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I. Tartalmi összefoglaló 

2013. május 10-én a Kőbányai Sportszövetség (a továbbiakban: Szövetség) megtartotta éves 
közgyűlését Az Elnök Asszony színvonalas beszámolójában először is megköszönte a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)által 
2013-ban a Szövetség részére nyújtott anyagi támogatást, ezen belül kiemelte, hogy a 
Kőbányai Óvodás Sportnapok megrendezésének lehetőségével sikerült a törvény által előírt 
közhasznúsági fokozatot megtartani. 

2012-ben az Önkormányzat aSzövetség működési támogatására 500 ezer forintot biztosított, 
ennek elszámolása határidőn belül megtörtént, az ellenőrzésre jogosult személy az 
elszámolást rendben találta. 

A Szövetség érdekvédelmi tevékenységének legfontosabb területe 2012-ben is a pályázati 
lehetőségek feltérképezése, az azokról való tájékoztatás és a pályázatok elkészítésében való 
segítségnyújtás volt. 2012-ben több mint 20 egyesület vette igénybe aSzövetség segítségét, a 
nyert összeg közel nyolc millió forint volt. 

A tagegyesületek aktivitását bizonyítja, hogy összesen nyolc kőbányai egyesület használta ki 
a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény által nyújtott lehetőségeket. Az összesen 
534,97 millió forintból 123,17 millió az utánpótlás-nevelésre, 411,8 millió forint a 
beruházásra és a felújításra fordított összeg. 

2012-ben az Önkormányzat öt millió forint értékű pályázati kiírással segítette a kőbányai 
sportegyesületeket A pályázó 18 egyesület közül 12 felelt meg a pályázati kiírásnak, és a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3,3 millió forintot osztott ki közöttük A Szövetség 
jelezte, hogy a jövőben szívesen közreműködne a rendelkezésre álló források szétosztásában. 

A Szövetség tavaly is kiemelt feladatként kezelte az egyesületek média szereplésének 
fontosságát és a kerületi médiák számára eljuttatta az egyesületek programjait, 
versenyeredményeit A Szövetség a kerületi kiemelt sportrendezvényeken is aktívan 
képviseltette magát. A Kőbányai Streetball Fesztiválon 500 fő fellépését biztosították, 
szervezték meg. A Merkapt Maraton Sportegyesület szervezésében megrendezett nagy 
sportágválasztó eseményen tíz egyesülete vett részt a Szövetségnek A kerületi egyesületek 
többek között gyermeknapi, húsvéti, pünkösdi, karácsonyi tomákat, jeges és v1zes 
sportnapokat, rendezvényeket tartottak, ahol a gyerekek térítésmentesen sportolhattak 

ASzövetség 2012. évi szakmai tájékoztatója és közhasznúsági beszámolója az előterjesztés 2. 
mellékletében olvasható. 



A Szövetség tavalyi munkája is világosan tükrözi, hogy a sportegyesületeket összefogó, 
segítő szervezet munkája elengedhetetlen a kerületben. Kapcsolata az egyesületi elnökökkel 
és a sportéletre való rálátása kifogásolhatatlan. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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/,//i 
~~~ .",..._ __ 
· Radványi Gáb 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2013. (IX. 19.) határozata 

a Kőbányai Sportszövetség 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportszövetség 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Tárgy: Tájékoztató a Kőbányai Sportszövetség 2012. évi tevékenységéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége Elnöksége elkészítette a 2012. 
évről szóló Szakmai Beszámolóját és a Számviteli Beszámolója tükrében a Közhasznúsági 
jelentését. A beszámolókat a Kőbányai Sportszövetség Közgyűlése 2013. május l O-én 
egyhangúan elfogadta, és a Képviselő-testület részére is elfogadásra ajánlja. 

A beszámolók kiegészítéseként a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének szeretném 
megköszönni a Kőbányai Sportszövetségnek 2013. évre nyújtott anyagi támogatását. A 
Támogatáson belül ki szeretném emelni a Kőbányai Óvodás Sportnapok megrendezésének 
lehetőségét, mert ennek köszönhetően a Kőbányai Sportszövetség meg tud felelni a 2011. évi 
C LXXV. Civil törvény által előírt, - a közhasznúság megőrzésére vonatkozó- új előírásoknak. 

A közhasznúsági megfelelés mellett 2013. évben is megragad minden pályázati lehetőséget a 
szövetségünk, hogy minél több külső forrással is rendelkezzen feladatainak ellátásához. A 
sportolási lehetőségek kerületi biztosítása mellett, nyitni szeretnénk az egyéb szabadidősport 
tevékenységek, a lakóközösségi programok és a közösségi tevékenységek kezdeményezése 
irányába. Ezt tükrözik a 2013. év első felében benyújtott pályázataink: 

2013. április: A Társadalmi Megújulás Operatív Programja- TÁMOP -5.5.4-13/1 
kódszámú pályázatunk a Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása 
témakörben került benyújtásra. A pályázat a Kőbánya - Újhegy lakótelepen a tízemeletes 
épületekbe bezárt családokból próbál a programok segítségéve!, és egy "Lakossági 
Információs Szolgáltató Iroda" működtetésével "lakótelepi közösségeket" kovácsolni. A 
programba bevont partnereink a Kőbányai Önkormányzat, a Szent László Plébánia, a "Zöld 
Újhegy Klub, az Újhegyi Horgászegyesület, a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete, 
és a helyi közös képviselők személye. A pályázat, egy fellebbezés utáni, elbírálás alatti 
státuszban van. 

2013. május: A Kis-Pongrác mini-projekt 3. fordulójára (KIVF-1.5/ST/3-11), a 
"Közösségfejlesztést és a helyi identitás erősítését segítő programok" témakörben "Kis
Pongrác klubjai" címmel adtunk be pályázatot, amelyben az egészséges életmód belsőigénnyé 
alakítását tűztük ki célul a gyermek tánc klub, a fitneszklub, a baba-mama klub, a gyermek 
játszóház és a női torna klub programjainak megvalósításán keresztül. A pályázat elbírálás 
alatt van. 

2013. évben is folyamatosan tájékoztatjuk tagegyesületeink mellett, a kerületi civil 
szervezeteket is az új pályázati lehetőségekről. Jó példa volt erre március hónapban a Körösi 
Csoma Kőbányai Kulturális Központban tartott "Norvég Civil Alap" tájékoztató előadása, 
amelyen 74 civil szervezet képviselője kapott információt a pályázati formákróL 

A Kőbányai Sportszövetség új vezetése mindent megtesz azért, hogy a Kőbányai 
Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatásra egyaránt méltó legyen. 

Budapest, 2013. május 21. ,.. 

Tisztelettel és köszönettel: 



Kőbányai Sportszövetség elnökségének szakmai beszámolója és közhasznúsági jelentése a 
2012. évről 

Az elmúlt években jelentősen polarizálódott a sport területe, az állami feladatokat az EMMI (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma) vette át a Nemzeti Sportközpontokra támaszkodva, illetve a Magyar Olimpiai 
Bizottság kapott hatalmas lehetőséget, mivel kezébe került a magyar sport teljes koncepciójának 
kidolgozása. A Szövetségeknek el kell készíteniük a 2020-ig szóló stratégiájukat. A kormányzati 
támogatás elérheti a 15 milliárd forintot. A tervek szerint ebből az összegből sikerül rendezni a 
szövetségek különböző tartozásait is. A kormányzati elkötelezett a sport további folyamatos 
támogatására. 

Érdekvédelmi szarvezetek jelenlegi állapota: az 1990-ben alakult Sportegyesületek Országos 
Szövetsége (SOSZ) a kezdeti fellendülés után ma már teljesen lendületét vesztett szarvezet képét 
mutatja, nincs anyagi háttere, ezért az egyesületeket sem tudja érdemben összefogni. 
Hasonló a Sportegyesületek Budapesti Szövetségének (SBSZ) helyzete is. Az egyesületek számára 
kiírható pályázatok hiánya is tovább amortizálja a helyzetet. 

2012. január 1-től hatályba lépő CLXXV Civil törvény az egyesületek működésében hozott jelentős 
változásokat. A törvény lehetőséget ad 2014. május 31-éig a folyamatos átállásra (alapszabály 
módosltás, közhasznúságra vonatkozó feltételek stb. területén). 

Leghatékonyabb a 2011-ben indult látványsportágak fejlesztését szolgáló TAO (társasági adóról szóló 
1996. évi LXXXI törvény (és a 107/2011. (VI. 30.) Karm. r.} alapján történő támogatás, amely sokat 
lenditett a látványsportokkal foglalkozó egyesületek anyagi helyzetén. 
Fontos lenne, hogy a TAO program hosszú éven keresztül megmaradjon és minél több sportágra 
kiterjedjen. 

A Kőbányai Sportszövetség tagegyesületeinek aktivitását bizonyítja, hogy az öt 
l.~tványsportágban összesen nyolc egyesület élt eddig a TAO által biztosított lehetőséggeL 
Osszesen 534, 97 millió az a támogatás, amelyet ez a nyolc sportegyesület saját épülése mallett a 
kőbányai sport fejlesztésére 2012-ben előteremtett Ebből123,17 millió az utánpótlás-nevelésre 
és 411,8 millió a beruházásra és felújításra fordított összeg. 

Tekintsük át sportágak szerint. 

Jégkorong sportágban: 
A leglátványosabb a White Sharks Hockey Club által pályázott jégpálya létesítése volt, amely 
mindössze 30 nap alatt .nőtt ki" az Ihász utcai Sporttelepen lévő teniszsátor helyén, ünnepélyes 
átadására 2012. október 31-én került sor. A beruházásra az egyesület 101 millió forintot költhetett, ezen 
felül a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 x 20 millió forint önrésszel járult a beruházáshoz 
azzal, hogy hétköznapokon 8.00-14.00 óra között térítésmentes korcsolyaoktatást biztosít a kerületi 
iskolák, óvodák számára. 7 400 gyermek vett részt ebben a programban november 1-március 31. 
között. Utánpótlás-nevelésre további 10 milliót fordíthatott az egyesület, amelyet az oktató programján 
felül új utánpótlás csapatok edzésének, versenyeztetésének költségeire fordított. A fentieken túl 2013. 
május 1-ei átadással saját erőből egy újabb, közel 10 milliós beruházás történt. Egy tavasztól-őszig 
működő görkori, görhoki és floorball sportág oktatására és nyári sport-napközis táborok szervezésére 
tette alkalmassá az egyesület a jégsátrat. Reméljük azt is a jégpályához hasonló eredményességgel 
működtetik majd. 
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Kosárlabda sportágban: 
a) Kőbányai Diákok Sportegyesülete 161 millió forint+ 69 millió önkormányzat által biztosított önrészböl 
Kosárlabdacsarnok építését kezdheti meg 2013. első negyedévében a Kada utcai Általános Iskola 
területén. Utánpótlás-nevelő munkájára és működés költségeire 30 milliót fordíthatott a TAO forrásból. 
b) Törekvés SE utánpótlás-nevelésre edzötáborozásra, versenyeztetésre, edzök bérére 26 millió forintot 
fordíthatott, melyböl 2.6 milliót forintos önrészt volt köteles biztosítani az egyesület. Sportlétesítmény 
fejlesztésre, felújításra további 10 millió forintot költhetnek, melyböl 3 millió az egyesületi önrész 
(sportcsarnok világitáscsere, futófolyosó létesítés, kerekes-székek vásárlására stb.). 

Labdarúgás sportágban: 
a) Kőbányai !fiúsági Sportegyesületben az utánpótlás-nevelés területén mondható látványosnak a 
fejlődés. 34.4 millió forintos támogatásnak köszönhetöen 330 főre nőtt a sportelói taglétszámuk. A 
támogatásból komplett edző és bajnoki szerelésekel vásároltak minden korosztályban minden 
csapatnak, finanszírozták továbbá az edzök bérét és az edzötáborozások költségeit. Beruházásra, 
felújításra nyert 10.8 millió forintból a labdarúgó pályáka n 3000m2 salakos területen élőfüvesitését 
végeztek, traktort, kapukat és labdafogó hálókat, valamint 2 mosógépet vásároltak. Továbbképzésre 
még 690 ezer forintot fordítottak. 
b) Köbányáért Sportegyesület utánpótlás-nevelés területén is látványos a fejlődés a 3 x 3 millió forintos 
támogatásnak köszönhetően ma már 120 gyermek sportol az egyesületben. A támogatásból 
szereléseket, kapukat, labdákat vásároltak, valamint bérleti díjakat és a sporttáborok költségeit 
finanszirozták. 2012. szeptember 1-től a Törekvés SE létesítményén kaptak működési lehetőséget. 
c) Hungária Viktória Femina SE 2012. évtől utánpótlás korosztályban egy 20 fös fiú, és egy 20 fős leány 
utánpótlás csapatnak biztositották 2 x 2 órában az edzéseket és a korosztályos bajnokságban történő 
részvételt. A támogatásból 2.69 millió forintot gyűjthettek, amelyből finanszírozták még egy felnőtt 
csapatnak a FUTSALL bajnokságban való részvételét, valamint az "old girls" női nosztalgia csapatuk 
mérkőzéseit. A fentiek mellett, ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó tárgyi feltételeket (mezek, 
labdák, szerelések stb.) vásárlását is ebből a forrásból finanszírozták. 

Vízilabda sportágban: 
a Sportliget SE 9.2 millió forintot fordithatott műkődésre a 2012/13. bajnoki évadban, amelyből az 
uszoda bérleti díjait fizették, új kapukat, labdákat, és a csapatok részére emblémázott sportruházalot 
vásárolhattak. A területi Budapest Bajnokságban egy felnőtt csapat részvételét biztosították. Utánpótlás 
korosztályban 60 fő gyermek részére szervezték térítésmentesen az edzéseket, korosztályos 
mérkőzéseket és az edzőtáborozásokat 

Kézilabda sportágban: 
Rév és I ársai SE 2012-ben az 1. 95 milliós TAO forrást kizárólag működési kiadásokra, ezen belül is 
bérekre fordíthatta az egyesület. 

A tagegyesületek helyzete és a Kőbányai Sportszövetség tevékenysége a 2012. évben 

A Kőbányai Sportszövetség életében meghatározó volt a helyi önkormányzat Kőbánya sportjára 
vonatkozó -2011-ben kidolgozott-új strukturális elképzelése. 

Az elmúlt két éven a kerületi pályázati lehetőségek jelentős visszaesése nem volt jó hatással az 
egyébként is anyagi nehézségekkel küzdő kőbányai egyesületekre. 2012-ben már csak 5 millió forintra 
pályázhattak tagegyesületeink, amelyre mindössze 18 sportegyesület nevezett, a pályázatokat elbíráló 
KOS Bizottság szerint azonban csak 12 SE felelt meg az önkormányzati pályázati kiirásnak, akik 
mindösszesen 3.3 millió forint önkormányzati támogatásban részesültek. A szövetség 2012. évi 
közgyűlésén jelenlévő képviselö úrtól ígéretet kaptunk a kiírások jövőbeni módosítására, de sajnos a 
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2013. évi kiírás sem ad esélyt a kőbányai felnőtt lakossággal foglalkozó egyesületek pályázaton történő 
részvételéh ez. 

Meg kellene találni a módját egy hatékonyabb, minden kőbányai egyesületra kiterjedő támogatási 
rendszer kidolgozásának. A jelenlegi 2 - 2,5 milliós nagyságrendű támogatás esetén 
demokratikusabbnak tartana szövetségünk egy normatív alapon kidolgozott támogatási formát, amely 
szerint, legalább 30 egyesület részére lehetne kisösszegű támogatást nyújtani a legfontosabb működési 
kiadásokra (bankköltség, könyvelő, bérleti díj stb.) A normatív táblázat elkészítését - az egyesületek 
tevékenysége alapján - a Kőbányai Sportszövetség, mint érdekképviseleti szarvezete felelősen 
felvállalná, amennyiben az önkormányzat ezzel egyetértene. 

Nagyon érzékenyen érintett hét tagegyesületet az a tény, hogy a Kőbányai Önkormányzat 2012. 
december 31-ei határidővel felmondta a velük kötött együttműködési megállapodásokat (Kőbánya SC, 
KISE, KDSE, KTC, Szabó Kuksi Motoros Club, Bp. Modellező SE). A jövőbeli együttműködést csak új 
feltételek szerint -azaz bérleti díj ellenében- tudja majd biztosítani a Kőbányai Önkormányzat. Azóta 
ebben a témában még nem született sem döntés, sem új megállapodás és ez a bizonytalanság szintén 
nehezíti az érintett egyesületek létét és a tervezhető tevékenységeiket 

A Kőbányai Sportszövetség borotvaélen táncoló anyagi helyzetét tovább nehezítette az is, hogy 2012-
ben komolyabb anyagi támogatást semmilyen forrásból nem kaptunk. Közhasznú feladataink közül így 
csak az érdekvédelmi tevékenységünknek tudtunk eleget tenni. A Sportszövetség elnöksége 4 
alkalommal, a Felügyelő Bizottsága 2 alkalommal ülésezett. Határozatait, jegyzőkönyvben rögzítette. Az 
elnökségnek legfontosabb feladata az volt, hogy javítsa az önkormányzat és a szövetség 
együttműködését. Év vége felé már érezhető volt némi közeledés, bízunk abban, hogy a jövőben az 
elképzelések tovább közelitenek egymáshoz. 

Közel tíz évig, a Kőbányai Önkormányzat biztosított státuszt a szövetség elnökének, az elnöki teendők 
ellátására. Az új kőbányai sportrendelet azonban nem adott erre tovább lehetőséget, így 2012. április 
15-től az elnök 4 órás részmunkaidős főállásban látta el a szövetségi teendőket, szövetségi státuszban, 
és további 4 órás főállású rész-munkaidőben önkormányzati státuszban, sportügyintézői feladatokat 
látott el az Oktatási Kulturális és Civil CsoportnáL 

2012-ben a Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Sportszövetség müködésére 500 ezer forint, 
támogatást biztosított. Ez az első negyedévre a könyvelő és a pénztáros munkabérére és a 
telefonköltségekre volt elegendő. A további 9 hónap költségeit a tagdíjakból, és aszövetség tartalékából 
finanszíroztuk. 2012-ben a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési célú pályázatán 250 ezer 
forintot nyert szövetségünk, de csak 2013. április végén került átutalásra az utófinanszírozású pályázati 
támogatás. 

Pályázatot adott még be szövetségünk 2012. július hónapban a "Környezettudatosság javítását és a 
helyi lakókörnyezet felelős gondozását elősegítő programok" elnevezésű mini-projekt 
támogatására. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kiirt: KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 a kőbányai 
"Kis-Pongrác" lakótelep szociális célú város rehabilitációja című város rehabilitációs projekten 
"Zöldpongrác" elnevezéssel 1,5 millió forintot nyert pályázatunk (azonosító száma: KIVF-1.8/ST/2-11-
002). A tervezett 15 foglalkozásból 2012. év végéig 4 eseményen vettek részt nagy érdeklődéssei az 
akcióterületen megcélzott hátrányos helyzetű közösségek. A program 2013. július 30-ig tart. 

Szövetségünk érdekvédelmi és közhasznú tevékenységének egyik legfontosabb területe az elmúlt 
évben is a különböző pályázati lehetőségek feltérképezése, és azokról a tagszervezetek tájékoztatása 

3 



volt. A pályázatok közül a NEA pályázatok elkészítésében komoly segítséget nyújtott szövetségünk, az 
alábbiak szerint: 

1)A működési célú pályázatot 2012. április hónapjában kellett benyújtani, a pályázatok elkészítéséhez 
több mint 20 egyesület kért segítséget a szövetségtől, ez elsősorban a pályázatok tartalmi elemeire 
koncentrálódott, illetve az elkészített pályázati anyagok elektronikus formába öntésére irányult, de 
többen csak egy átolvasást kértek kontrollként a szövetségtől. A nyertes pályázatok száma mindössze 
14 volt, amelyek összege közel 8 millió forint nagyságrendű volt tagegyesületeink vonatkozásában. 
2 )A 2011. évi NEA pályázatok elszámolási határideje 2012. május 30. volt, ekkor 16 egyesületünknek 
nyújtottunk segítséget a megfelelő pénzügyi elszámolás benyújtásához, elsősorban az elektronikus 
táblázat elkészítésében a számlák hozzárendelése okozott gondot az egyesületeknek. 
3) A 2013. évi müködési célú pályázatok elkészítéshez 17 egyesület kért ismét valamilyen formában 
ellenőrzést a szövetségtől, amelyet nagyon rossz időpontban, december közepén kellett benyújtani. 
4) Nemzeti Együttműködési Alaphoz a Kőbányai Sportszövetség is adott be a 2013. évre működési célú 
pályázatot, amely kizárólag a szarvezet működéséhez biztosít támogatást. Jelenleg érvényes pályázati 
státuszban van. 

Sokat javult, de még nem eleget a kőbányai médiák adta lehetőségek kihasználása. Sokkal több 
kimagasló sporteredménnyel rendelkezünk, mint amennyiről hírt adunk. Az egyesületi munkák 
propagálásában legnépszerűbbnek az augusztus hónap .ATV forgatásai" bizonyultak, amelyen 9 
egyesületünk vett részt. A szeptembertől induló tanév előtt mindeninek nagyon jól jött ez a látványos 
bemutatkozás. Leghatékonyabbak még mindig a személyes találkozások, fellépések, amelyekre a nagy 
kőbányai rendezvényeken került sor 2012-ben is, úgymint az adidas Kőbánya Streetball Fesztivál, ahol 
ismét 500 fő fellépő sportoló mutatkozhatott be a színpadon és centerpályán. Kőbánya legnagyobb 
rendezvénye a nagy sportágválasztó, melyet a Merkapt Maraton SE kimagasló odafigyeléssel szervez 
immár hagyományjelleggel, a hazai sportági szakszövetség mellett legalább 10 sportegyesületünk vesz 
részt aktívan a programjaikban. 
Több egyesületünk szarvezett 2012-ben is Kőbánya különböző helyszínein gyermeknapi-, húsvéti-, 
pünkösdi-, mikulásnapi-, karácsonyi tornákat, jeges és vizes sportnapokat, ahol a kerületi gyermekek 
nagy tömegekben sportolhattak, játszhattak térítésmentesen. Köszönet minden egyesületnek ezekért az 
eseményekért. Kiemelkedett a Kőbányai Természetbarát Szakbizottság tevékenysége, amelyhez 
szövetségünknek az önkormányzat pályázati forrásából sikerült 400 OOO forintot a diáktúra versenyekre 
biztositani. A Szakbizottság eseménynaptár szerint valamennyi kőbányai általános iskolásnak 
biztosította a részvételi lehetőséget. Új kezdeményezés volt az óvodásoknak és szüleiknek szarvezett 
túraprog ram. 
A Kőbányai Sportszövetség elnöksége köszönetet mond valamennyi tagszervezetének a 2012. évben 
végzett eredményes munkájukért, és a nehéz körűlmények ellenére 2013-ban is számít - Kőbánya 
sportolni vágyó lakossága érdekében- szervezői tevékenységükre. 

A Kőbányai Sportszövetség elnöksége a 2012. évről készült szakmai beszámolót az 5/~:t:)." 
(IV.30.) elnökségi határozata alapján a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. ,::~5 
Budapest, 2013. április 30. /------~~-::} -f J Pot~_ ... , lion_~~(_; 

c_____ ·.tr 1/11"-::t'h "' elnók · ( . -- ~- '; ~::;::.:',;,·~~y 

Kőbányai Sportszövetség Közgyűlése a 2012. évről készült szakmai beszámolót a 412013. ('!:~!) sz. 
közgyűlési határozata értelmében egyhangúan elfogadta. "o·, .. 
Budapest. 2013. május 6. 
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

A számviteli törvényszerinti egyéb szarvezetek 
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 

l 2I o l1 l 2 l év 

KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

egyéb szarvezet megnevezése 

1105 BUDAPEST, IHÁSZ U. 26. 

elme 

Keltezés: Budapest, 2013. április 25. 

az egyéb szervezet vezetője 

(képviselője) 

T.1715/D ·AB Nyomtatvény 
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

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

KETTŐS KÖNYWITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVEs BESZÁMOLóJÁNAK MÉRLEGE l 2 l o l 1 l 2 !Év 
adatok E HUF-ban 

Sor-
A tétel megnevezése Előző év 

Előző év( ek) Tárgyév 
szám helyesbítése i 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2·5. sorok) 11 350 o 
2. l. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3. ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK 
11 350 

4. lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 

5. IV. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHEL YESBITÉSE 

6. B. Forgóeszközök (7-10.sorok) 6 397 5 470 

7. l. KÉSZLETEK 

8. ll. KÖVETELÉSEK 

9. lll. ÉRTÉKPAPIROK 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 6 397 5 470 

11. C. Aktiv időbeli elhatárolások 23 24 

12. ESZKOZÖK (AKTIV AK) ÖSSZESEN: 
o 5 494 (1.+6.+11.sor) 17 770 

13. D. Saját töke (14·19.sorok) 17 732 4 919 

14. l. INDULÓ TÖKE l JEGYZETT TÖKE 554 554 

15. ll. TÖKEVÁLTOZÁS l EREDMÉNY 19 096 17178 

16. lll. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

17. IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY· 
SÉGBÖL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖL) 

-1 918 -12 813 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBÓL 

20. E. Céltartalékok 

21. F. Kötelezettségek (22·23.sorok) 20 209 

22. l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

23. ll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20 209 

24. G. Passziv Időbell elhatárolások 18 366 

25. FORRASOK(PASSZIVAK)OSSZES~s 
IC13.·20.+21.+24.sor) /,.-~,'<-t-. 

l 17 770 5 494 
~--
-~ --- / 

Keltezés: Budapest, 2013. április 25. : / r ;/f,l(f' " l 'f ~". ' 1 

Az egyéb szeM;zet é~vi~elöje 
T.1T15/D.r.sz. • 1 -AB Nyomtatvány (képviselője) 



1119161613111311191411121s[219lol11 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 

Az egyéb szarvezet címe: 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. 

26. 

27. 

KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

l 2I o l1 l 2IÉv 

A tétel megnevezése Elözö év 
Előző (év)ek 
helyesbftései 

b. c. d. 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 6 728 
1. Közhasznú célú mOködésre kapott támogatás 4 550 
a.) alapitói 

b.) központi költségvetéstől 

c.) helyi önkormányzattól 
2 300 

d.) társadalombiztositótól 

e.) egyéb, ebből1% ................. 
2 250 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 100 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 

4. Tagdijból származó bevétel 
819 

5. Egyéb bevétel 
259 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele o 
C. Összes bevétel (A.+B.) 6 728 
O. Közhasznú tevékenység ráfordításal (1.+2.+3+.4.+5.+6.) 8 646 
1. AnyagjellegO ráforditások 219 
2. Személy! jellegO ráforditások 

2 878 
3. i:rtékcsökkenéslleirás 

71 
4. Egyéb ráfordítások 

5 441 
5. PénzOgyi müveletek ráforditásal 

37 
6. RendkivOli ráfordítások 

E. VaUialkozásl tevékenység ráfordltásal (1.+2.+3.+4.+5.+6.) o 
1. AnyagjellegO ráfordítások 

2. Személyi jellegO ráfordítások 

3. i:rtékcsökkenéai Ielrás 

4. Egyéb ráforditások 

5. PénZOgyi müveletek ráfordltésai 

6. Rendkivüli ráfordltások 

T.171510.r.sz.-2s-AB Nyomtatvány 

adatok E HUF-ban 

Tárgyév 

e. 

2 388 
500 

500 

925 

741 

222 

o 
2 388 

15 201 
87 

1 943 

73 

13 070 

28 

o 
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Statisztikai szémjel vagy adószém (csekkszémlaszém} 

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 EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

l 21 0 11 l 2 'ÉV 
adatok E HUF-ban 

Sor-
A tétel megnevezése szám 

a. b. 

28. F. Összes ráforditás (D.+E.) 

29. G. Adózás elötti eredmény (B.-E.) 

30. H. Adófizetési kötelezettség 

31. l. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. -H.) 

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-0.) 

33. A. Személyi jellegil ráforditások 

34. 1. Bérköltség 

35. ebbOl: - megbizásl dijak 

36. - tiszteletdíjak 

37. 2. Személyi jellegO egyéb kifizetések 

38. 3. Bé~árulékok 

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 

40. C. Továbbutalbi céllal kapott támogatás 

41. D. Tovébbutalt térnagatás 

Keltezés: Budapest, 2013. április 25. 

T.1715/D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvány 

Elözö év 

c. 

8 646 
o 
o 
o 

-1 918 
TA.JÉKOZTATÓ ADATOK 

Elözö (év)ek 
helyesbítései 

d. 

Az egyéb szarvezet vezetOje 

(képviselője) 

Tárgyév 

e. 

15 201 
o 
o 
o 

-12 813 

1943 
1 405 

288 

o 
151 

387 

925 
787 



K6bányal SportegyesOietek és Sportszervezetek 
Szövetsége 

1105 Budapest, Ihász u. 26. 

19663131-1-42 

BEVÉTELEK 

T AGDIJBEVÉTEL 

EREDMÉNYKIMUTAT ÁS 

2012.év 

ÖNKORMÁNYZATTÓL MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 

ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGAT ÁS 

4/2012(11.27) önkormányzati rendelet/Kőbányai Természetbarát SzB. 

ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS 

"Zöldpongrác"-KIVF-1.8/ST/2-11-02 

ÖSSZESEN: 

EGYÉB BEVÉTEL 

- pénzintézeti kamat 

- lekötött betét és folyószámla után 

- kerekítésből sz.bevétel 

ÖSSZESEN: 

MINDÖSSZESEN BEVÉTEL: 

KIZÁRÓLAG BELSÓ HASZNÁLATRAl 

741 OOO 

500 OOO 

400 OOO 

525 OOO 

1 425 OOO 

219 998 

1 811 

221 809 

2 387 809 



K6bányai SportegyesO/etek és Sportszervezetek 
Szövetsége 

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

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFOROITÁ§QK 

KÖZHASZN Ú TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN: 

EBBŐL ÁTUTALT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 

KÖSANYAI TERMÉSZETJARó SZB.RÉSZÉRE ADOTT TAMQGATA§ 

4/2012(11.27) önkormányzati rendelet 

ANYAG ÉS ANYAGJELLEGŰ KÓLTSÉGEK 

- Nyomtatvány és irodaszer 

- Egyéb anyagjellegű ktg.-vízforraló, emlékplakettek 

SZOLGALTATAS JELLEGŰ KÓLTSÉGEK 

- Bérleti díj (postafiók, teniszpálya) 

-Telefon 

-Internet 

-Posta ktg. 

- Szállltási- utazási, javítási ktg. 

- Könyvviteli-számviteli, adótanácsadói díjak 

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

SZEMÉL Yl JELLEGŰ K6L TSÉGEK 

- Bérköltség 

Ebböl megbizási díjak 287.670 

786 691 

400 930 

385 761 

87 310 

55 270 

32040 

1 020 872 

167 160 

171 131 

48 551 

8 540 

64 771 

487 500 

73 219 

1 943140 

1 404 810 

- Személyi jellegű kifizetések: 151 237 

közgyűlés/évvégi rendezvény, értekezletek ktg.-i, telefon m.c.h. 

- Járulékok (szoho; eho-term.jutt.után) 387 093 

02.oldal 

15 201 001 



Kllbányai SportegyesU/etek és Sportszervezetek 
Szlfvetsége 

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

ÉRTÉKCSÖKKENÉSILEIRÁS 

-Terv szarinti értékcsökkenés 

ÁLLOMÁNYBÓL KIVEZ. T.ESZK.KÖNYV.SZ.ÉIEGYÉB RÁFORD/TÁS 

- 1105 Budapest, lhasz u. 24. használaton kívOii teniszpálya könyvszarinti 

érték kivezetése állományból-elnökségi határozat alapján(2012.12.19.) 

MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG: 

EREDMÉNY LEVEZETÉS 

TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN 

TÁRGYÉVI RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN: 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY: 

2013.04.25 

Schwartz Bálíntné/képvíse/6 

A&A SAFAROK Szolgáltató Bt. 
23712881-1-43 

03.oldal 

72 518 

72 518 

11 290 470 

11 290 470 

15 201 001 

2 387 809 

15 201 001 

-12 813 192 



K6bányal Sportegyesületek és Sportszervezetek 

Szövetsége 

1105 Budapest, Ihász u. 26. 

19663131·1-42 

KIZÁRÓLAG BELSŐ HASZNÁLATRAl 

A 2012. évi közhasznú egyszerOsitett éves beszámolóiának mérlegében kimutatott 

B/IV /1 O.sorban pénzeszközök részletezése: 

Pénztárállomány 

Pénzintézeti folyószámla: 11710002-20009609 

Lekötött betét: 312012736076 

Összesen: 

2013.04.25 

Schwartz Bálintné/képvise/6 

A&A SAFAROK Szolgáltató Bt. 
23712881-1-43 

208 615 

1 261 046 

4 OOO OOO 

5 469 661 



Kőbányai Sportszövetség Közhasznúsági jelentése a 2012- 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: 

• A Szövetség koordinálja, segíti és anyagilag támogalja a kerület testkultúrájának, diák-, szabadidő- és 
versenysportjának színvonalasabb ellátását, támogalja új testedzési és sportolási formák kialakulását, 
közreműködik a társadalmi egészségvédő programok megvalósításában, képviseli tagszervezetei 
érdekeit. 
1.1 egészség megőrzö, betegség megelőző tevékenységet végez, 
2.1 sporttevékenységet végez, közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, azaz a 
kerület valamennyi egyesületét, azoknak kérésére, támogatásban részesíti, továbbá sajátos eszközeivel 
segíti tevékenységüket (versenyek rendezése, sporttelep biztosítása, stb.) " 

2012. évi Tevékenységünkről, az Elnökség Szakmal Beszámolója mellett a Közhasznú 
Egyszerűsített Éves Beszámoló tényszámai alapján, az alábbiakról kell még feltétlenül tájékoztatást 
adnunk: 

a) A Kőbányai Önkormányzattól 500 OOO forintot kaptunk a 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (11.27.) önkormányzati rendelete értelmében. A támogatást első negyedéves működési 
kiadásaink egy részére fordítottuk: a pénztáros, a számviteli könyvviteli ügyintéző megbízási 
díja). 

b) A tagdíjakból származó saját bevétel 7 41 OOO forint volt, amelyet további működési költségekre 
használtunk fel. 

c) A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 2012. évben nyert működési támogatás 250 OOO 
forint volt, amely azonban nem érkezett meg tárgyévben a Sportszövetség egyszámlájára. 

d) A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kiirt pályázaton "Környezettudatosság javítását és a helyi 
lakókörnyezet felelős gondozását elősegítő programok" elnevezésű mini-projekt támogatására . 
• Zöldpongrác" elnevezésű programunkkal 1 500 OOO forintot nyert szövetségünk, melyből 
tárgyévben 525 OOO forint került az egyszámlánkra. A program 2013. július 30-ig tart. A 
támogatás felhasználása a pályázatban meghatározott prograrnak szerint történik, Kőbánya 
leghátrányosabb helyzetű gyermekei részvételével. 

e) A Kőbányai Önkormányzat által kiirt működési célú pályázaton 400 OOO forint támogatásban 
részesült a Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottsága, amely összeget a 
Kőbányai diák túraprogramjaira, a kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésére és autóbusz 
bérlésre fordítottunk. 

A 2012. évről az Elnökség Szakmai Beszámolóját, a Közhasznú Egyszerűsített Éve~ Beszámolót 
(mérleg, eredménylevezetés) és a Közhasznúsági jelentést a Kőbányai ünkormányzal 
www.kobanya.hu honlapján, a Sport l Sportszövetség oldalán tesszük közzé. 



A Kőbányai Sportszövetség: 

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

o müködése 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 főkönyvét 200 7. évtől a kettőskönyvvitel rendszerében vezeti és az ide 
vonatkozóan KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETI ÉVES BESZÁMOLÓT köteles készíteni, 
melynek mérlegforduló napja a tárgy év utolsó hónapjának 31. napja, 

o Az éves Eredménykimutatás összes bevételének fő összege 2 388 ezer forint, összes 
közhasznú ráfordítás 15 201 ezer forint, 

o a tényleges Közhasznú Eredmény: -12 813 ezer forint. 

A mérleg szerinti eredmény negatív mértékével kapcsolatban szükséges az alábbiakat 
összefoglalni: 

A Sportszövetség egy korábbi 519/2005. számú önkormányzati határozatnak megfelelően, 
külsö vállalkozókkal kötött megállapodások alapján felújította, korszerűsítette az Ihász utca 24. 
szám alatti sporttelepen lévő teniszpályát 

A fedezetet egyrészt a Kőbányai Önkormányzattól véglegesen átvett • a Sportszövetség 
részére átutalt- 10 M Ft összeg képezte, mely elszámolásra került a korábbi években a 
Sportszövetség főkönyvében a bevételek között. A Sportszövetség saját pénzeszközéből 
1,29 M Ft fordított a beruházásra. 
2011. év elején befejezve a munkálatokat a Szövetség átadta a teniszpályát a Kőbányai 
Sportközpont részére használatra és működtetésre. A Kőbányai Sportszövetség a 
teniszpályát nem használta. A teniszpályát 2012. október hónapban a Kőbányai Önkormányzat 
saját hatáskörében lebontatta - helyére jégsátrat épített-, így a használaton kivüli, egyéb 
építményként nyilvántartott létesítményt a Kőbányai Sportszövetség főkönyvéből -
nyilvántartásából- szükséges kivezetnia mérleg valódiság elvének betartása érdekében. 

A Szövetség vezetése elnökségi határozatban rögzítette, hogy a végleges felhalmozásra, 
beruházásra átvett - kapott - és kisebb részben a saját vagyonból fedezett beruházás értéke 
már tárgyiasult formában kerüljön kivezetésre a befektetett tárgyi eszközök állományából, 
amely 2012. december 31.-i fordulónappal készített mérleg készítése során megtörtént 
A tárgyévi mérleg szerinti veszteség megfinanszírozását az évek óta felhalmozott -
kumulálódott eredménytartalék biztosította. 

A Sportszövetségnél vagyonvesztés nem történt. 

Amennyiben a befektetett tárgyi eszköz kivezetése nem kerülne figyelembevételre, a 
mérleg szerinti eredmény 2012. december 31.-i fordulónappal-1.523e Ft. 



Nyilatkozatok: 

• Elnökségünk határozata értelmében a Szövetség vállalkozói tevékenységet 2012. évben sem 
folytatott. 

• A 2012. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló márlegében kimutatott forgóeszközön és 
tárgyi eszközökön kívül egyéb vagyonnal a Sportszövetség nem rendelkezik. 

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

A Kőbányai Sportszövetség elnöksége 5/2013. (IV.30.) sz. határozata alapján a Közhasznú 
Egyszerűsitett Éves Beszámolót és a Közhasznúsági Jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra 
ajánlja. 

Budapest, 2013. április 30. 

Potos Ilona 
elnök 

Kőbányai Sportszövetség Közgyűlése a 2012. évről készült Közhasinú Egyszerűsített Éves 
Beszámolót és a Közhasznúsági Jelentést az 5/2013. (V.6.) sz. közgyűlési határozata értelmében 
egyhangúan elfogadta 

Budapest, 2013. május 6. 
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KŐBÁNYAI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK 
SZÖVETSÉGE 

1105 BUDAPEST, IHÁSZ UTCA 26. Levélcím: 1475 Bp. Pf. 12. 
TEL/fax: 262-3260, E-mail: sportszovetseg@enternet.hu 

Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

dátum: 2012. december 10. 
lk t. .sz.: I 5/20 12. 

Tisztelt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett! 

Mellékelten megküldöm a Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 
(IL 27.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a Kőbányai Sportszövetség részére nyújtott 
500 OOO forint - támogatásának elszámolását.. 

A szerződésben foglaltak alapján a zárolt és hitelesített számlák fénymásolatát, havi 
bontásban az alábbiak szerint mellékclem: 

dátum kiadás megnevezése 
2012.01.24 könyvelési díj 
2012.01.24 megbízási díj- pénztáros 
2012.01.24 T-com telefonszámla 
2012.02.09 járulék befizetés 
2012.02.20 járulék befizetés 
2012.03 06 megbízási díj pénztáros 
20120306 könyvelés 
2012 03.27 könyvelés 

laptop javítás szerviz 
201204.10 munkadíj 
2012.04.25 könyvelési díJ 
201211.19 sportpálya bérleti díja 

összesen 

Tisztelettel: 
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3 
3 
3 
7 
8 

11 
11 
14 

22 
58 

összeg 
37 500 Ft 
55 OOO Ft 
16390Ft 
26 OOO Ft 
18 OOO Ft 
55 OOO Ft 
37 500 Ft 
37 500 Ft 

34035Ft 
37 500 Ft 

150 OOO Ft 
504 425 Ft 


