikerű óvodás sportversenyeket, 
ezért a 2013. évre jóváhagyott támogatásból 2 OOO OOO Ft-ot óvodás sportrendezvények 
rendezésére és lebonyolításra ad át a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat). 

A Szövetség 67 tagszervezetből áll, tagszervezeteinek megoszlása tevékenységük szerint: 
5 tagegyesület az Önkormányzattól közvetlen kiemeit támogatásban részesül, 

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

3 7 a szabadidősporttal foglalkozó egyesületek száma. 

Potos Ilona 1997. óta dolgozik az Önkormányzatnál, emellett a Szövetség einökéként is 
igyekezett maximálisan helytállni. 2013. február 28-ával megszűnt a Polgármesteri Hivatalnál 
fennálló köztisztviselői jogviszonya, március elsejétől a Szövetségnél dolgozik teljes 
munkaidőben, így a kerületi sportegyesületek működését külső támogatás bevonásával tudja 
segíteni, úgymint pályázati források felkutatása, az elkészített egyesületi pályázatok 
elektronikus formába öntése, azok tartalmi és formai követelményének ellenőrzése, azaz 
támogatható pályázattá formálása. Évek óta a pályázati támogatások mindegyike működési 
célú volt, ami azt jelenti, hogy a nyert összegek 80%-át kerületi iskolák, létesítmények, 
uszoda bérleti díjakra fordítják az egyesületek, így váltak és válnak ezek a támogatások az 
Önkormányzat közvetett bevételi forrásaivá. 

A 2 OOO OOO Ft támogatáson felül az Önkormányzat 3 240 OOO Ft-tal egészíti ki a támogatást, 
azzal a kikötéssel, hogy az összeget kizárólag az elnök bérére és járulék kifizetésre fordíthatja 
a Szövetség. 



Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 43. sor 3. oszlop 
alapján 5 240 OOO Ft támogatást nyújt a Szövetség részére. 

II. Hatásvizsgálat 

A Szövetség munkája során kapcsolatot tart, segíti a kerületi sportegyesületeket, 
szakbizottságokat Tevékenysége okán átlátható ezek működése, és a felmerülő kérdések, 
esetleges problémák esetén azonnali korrekt, pontos választ kap az Önkormányzat a sporttal 
kapcsolatban. 
Potos Ilona hivatali 0,5 státusza 2013. február 28-ával a Szövetséghez került, emellett a plusz 
0,5 státusznak megfelelő bér és járulék kifizetése lehetövé teszi azt, hogy tevékenysége során 
teljes odafigyeléssel, a hatályos jogszabályok betartásával, a pályázatok kiírásnak megfelelő, 
pontos leadásával segítse a Szövetség tagszervezeteit, így a kerület sportélete egyre 
változatosabb lehet, és egyre több sportolni vágyó igényét elégítheti ki. 

Az eseménysorozat pénzügyi támogatása a Kőbányai Sportközpont költségvetésébe tartozott, 
de évek óta a Szövetség szervezésében és lebonyolításában történik. A felesleges körbeutalás 
elkerülése okán 2013-ban a Szövetséghez közvetlenül kerülő összeg lehetövé teszi, hogy azt 
saját költségvetési keretből szervezhesse meg. Az óvodás sportversenyek lebonyolítására 
kapott támogatás lehetövé teszi azt, hogy a Szövetség magas színvonalon, az óvodáskorú 
gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervezze meg a versenyeket, ezzel is 
segítve az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai sportversenyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az óvodáskorú gyermekek még jobban megszeressék a sportot, hisz a versenyek 
ösztönzőleg hatnak a teljesítményre, és az itt elért siker pozitív megerősítésként további 
mozgásra, sportolásra ösztönöz. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Költségvetés elfogadásával lehetövé vált az abban meghatározott támogatás utalása a 
Szövetség részére abban az esetben, ha a Civil tv. 75. §(l) bekezdése értelmében az Országos 
Bírósági Hivatalnálletétbe helyezték beszámolójukat, és a Képviselő-testület a megállapodást 
elfogadja. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. március "g?' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2013. (III. ... ) határozata 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége támogatásáról szóló 

megállapodásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetsége között támogatás tárgyában kötendő megállapodást az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. április 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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l. melléklet a . ..12013. (...) KÖKT határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (ll 05 Budapest, 
Ihász u. 26., adó száma: 19663131-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-
20009609, nyilvántartási száma: 3209) képviseletében Potos Ilona elnök mint támogatott (a 
továbbiakban: Szövetség), együttesen mint Szerződő Felek 

között az alábbi feltételekkel: 

Az együttműködés célja a Szerződő Felek együttműködésének kialakítása 2013. évre a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok 
megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. 

l. Az Önkormányzat a Szövetség- Kőbánya területén működő - tevékenységéhez erkölcsi és 
anyagi támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésben 
meghatározottak szerint. 

2. A támogatás célja a Szövetség működési költségeinek támogatása céljelleggel vissza nem 
térítendő önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

2.1 A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésre, valamint 
2013. évi óvodás sportrendezvények szervezési költségeire, úgymint a versenysorozat 
meghirdetésének költségeire, az óvónők felkészítő tájékoztatásának költségeire, a három 
rendezvény és a záróünnepség szervezésének, lebonyolításának költségeire, díjazás (oklevél, 
érem, kupa, póló) költségeire, versenybírói költségekre, óvónők tiszteletdíjára, üdítő, édesség 
vásárlásra fordítható. 

3. A Szövetség szakmai segítséget nyújt a kerületi sportági feladatok kidolgozásában és 
ellátásában. Szakmai hozzáértésének felhasználásával segítséget nyújt az Önkormányzat 
szakbizottságának munkájához, minden szükséges kérdésben és esetben. Részt vesz mindazon 
a testneveléssel és a sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre az 
Önkormányzat esetenként felkéri. Rendezvényekhez, sportversenyekhez és lebonyolításukhoz 
szakmai segítséget nyújt. 

4. A támogatás összege és felhasználhatósága 

4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. ev1 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 43. sor 3. 
oszlopban meghatározott 5 240 OOO Ft, azaz ötmilliókettőszáznegyvenezer forint összegű 
támogatást nyújt a Szövetség részére, amelyet a jelen szerződés aláírását - és a Szövetség 
működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását 
követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság részére történő igazolt 
benyújtását- követő 30 napon belül átutal aSzövetség OTP Bank Nyrt. 11710002-20009609 
számú számlájára az alábbi ütemezésszerint 
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2013. május hónap 
2013. szeptember hónap 

3 620 OOO Ft, 
l 620 OOO Ft, 

4.2 A Szövetség a 4.1 pontban meghatározott összeget csak és kizárólag a 2. pontban 
meghatározott támogatási célra és költségekre, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos 
elszámolási kötelezettséggeL 

4.3 ASzövetség a támogatás összegét az alábbi elosztásban használhatja fel: 

Szövetség elnökének bérkifizetése és 3 240 OOO forint 
járulékai 
2013. évi óvodás sportrendezvények 2 OOO OOO forint 
szervezése 
Összesen: 5 240 OOO forint 

5. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

5.1 A Szövetség 2013. december 15-éig köteles a támogatási összeg felhasználásával 
tételesen elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon. 

5.2 ASzövetség köteles összefoglaló jelentést készíteni a Képviselő-testület részére. 

5.3 A Szövetség képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában az elszámolás 
főösszesítőjén (amelynek mintáját az Önkormányzat elektronikus úton eljuttatja a Szövetség 
részére) aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra 
fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá 
vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.4 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig 
bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Szövetség köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak 
az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

6. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

7. Visszatérítési kötelezettség 

A Szövetség köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az 
elszámolásra rendelkezésre álló határidő - 2013. december 15. - elteltét követő 15 napon 
belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi 
kamatként a jegybanki alapkamat egyszeresét. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor a Szövetségnek nincs 
lejárt köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, 
végrehajtás, illetve adósságkezelési eljárás. 
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8.2 A Szövetség a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 8.1 pontban írtak a 
Szövetséggel szemben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények 
bekövetkezéséről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

8.3 Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. 
(III. 1.) polgármesteri ésjegyzői közös utasítás alapjánjogosult a szerződés aláírására. 

8.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.7 A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Fürst Ágnes 
sport, ifjúságpolitikai és 
esélyegyenlőségi referens 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetsége 

Potos Ilona 
elnök 



l. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. A Szövetség az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti -még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
Szövetség fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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