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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a 385/2011. (V. 19.) KÖKT határozattal elfogadta a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratát. 2012. április l-jével a szervezettség, a kihasználtság és a 
költségvetési keretek hatékonyabb kihasználását megcélozva a 11/2012. (I. 19.) és a 
124/2012. (III. 22.) KÖKT határozatok alapján a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a 
továbbiakban: Uszoda) beolvadt a Kőbányai Sportközpontba (a továbbiakban: Sportközpont). 
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetésével a Képviselő-testület a 967/20 ll. (XI. 
17.) KÖKT határozatával 2012. január l-jétől 2016. december 31-éig terjedő határozott időre 
Csanak Gézát bízta meg. 

A Sportközpont 2012. július l. és 2013. június 30. közötti időszakra vonatkozó szakmai 
beszámolóját Csanak Géza igazgató elkészítette, amelyet az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmaz. 
A Kőbányai Sportközpont beszámolója alapján elmondható, hogy kiemelkedő figyelmet 
fordított az elmúlt évben: 

a) a diáksportra, 
b) a sérültemberek és nyugdíjasok sportjára, 
c) a szakfeladatok elosztásának problémájára, 
d) a kerületi sportcélú beruházások és felújítások alakulására, valamint 
e) a kommunikációra. 

Diáksport 
A kerületi diáksport működési feltételeit az Önkormányzat biztosította a 2012. II. és a 2013. 
év I. félév időszakokban. A támogatott sportcsoportok száma és a támogatás összege ugyan 
csökkent, de mindezek mellett elmondható, hogy az Önkormányzat kb. 1800 gyermeknek a 
sportolását tette lehetővé. A sikeres diáksportot igazolja, hogy budapesti és országos 
versenyeken a kerület iskolái kiemelkedő eredményeket érnek el. A Sportközpont, a 
Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete és a Diáksport Bizottság összehangolt munkája 
biztosítja a rendszeres, színvonalas diáksport események megrendezését és a diákolimpiai 
versenyrendszer működését. 

Sérültemberek és nyugdíjasok sportja 
A Sportközpont az elmúlt időszakban is számos olyan rendezvényt szervezett, ahol sérült és 
egészséges gyermekek közösen élvezhették a sport örömét. A nyugdíjasoknak is egyre több 
sportolási lehetőséget kínálnak. A rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetekkel segíti a 
Sportközpontot abban, hogy a sportolási lehetőségek híre minél hamarabban eljusson a célzott 
közönséghez. 

Szakfeladatok elosztásának problémája 
A beszámolóban az igazgató úr javaslatot tesz arra, hogy a kerületi diáksport szervezésével, a 
diákolimpiával, a sportegyesületeknek kiírt pályázatokkal kapcsolatos források és 
támogatások elosztása a Kőbányai Sportközponthoz kerüljön. 



Kerületi sportcélú beruházások és felújítások alakulása 
A beszámoló kitér arra, hogy a Sportközpontnak nagyfokú rálátása van a kerület sportéletére, 
létesítmény-ellátottságára, emiatt az Önkormányzaton kívüli pályázati források kerületi 
felhasználásában is komoly szerepet tudna vállalni. 

Kommunikáció 
A Sportközpont kapcsolata a médiával kiemelkedően sokat javult. A honlap naprakész 
információkat tartalmaz, letölthetőek a nevezési lapok és a versenykiírások, az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő telephely is új internetes felülettel rendelkezik. A Kőbányai Hírek, a 
Rádió 17, a TV l O és az ATY Kőbányai Híradó is rendszeresen hírt ad a nagyobb 
rendezvényekről, eseményekről. 

A beszámoló összefoglalójában az igazgató úr jelzi, hogy a Sportközpont szervezeti 
változásai és feladatainak növekedése miatt az ezekhez igazodó legmegfelelőbb megoldási 
alternatívák kiválasztása nem történhet meg a megfelelő tárgyi és személyi feltételek, 
valamint a felhasználható pénzügyi források ismeretének a hiányában. A problémák 
megoldása a beszámoló időszakában nem hozott kielégítő eredményt, ezen kívánnak javítani. 

A beszámolóban leírtakra az alábbi észrevételeket teszem: 

a) "2012. július l. napjával a hatályos Sportkoncepcióból eredően megalakult a Kőbányai 
Sportközpont önállóan működő költségvetési szerv. "(2. oldal l. bekezdés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 385/2011. (V. 19.) 
KÖKT határozata 20 ll. július l-jei hatállyal elfogadta a Kőbányai Sportközpont alapító 
okiratát. (Az alapító okirat az előterjesztés 3. melléklete.) 

b) "A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel, sajnos az Önkormányzat sportra és ezen 
belül a diáksportra szánt támogatása csökkent. A 2012-2013. tanévben már nem tudta 
/elvállalni, a nem kerületi működtetésű középiskolák diáksportjának támogatását. Így a 
támogatottak és a rendszeres diáksport foglalkozáson részvevők diákok száma, középiskolás 
szinten hozzávetőlegesen 2500 fővel csökkent. Altalános iskolai szinten, a támogatott 
sportcsoportok száma 95-ről 80- ra csökkent. A középiskolásoknál 44-ről 8-ra esett vissza. Az 
általános iskoláknál hozzávetőlegesen 250 általános iskolás gyerek, foglalkoztatásból való 
kiesését jelenti. Ez a közel 2750 tanuló itt van Kőbányán, csak a szabadidejét nem sportra, 
hanem másra fordítja. Egy sportcsoportra eső támogatás bruttó havi 20.000,- Ft-ról, 18.000,
Ft-ra csökkent sportcsoportonként, továbbá a 8 osztályt kijáró diákok egyszersmind 
kikerülnek az addig megszakott rendszeres és támogatott sportolási lehetőségből." (3. oldal 3. 
bekezdés) 
"Sajnos nagy fájdalom számunkra, hogy az óvoda i sporthoz, az általános iskolai diáksport 
egyesületek sportcsoportjaiban folytatott rendszeres edzésekhez hozzászoktatott tanulók, a 
kerületi középiskolákban nem folytathatják tovább a rendszeres sportolást, így szabadidejük 
nagy részét haszontalanul töltik el. " (5. oldal 7. bekezdés) 

A diáksportcsoportokban sportoló gyermekek létszámadatai megállapítása érdekében indokolt 
a Diák Sport Egyesületek (a továbbiakban: DSE) és Iskolai Sport Körök (a továbbiakban: 
ISK) nyilatkozatait beszerezni. A beszámolóban elhangzó megállapításokat tényszerűerr 

igazolni kell, pl. a nem támogatott DSE-k, ISK-k a támogatás hiánya miatt szűntek meg, 
illetve hogy az addig odajáró gyermekek mivel töltikmost a szabadidejüket 

c) "A sportcsoportvezető heti két alkalommal tart 60 perces tanórán kívüli foglalkozást 
sportcsoportonként és a versenyekre is köteles e/kísérni a sportolókat Továbbá a támogatott 
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sportcsoportok számára kötelező a részvétel más kerületi eseményen is (pl. kerékpáros nap)." 
(4. oldal 6. bekezdés) 

Minden támogatott DSE-vel az Önkormányzat megállapodást kötött, amelyben meghatározta 
a támogatási célt, amely a következő: 
A támogatott heti 2 alkalommal minimum 45 perces edzést köteles tartani a sportcsoportok 
részére, valamint kötelesek elindulni az adott sportágban a kerületi diákolimpia versenyein és 
azok felmenő rendszereiben. 

d) "A Kőbányai Sportközpont Ihász u-i tornacsarnokába járnak heti rendszerességgel 
tartás javító, kiegészítő tornára a Down Alapítvány kőbányai gondozóházának lakói. 
Szintén ingyenes használatot nyújtunk heti 2x2 órában az Emberbarát Alapítvány 
szenvedélybeteg gondozottjainak, hogy a rendszeres sportalásan keresztül Mi is 
hozzájárulhassunk a szervezet nehéz munkájához. " (ll. oldal 2-3 bekezdés) 

Az Önkormányzat egyik alapítvánnyal sem kötött támogatási szerződést az adott ingatlanok 
használatának biztosításáról. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2012. 
január l-jétől hatályos ll. §-a szabályazza a nemzeti vagyon (benne az önkormányzati 
vagyon) hasznosításának módját. A ll. § (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen 
kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges méctékben 
hasznosítható. Továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM R.) 3. § (l) bekezdése értelmében 
támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés 
céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó 
bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást 
és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. Eszerint a beszámolóval érintett 
időszakban az Önkormányzat nem biztosíthatta volna térítésmentesen az ingatlanok 
használatát az alapítványok számára. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2063/2010. 
(IX. 16.) határozataszerint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete az Ihász utcai sporttelep térítésmentes használatát az Emberbarát Alapítvány (ll 05 
Budapest, Cserkesz u. 7-9.) részére a bentlakásos rehabilitációban részesülő 

szenvedélybetegek részére hetente két alkalommal biztosítja délelőtt 9-11 óra között 
labdarugó mérkőzések céljából azzal, hogy ez idő alatt a felügyelet biztosításáról és az 
állagmegóvásról az Alapítvány köteles gondoskodni. A fenti jogszabályi rendelkezések 
ellenében ez a KÖKT határozat sem jogosítja fel a Sportközpont vezetőjét ingyenes 
használatba adásra, tekintettel arra, hogy törvény korlátozza a térítésmentes használatba adás 
lehetőségét. 

Javasalom a 2063/2010. (IX. 16.) határozat visszavonását hatályon kívüli helyezését. 

e) "A Kőbányai Sportközpont teljesen önálló gazdálkodásának sem személyi, sem szakmai 
akadályát nem láljuk, de az erre vonatkozó Testületi döntés még nem született meg. Számtalan 
érvet tudnánk felsorakoztatni javaslatunk mellett kiemelve, hogy a sport egy olyan terület, 
amely speciá/is problémákkal találkozik, illetve feladatellátása során rugalmasabb 
megoldásokat kíván. De a számos rendezvény szervezése (esetleges játékvezetői, bírái 
dfjkifizetések) a realizált bevételek visszaforgathatósága, a szerződéskötések bonyolultsága, 
számlázási elmaradások, stb. mind-mind olyan terület, melyek átgondolásra érdemessé teszik 
ismételt felvetésünket. " (ll. oldal 9. bekezdés) 

Az államháztmiásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Korm. rendelet 
7. §-a értelmében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek az a költségvetési 
szerv sorolható be különösen, amely 
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a) jelentős terjedelmű és összetett közfeladatokat lát el, 
b) a közfeladat ellátásában országos, megyei vagy egyéb, a településinél nagyobb területi 
jellegű illetékességgel jár el, vagy 
c) a közfeladat terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az 
alaptevékenység ellátását támogató szellemi és fizikai tevékenységet végző szervezeti 
egységek működtetése e besorolást indokolja. 
Ezen követelményeknek a Sportközpont a benyújtott beszámolója alapján nem felel meg. 
A beszámoló nem tartalmaz pénzügyi adatokat a szervezett rendezvények, a sportversenyek 
kiadásairól, a játékvezetői, bírói díjak nagyságáról és a bevételekrőL 
A Képviselő-testület 301/2012. (VI. 21.) KÖKT határozatával elfogadta az önállóan működő 
költségvetési szervekkel - így a Sportközponttal is - kötendő Munkamegosztási 
megállapodást, amelynek 33.3.a)aa) pont értelmében a Polgármesteri Hivatal minden hónap 
25-éig adatot szalgáltat az előirányzatok felhasználásáról és a bevételek alakulásáról. A 
rendelkezésre bocsátott adat alapján a Sportközpont vezetője ellenőrizheti a jóváhagyott 
költségvetés végrehajtását, a kiadási és a bevételi előirányzatok teljesítését. A Képviselő
testület szándéka a Sportközpont létrehozásával a szervezettség, a kihasználtság és a 
költségvetési keretek hatékonyabb kihasználása volt. A Képviselő-testület szándékát szem 
előtt tartva a beszámolónak tartalmaznia kellene a gazdálkodás hatékonyságának bemutatását, 
a tapasztalatbóllevonható következtetést és számvetést. 

f) "A megépített TAO-s mobil jégpálya eddig jól szolgálta a gyerekek mindennapos 
testnevelését, de az alapcél, hogy mind több kőbányai lakoshoz eljuttassuk a jeges sportot, 
nem valósult meg maradéktalanul. Sőt a tavaszi átépítés után még a látogatottság is 
lecsökkent." (12. oldal 2. bekezdés) 

A megállapításokat számadatokkal kellene alátámasztani. A jégpályát a White Sharks Hockey 
Club (továbbiakban: Club) üzemelteti, ezért ebben a kérdésben a Club nyilatkozata irányadó. 

g) "A Kőbányai Önkormányzat régi internetes portáljáról közvetlen elérés volt saját 
felületeinkre, továbbá számos egyéb információ is rendelkezésre állt, így a megújult oldal -
reméljük - idővel újra hozza majd a legfontosabb adatokat, illetve külön fület szentel a 
SPORT számára." (12. oldal 9. bekezdés) 

A megállapítás a beszámoló benyújtásának időpontjában helytálló volt. A hiányosságat az 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport a rendelkezésére álló információk alapján pótolta. 

h) "Az Újhegyi Uszoda újszerű működésével és a Sportközpont tevékenységével kapcsolatban 
továbbra is aggályos a külön költségvetési címkódok megtartása (ha tervezni önállóan, illetve 
átcsoportosítani szabadon lehet), a dolgozói csökkentett létszám ide-oda "tologatása" 
miközben a szükséges állományi létszámot az e/látandó feladatok körének kéne 
meghatároznia (esetleg SzMSz-ben is rögzített módon). 
Véleményes az is, hogy az intézményvezetés kénytelen felelősséggel vállalni a rá háruló 
"terheket" akkor is, ha a működés bizonytalanságai nyilvánvaló költségvetési 
hiányosságokból (pl. strand üzemeltetésére elmaradt forrás, visszarendezések, egyéb 
elvonásokJ vagy a polgármesteri hivatalhoz történő szaros kötelékből (utalások, 
számlakiállítások csúszásai, stb.) következnek." (13. oldal 2. bekezdés) 

A költségvetési rendelet tartalmazza a telephelyek költségvetésének elkülönített bemutatását. 
A telephelyek költségvetése közötti átcsoportosítás polgármesteri hatáskör. 

i) "Pozitív fejlemény volt ugyanakkor tavaly, hogy TAO pályázat segítségével mobil jégpálya 
létesülhetett az Ihász u. 24. szám alatti sporttelepen, továbbá átadásra került l O db kerületi 
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ovi-foci pálya. Kár, hogy utóbbi kihasználtsága azóta is alacsony, és például a befedéséf sem 
lehet elérni a kivitelező cég miatt, illetve a szerződésben kölcsönösen vállaltak okán." (13. 
oldal 4. bekezdés) 

A számadat megadása pontatlan, ugyanis ll db Ovi-Foci Pálya került átadásra. Kihasználtság 
megállapításhoz az óvodák nyilatkozata szükséges, hiszen ők használják és üzemeltetik a 
pályákat. A pályázaton az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány és az Önkormányzat közösen 
indult. A kivitelező által kiadott használati utasításban szerepel, hogy a pályák befedése tilos. 

k) "Érvként kívánjuk felhozni, hogy például az eddig bekért időszakos forrásigény felmérések 
mindegyikén megkértük az érintettek felmentési időre járó bérét, továbbá az esedékes 
jubileumi jutalom fedezetet, a kijizetés mégsem a megszakott rend szerinti polgármesteri 
tartalékból történt, hanem az intézményi költségvetés (v. az előző évi bérmaradvány) adta a 
forrást csakúgy, mint egy nagyon régi uszodai dolgozó (Stájer János) munkaügyi perének 
kimenetele is negatívan ránk hárult." (14. oldal l. bekezdés) 

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda tájékoztatásaszerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. ev1 költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete értelmében a 
pénzmaradvány terhére a Sportközpont költségvetésébe átvezetésre került Stájer János 
munkaügyéhez kapcsolódó költség. 

l) "Pozitív előrelépésként éljük meg, hogy három kerületi sportingatlan jövőbeni sorsa felett 
rendelkezhet a Kőbányai Sportközpont, így a hírek szerint megmenekülhet a Bihari utcai 
Törekvés Sporttelep, gazdára talál a Sibrik u. 66-68. szám alatti tornaterem a hozzátartozó 
teniszpályákkal, valamint Hangár utcai ingatlanon is sikerülhet közZekedési park és egyéb 
szabadidős tevékenységre alkalmas eszközök kialakítása." (14. oldal 2. bekezdés) 

A Sportközpont telephelyei bővítéséről nem született képviselő-testületi döntés. A 
Sportközpont telephelyei között szerepel a Gyakorló utca menti, 39210/178 helyrajzi számú 
ingatlan. Tarlós István főpolgármester úr a 2013. június 17-ei levelében tájékoztatta az 
Önkormányzatot, hogy kezdeményezi a főváros tulajdonosi hozzájárulásának kiadását ahhoz, 
hogy az ingatlan a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület használatába kerüljön. A pozitív döntés 
után ez a telephely kikerül a Sportközpont alapító okiratábóL 

m) "Régóta szerelnénk 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 kulturált körülmények között tudjuk fogadni a rendszeresen sportolni 
vágyó lakosokat, csapatokat." (14. oldal 4. bekezdés) 

Az igazgató úr levélben már jelezte, hogy szükség lenne konténeröltözőkés mellékhelységek 
biztosítására az ll 05 Budapest, Ihász u. 24. szám alatt lévő székhelyen, hogy a sportolók 
öltözésének problémáját meg tudják oldani. A kérést azonban adatokkal nem támasztotta alá, 
nincs kimutatás arról, hogy mely napokon, adott órában, hányan használják a meglévő négy 
öltöző t. 

A Sportközpont beszámolója nem ad teljes áttekintést az intézmény feladatellátásáról, és nem 
alkalmas a hatékonyság kérdéskörének vizsgálatára. Részletesebben be kellene mutatni az 
elért eredményeket, feltérképezni az eddig változatlanul hagyott területeket, jelezni a 
hiányosságokat és a kitörési pontokat, valamint javaslatot tenni a fejlesztés lehetséges 
irányára és ütemezésére. 
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Az intézmény éves tevékenységének bemutatása során szükséges az alábbi területek 
bemutatása: intézményi struktúra, pénzügyi keretek felhasználása, gazdálkodás, tárgyi 
feltételek, pályázati aktivitás részletezése, emberi erőforrások, személyi feltételek, 
továbbképzés rendszere, az uszoda kihasználtságának bemutatása, óvodai, iskolai 
úszásoktatás értékelése. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. október J_" 

a/~ 
1 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. (IX. 19.) határozata 
a Kőbányai Sportközpont 2012. július l. és 2013. június 30. közötti szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont 2012. július l. és 2013. június 30. közötti időszak szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolóját nem fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Sportközpont igazgatóját, hogy az előzetesen 
meghatározott szempontok alapján nyújtson be beszámolót a 2013. évről 2014. január 
hónapban. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. január 31. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
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Beszámoló 
a Kőbányai Sportközpont 

elmúlt egy évének munkájáról 
(2012-2013. tanév) 

a 
Tájékoztató 

a Kőbányai Sportközpont 
2012. július l. és 2013. július l. közötti időszakának 

szakmai tapasztalatairól szóló előterjesztéshez 

Budapest, 2013. július 15. 

Összeállították: 
Kissné Németh Erzsébet- diáksport referens 
Nagy István - létesítmény sportreferens 
Csanak Géza - KSK igazgató 



Előszó: 

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

"I 3./ 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 Építők SE és a Törekvés SE 
sportlétesítményeinek átvétele, akkor ezek is ennek az intézménynek a keretei közölt 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.l9.) KÖKT határozatában, 
egyhangú szavazattal hozta meg döntését és egyidejűleg elfogadta az új intézmény alapító 
okiratát is, mint alapdokumentum. 

A folyamat részeként 2012. április l. napjától a Kőbányai Sportközpont intézménybe beolvadt 
az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő új feladatokat hárítva a Sportközpont valamennyi 
dolgozója számára (közvetlen problémák forrása). 

Tavaly 18/2012. (IV.23.) számon elfogadásra került Kőbánya Sportrendelete is, mely részben 
felülírta a korábbi sportkoncepció (2011-2014.) belső tartalmát 

A kerületi sport életében további meghatározó változás volt sajnos, hogy az iskolák kikerültek 
az Önkormányzat védőszárnyai alól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belépéséveL 

Fentiekből világosan kitűnik, hogy melyek azok a területek, melyekkel kiemelten kell 
foglalkoznunk beleértve a létesítmények üzemeltetését is. 

Legfőbb speciális terület a diáksport Egyrészt, mert kiemelkedően fontos, illetve 
meghatározó az egészséges életmódra történő nevelés, a rekreáció és prevenció 
szempontjából; másrészt, mert a tanév időintervalluma más, mint a tényleges gazdasági év. 
Ennek megfelelően, ha tisztán akarjuk látni a feladatokat, a szeptember - júniusi tervezési 
ciklust (l O hó) kell alapul vennünk a diáksport tervezésénéL A köznevelési intézmények 
sportjának alakításánál a színterek egymásra épülését (óvoda-általános iskola-középiskola) is 
figyelemmel kell lennünk. 

A Kőbányai Sportközpont munkájának tervezésénél kiemelkedő szerepet kap még a sérült 
emberek és a nyugdíjasok sportja is. 
Célunk, hogy számukra a sport olyan területeit tegyük elérhetővé, melyek akár felügyelet 
nélkül vagy kisebb segítséggel is űzhetőek (Nordic-Walking, kondi-torna, aqua-fitness, 
természetjárás). 

Fontos szakmai kérdés, illetve terület az un. szakfeladatok elosztásának problematikája, 
mely azért is kaphat különös hangsúlyt, mert a sport egészének kiválása a csak önállóan 
működő státuszból egyre égetőbb probléma. 

A kerületi sportcélú beruházások és felújítások alakulása, hiszen ez teszi a sportot minden 
kerületi lakos számára fogyaszthatóbbá, ill. látogatottabbá - ugyancsak kiemelést kíván, 
ahogy a kommunikáció is meghatározó jelentőséggel bír. ~-po;y{":: 
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l. Diáksport 

A Kőbányai Diáksport Bizottság, mint a kerületi diáksport irányító szervezete Elnöke a 2012. 
december 13-i választást követően ismét Nagy István. Tagok: Zvara Emil, Széles István és 
Boronyai Zoltán. Működéséhez a Kőbányai Sportközpont nyújt szakmai segítséget. 

Az intézményekben megalapított és működő diáksport egyesületek, vagy iskolai sportkörök 
nem csak az Oktatási törvény és annak 52.§. (9) paragrafusa, valamint a Kulturális Oktatási és 
Sportbizottság 28/1998. (II. 25.) határozata alapján működnek, hanem azért is, mert az 
Alapítók, illetve Kőbánya Képviselő Tetülete ugyancsak rendkívül fontosnak tartja 
működésüket, szakmai tevékenységük ellátásában is támogatják őket. 
A diáksport szervezetek fontos szerepet játszanak az iskolák pedagógiai munkájában és 
társadalmi életében (rendezvények, táborok, pályázatok, tehetségápolás, felzárkóztatás, 
hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztatása, stb.). Kiemelkedő szerepet játszanak a 
pedagógiai programok megvalósulásában. Jogi személyiségük révén, pedig különböző 
pályázatokon vehetnek részt, amivel segítik iskolájukat is. Ezeken a pályázatokon a DSE-ek 
az elnyert összegekkel segítik iskoláikat különféle beszerzésekkel, sportszer és sporteszköz 
javításokban, színes programok szervezésében. A kerületben található valamennyi közoktatási 
intézményben (10 általános- és 7 középiskola) a Köznevelési törvény előírásainak 

megfelelően működik sportszervezet (DSE vagy ISK). Ebből12 DSE (önálló jogi személy) és 
5 ISK. A kerület 10 általános iskolájából 9-ben DSE, l-ben ISK működik. A középiskolákból 
3-ban DSE, 4-ben ISK. Ennek megfelelően a szakmai lefedettség 100%. 

A kerületi diáksport működési feltételeit a Kőbányai Önkormányzat biztosítja. 
A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel, sajnos az Önkormányzat sportra és ezen belül a 
diáksportra szánt támogatása csökkent. A 2012-2013. tanévben már nem tudta felvállalni, a 
nem kerületi működtetésű középiskolák diáksportjának támogatását. Így a támogatottak és a 
rendszeres diáksport foglalkozáson részvevők diákok száma, középiskolás szinten 
hozzávetőlegesen 2500 fővel csökkent. Általános iskolai szinten, a támogatott sportcsoportok 
száma 95-ről 80 - ra csökkent. A középiskolásoknál 44-ről 8-ra esett vissza. Az általános 
iskoláknál hozzávetőlegesen 250 általános iskolás gyerek, foglalkoztatásból való kiesését 
jelenti. Ez a közel 2750 tanuló itt van Kőbányán, csak a szabadidejét nem sportra, hanem 
másra fordítja. Egy sportcsoportra eső támogatás bruttó havi 20.000,- Ft-ról , 18.000,- Ft-ra 
csökkent sportcsoportonként, továbbá a 8 osztályt kijáró diákok egyszersmind kikerülnek az 
addig megszokott rendszeres és támogatott sportolási lehetőségbőL 

Viszont tudomásul kell venni, hogy ez a támogatás is nagy áldozat az Önkormányzattól és 
nagyon köszönjük. A támogatott sportcsoportok száma, ebben a tanévben a László 
Gimnáziummal együtt 88 db. Ez még mindig, hozzávetőlegesen 1800 gyerek rendszeres 
sportolását teszi lehetővé. Ez még mindig nagyon komoly dolog , hogy az önkormányzat 
magáénak tekinti a kerület által működtetet intézményekben a diáksport támogatását. 
Ennek a támogatásnak köszönhetően a kerületi diáksport budapesti és országos szinten is 
kiemelkedő szervezettséggel, eredményességgel működik. A sikeres diáksportot igazolja, 
hogy a László gimnázium második éve a legeredményesebb középiskola a városban. Továbbá 
a tíz általános iskolából nyolc, budapesti versenyeken is eredményes volt. Országos versenyen 
öt iskola szerepelt. 
Ez igazolja azt is, hogy a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a Diáksport 
Bizottság és a Kőbányai Sportközpont összehangolt, lelkiismeretes, színvonalas, munkát 
végez, akik nélkül a diáksportesemények megrendezése, a diákolimpiai versenyrendszer 
működtetése nem lenne lehetséges. 
Kerületünkben a diáksport területén érezhető, hogy az Önkormányzat nagy jelentőséget 
tulajdonít a sportnak, és 27 éve jól és eredményesen működik a diáksport versenyrendszer. ~~ 
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Diáksport egyesületek 

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 szerepel, akkor is csak egyszer vettük figyelembe). 

A diákolimpia általános iskolai versenyein 20 sportágban 1765 fő vett részt, a tanulók közel 
40%-a. A középiskolások 13 sportágban l O 15 fő versenyző közül kb. 600 fő szerepe l t. (Egy 
tanuló korlátozás nélkül indulhatott ebben az évben is valamennyi diákolimpiai sportágban). 
Az összes versenyidő egy tanév alatt 486 versenyóra, illetve 87 versenynap. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a diáksport egyesületek működésének ellenőrzésére. Minden 
egyesületnek bekérésre kerültek éves munkaterve, együttműködési szerződései és 
edzésidőpontjainak beosztása az elnökök és az iskolaigazgatók aláírásával, valamint a 
működést igazoló bírósági kivonatok. 

Sportcsoportok 

Az általános iskolákban 9 DSE, és l ISK a középiskolákban 3 DSE és 4 ISK működik, 
melyekben 88 sportcsoportot támogat az Önkormányzat. Ezekben 61 sportcsoportvezető, tart 
edzéseket és kíséri versenyre a tanulókat. A Társasági és osztalékadóról szóló törvény (TAO) 
lehetövé teszi, hogy bizonyos kiemeit sportágakban (5) a DSE-k együttműködési 

megállapodást kössenek társadalmi szervezetekkel, azaz sportegyesületekkel is. Így a 
támogató egyesületek segítik a sportcsoport működését az utánpótlás felkészítésre tekintettel. 
Erre már több pozitív példa is van a kerületünkben (egész pontosan 5). 

Egy sportcsoport működését az elmúlt tanévben havi bruttó 18.000,- forinttal finanszírozta az 
Önkormányzat. A támogatás feltétele, hogy abban a sportágban, amelyben a sportcsoport 
működik, a DSE/ISK-nak kötelező elindulnia a kerületi diákolimpia bajnokságáll vagy 
versenyén. 2012. évben a támogatás elosztása az l. és 2. sz. melléklet szerint történtek. 

A sportcsoportvezető heti két alkalommal tart 60 perces tanórán kívüli foglalkozást 
sportcsoportonként és a versenyekre is köteles elkísérni a sportolókat. Továbbá a támogatott 
sportcsoportok számára kötelező a részvétel más kerületi eseményen is (pl. kerékpáros nap). 

Együttműködési megállapodások 

A diáksport egyesületek célja kettős, egyrészt széles körben biztosítja a rendszeres testedzés 
és versenyeztetés lehetőségét, másrészt a tehetségeket a nagyobb, eredményesebb 
egyesületekbe irányítja. 
Ebből a célból kerültek 2005-ben bevezetésre az önkormányzati fenntartású és/vagy alapítású 
(részben v. egészében) egyesületekkel való együttműködési megállapodások. A tárgyévben a 
következő szerződések éltek: 

Kőbányai Darazsak 

Kőbányai Ifjúsági SE 

Kőbánya SC 

kosárlabda 

labdarúgás 

birkózás 
ökölvívás 

5 együttműködési megállapodás: 
Kada DSE, Start DSE, Szent László DSE, 
Túri DSE, Újhegy-Sibrik DSE 
6 együttműködési me állapodás: 
Főnix DSE, Szent László DSE, Kada DSE, 
Túri DSE, Újhegy-Sibrik DSE, Start DSE 
2 együttműködési megállapodás 
Főnix DSE 



Az együttműködési megállapodások célja szakmai és sportpedagógiai segítségnyújtás a 
diáksport egyesületek részére, tehetségek felfedezése és a fent megjelölt egyesületekbe való 
irányítása. 
Természetesen minden DSE-nek együttműködési szerződése van iskolájával, ami minden 
évben csak a tanévre szóló munkatervvel együtt érvényes. Ezek a tervek és megállapodások 
részei az iskola szakmai iratainak, melyekbe mindenki beletekinthet A munkaterv 
tartalmazza, hogy abban a tanévben a DSE milyen kerületi, budapesti versenyt rendez, milyen 
rendezvényeket támogat, milyen táborokat szervez, milyen sportcsoportokat működtet, 

mennyi az éves tagdíj, továbbá mikor vannak az elnökségi ülések és mi a közgyűlés 
időpontja. Az iskola is kötelezettséget vállal aDSE-vel való együttműködésre. 

Diákolimpia versenyrendszere 

A kőbányai diákolimpia eseményei előre elfogadott versenynaptár szerint zajlottak. Lehetőség 
szerint figyelembe vesszük a budapesti, az országos versenyek időpontjait, valarnint a 
feljutásos és nem feljutásos rendszer előírásait Külön alkalmazkodunk továbbá az egyéb 
kerületi rendezvények, tanulmányi versenyek, nagy iskolai összejövetelekhez is. Az általános 
iskoláknál 23 sportágban, nemenként az I., II., III., IV. korcsoportban, középiskoláknál 13 
sportágban nemenként az V. VI-VII. korcsoportban zajlottak a versenyek, melyek egyben 
felkészülést és kiválasztást jelentettek a magasabb szintű versenyeken való részvételhez is. A 
középiskolák kiesése a támogatottak köréből szűkíti a rendezvényeken való részvételt. 

A versenyek előkészítése folyamatosan történt: versenykiírások megküldése iskolánként, 
nevezések összegyűjtése, egyeztetés a rendezőkkel, versenydíjak összeállítása, versenybírók 
felkérése, stb. 

Többnyire általános iskolák, valarnint nem kerületi fenntartású középiskolák biztosítottak 
helyet, sportlétesítményt, eszközöket és szakembereket a sportversenyekhez. 

Kiváló az együttműködés a X. DSB a TTKE és nem kerületi fenntartású középiskolák 
igazgatói, valarnint a szakmailag jól felkészült testnevelői között. Közreműködésükkel, 

segítségükkel, rugalmasságukkal gördülékenyen és magas színvonalon tudtuk ebben a 
tanévben is működtetni a diákolimpiai versenyrendszert. 

Sajnos nagy fájdalom számunkra, hogy az óvodai sporthoz, az általános iskolai diáksport 
egyesületek sportcsoportjaiban folytatott rendszeres edzésekhez hozzászoktatott tanulók, a 
kerületi középiskolákban nem folytathatják tovább a rendszeres sportolást, így szabadidejük 
nagy részét haszontalanul töltik el. 

Mindenképpen szükséges lenne a kerületi középiskolás diákolimpiai versenyrendszer 
fenntartása is, ami az általános iskolások versenyei mellett budapesti szinten példaértékű. 
Lehetőséget ad a kerület általános iskaláiban végzett tanulóknak, akik a továbbtanulás 
lehetőségét a kerület határain belül találják meg a folyamatos és rendszeres felmenőrendszerű 
sportoláshoz. Szerencsére azonban a középiskolás korú diákok közül továbbra is sokan 
sportolnak a kerület egyesületeiben (Kőbányai Darazsak, KISE, KSC, stb.). 

A kőbányai diákolimpia lebonyolításában segítséget nyújtott a Kőbányai Ifjúsági SE, a 
Kőbányai Darazsak, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, a Kőbányai Tájfutó SE, a Barcza 
Gedeon Sakk Club, a Budapesti Torna Szövetség, a TTKE, a KSC és a Kőbányáért Egyesület. 

Ebben az évben másodszor rendeztük meg a Kőbányai Sulisakk Kupát 6 iskola 9 csapata 
részvételével. Az összesen 3 szombati fordulón több, mint 40 gyereknek biztosítottunk 
sakkozási lehetőséget a Törekvés Művelődési Központban az Országos ifi 
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időben. A gyerekek így profi sakkozók játszmáit is figyelhették és tanulhattak. Továbbá 
felkészülhettek a januári diákolimpia verseny eire. 

Diáksport napot rendeztünk a Kőbányai adidas-streetball fesztiválhoz kapcsolódóan egy 
napon (Népliget, 2013. május 25.), melyen 7 általános iskola és 4 középiskola 500 tanulója 
vett részt. 

Külön érdekesség, hogy szeptember elsejétől a KLIK veszi át a diáksport támogatását. 
Nagyon sokan attól félnek, hogy az önkormányzat ezzel a lépésse! kezdi meg kivonulását a 
diáksportból. Igaz az Önkormányzat erre az évre címzetten biztosított pénzt a működésre, 
de ez már nem ugyanaz a szekér. Félünk, hogy az a rendszer, amely több ezer kőbányai 
gyermeknek biztosít rendszeres és színvonalas edzés és versenyzési lehetőséget, 

megszűnik. Pedig nagyon sokuk számára ez az egyetlen kitörési lehetőség, Mód, hogy 
megmutassák tehetségüket, erejüket, felkészültségüket, akaraterejüket, elhivatottságukat a 
sport iránt. A nevükben is reméljük, hogy nem így lesz. 

Kőbányai Diákolimpia 2012-2013. általános iskolák 

Időpont Nevezési h.i. Labdajátékok Helyszín 

2012. szept.- 2013. ápr. Előnevezés Kispályás labdarúgás Ihász u. 24. 
kedd l. ll. fiú 
hétfő lll. fiú 
csütörtök IV. fiú 
hétfő és csütörtök III-IV. lány 
2012. okt. - 2013. ápr. Előnevezés Kosárlabda 

hétvégén ll. 
Zrínyi Miklós Gimn~zium 
Keresztury Dezső Alt. Isk. 

szerda lll. IV. Keresztury Dezső Alt. Isk. 
Előnevezés Floorba ll 

2012. nov. 30. l. ford. lll. Szent László Alt. Isk. 
2013. febr. 01. ll. ford. 
2012. dec. 07. l. ford. IV. Széchenyi István Alt. Isk. 
2013. márc. 01. ll. ford. 

Előnevezés Röplabda Szent László Alt. Isk. 
2012. nov. és 2013. február lll. 
2013. márc.-április IV. kcs 
2012. szept. 28. l. ford. Előnevezés Strandröplabda Építők SC, Homokaréna 
2013. diáksport nap ll. ford. Vegyes 
2012. dec.- 2013. május Előnevezés Kézilabda ll. kcs. Szent László Ált. Isk. 
2012. okt.- 2013. május IV. kcs. Fekete István Ált. Isk. 
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Időpont Nevezési h.i. Természetjárás Helyszín 

2012. szept. 22. Minden ford. előtt Diáktúra l. ford. Nagy-Hárshegyi kilátó 
okt. 20. ll. ford. Pilisnyereg 

2013. jan. 12. lll. ford. Makkos Mária templom 
márc 09. IV. ford. Pécel, Bajtemetés-hegy 
ápr. 27. V. ford. Törökbálint, Anna-hegy 
máj. 12. +ford. Kőbánya Kupa táj. v.s 

Ifjú természetvédők 
2012. okt. 13. Minden ford. előtt Vácrátóti Arborétum 

nov. 24. Gellért-hegyi tanösvény 
dec. 08. Budai hg., Fenyőgyöngye 

2013. febr. 16. Pálvölgyi cseppkőbarlang 
ápr. 13. Budai hg., Ördögorom, Rupp hg. 

Időpont Nevezési h.i. Sportlövészet Helyszín 

2012. okt. 04. Előnevezés l. ford. Széchenyi István Ált. Isk. 
dec. 06. ll. ford. u. a. 

2013. febr. 07. lll. ford. u. a. 
ápr. 11. IV. ford. u. a. 

.Időpont Nevezési h.i. Sportág Helyszín 

2012. nov. 07. okt. 25. Asztalitenisz IV. fiú csapat Harmat Ált. Isk. 
nov. 09. u. a. lll- IV. leány csapat u. a. 
nov. 14. u. a. IV. fiú egyéni u. a. 
nov. 16. u. a. 111-IV. lány egyéni u. a. 
nov. 20. nov. 15. Grundbirkózás 1-11. Széchenyi István Alt. Isk. 
nov. 28. L ford. nov. 22. Minitrampolin 1-11., 111-IV. Széchenyi István Alt. Isk. 

2013. jan. 07. jan. 03. Tollaslabda IV. kcs. Széchenyi István Alt. Isk. 
jan. 14. u. a. IL lll. kcs. u.a .. 
jan. 16. jan. 10. Asztalitenisz lll. fiú csapat Harmat Alt. Isk. 
jan. 18. u. a. Ill.fiú egyéni u. a. 
jan. 28. jan. 24. Sakk 1., IL egyéni Szent László Gimnázium 
jan. 29. u. a. lll., IV. egyéni u. a. 
jan. 30. u. a. l-IL csapatverseny u. a .. 
jan. 31. u. a. 111-IV. csapatverseny u. a. 
febr. 13. febr. 07. Torna 1-11. két szeres Széchenyi István Alt. Isk. 
febr. 27. febr. 21. 1-11., III-IV. három szeres u. a. 
márc. 19. márc. 14. Kötélugrás l. IL lll. IV. Széchenyi István Alt. Isk. 
márc. 22. márc. 14. Játékos sportvetélkedő 1-11. Szent László Alt. Isk. 
márc. 26. Később kij. Uszás l. ll. zárt és nyílt Ujhegyi Uszoda és Strandfürdő 
ápr. 15. márc. 26. és ápr. 9. Atlétika 1., ll. FTC 
ápr. 16. u. a. lll. u. a. 
ápr. 17. u. a. IV. u. a. 
ápr. 22. u. a. Atlétika 1., ll. esőnap FTC 
ápr. 23. u. a. lll. esőnap u. a. 
ápr. 24. u. a. IV. esőnap u. a. 
ápr. 10. ápr. 4. Mezei futás l. ll. lll. IV. Sportliget 
máj. 08. IL ford. máj. 02. Minitrampolin 1-11., 111-IV. Széchenyi István Alt. Isk. 
máj. 16. Mezei futás esőnap Sportliget 
júni. 01. máj. 23. Tenisz l. ll. lll. IV. Sibrik Tenisz Centrum"..,..--~. 
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Egyéb események, sportnapok 2012-2013. 

Időpont Esemény Helyszín 

2012. szeptember 06. Diáksport évnyitó értekezlet Széchenyi István Ált. Isk. 

2012. szeptember 07. Közszolgálati Sportnap 
Újhegyi Uszoda és Strandfürd 

2012. szeptember 18 Diákolimpia évnyitó-díjátadó ünnepély Magyar Gyula SZKI 

2012. szeptember 21. Autómentes nap Pataky István SZKI 

2012. október 13. 
november 24. Szabadidős sakkverseny Törekvés Műv. Központ 
december 8. 

2013. február 23. Magasugró verseny Keresztury Dezső Ált. Isk. 

2013. március 7. Kőbányai Pedagógiai Napok keretében Széchenyi István Ált. Isk. 
testnevelés bemutató 

2013. április 13. Kerékpártúra Isaszeg 

2013. május 25. Kőbányai adidas-streetball fesztivál 
Népliget 

Diáksportnap (strandröplabda ll. forduló és CSIVIT) 

2013. június 23-tól 
Diáksport táborok (8 és 1 O napos) Balatonlelle július 2-áig 
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Kőbányai Diákolimpia 2012-2013. középiskolák 

Időpont Nevezésih.L Labdajátékok Helyszín 

2012. szept. - 2013. ápr. Előnevezés Kispályás labdarúgás fiú, Ihász u. 24. 
szerda 2 forduló lány 

2012. szeptember 28. l. ford. Előnevezés Strandröplabda vegyes Építők SC, Homokaréna 
2013. május 25. If. ford. 
2013. március 21. Előnevezés Kosárlabda fiú, lány Szent László Gimnázium 

2013. április 8. Előnevezés Röplabda fiú, lány Szent László Gimnázium 
2013. április 15. 

Időpont Nevezési h.i. Sportág Helyszín 

2013. április 11. 
október 25. Függeszkedő és kötélmászó Szent László Gimnázium 

június 02. május 23. Tenisz Sibrik Tenisz Centrum 

Időpont Nevezési h.i. Természetjárás Helyszín 

Diáktúra 
2012. szept. 22. Minden ford. előtt l. ford. Nagy-Hárshegyi kilátó 

okt. 20. If. ford. Pilisnyereg 
2013. jan. 12. Ilf. ford. Makkos Mária templom 

márc. 09. IV. ford. Pécel, Bajtemetés-hegy 
ápr. 27. V. ford. Törökbálint, Anna-hegy 
máj. 12. + ford. Kőbánya Kupa táj. v.s 

Ifjú természetvédők 
2012. okt. 13. Minden ford. előtt Vácrátóti Arborétum 

nov. 24. Gellért-hegyi tanösvény 
dec. 08. Budai hg., Fenyőgyöngye 

2013. febr. 16. Pálvölgyi cseppkőbarlang 
ápr. 13. Budai hg., Ördögorom, 

Rupp hg. 

Időpont Esemény Helyszín 

2013. április 13. Kerékpártúra Isaszeg 

2013. május 25. Kőbányai adidas-streetball fesztivál és diáksportnap Népliget 
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Eredményességi pontverseny 

A diákolimpia egyik sikere a jól kitalált eredményességi támogatásban keresendő. 

A tanév végén az eredményességi pontversenyben 2 millió forint került elosztásra a Kőbányai 
Diáksport Bizottságjavaslatára, eredményesség, létszám és a rendezés szempontjai alapján. 
Eredményesség: a keretösszeg 60%-a (1.200.000 forint) az alapsportágakban (atlétika, torna, 
úszás, kétféle labdajáték legjobb helyezése alapján ) elért eredmények alapján került 
elosztásra, melynek során a kőbányai diákolimpián I-VI. helyezést elért egyéni, valamint a 
csapat eredményeket vettük figyelembe. 
Létszám: A keretösszeg 20%-a (400.000 forint) a diákolimpián részt vett iskolák tanulóinak 
létszáma alapján került elosztásra. 
Rendezés: a keretösszeg fennmaradó 20%-a (400.000 forint), melyet a versenyeket szervező, 
bajnokságokat lebonyolító ISK/DSE-k kapták fiiggően az általuk szervezett versenyek 
időtartamától, darabszámától, illetve a sportágak közé való besorolásátóL 

A pontversenyben l O kerületi általános iskola diáksport szervezete vett részt. 
Az elnyert összeget sportszerek és sporteszközök beszerzésére, valamint működésre, szakmai 
továbbképzésre lehetett felhasználni .. A legeredményesebb DSE 312.000.-Ft-ot kapott, a 
legkisebb összeg 71.000.-Ft volt. 

Az eredményességi támogatás elosztása a 2012. évben a 3. sz. melléklet szerint történt. 

Mindenféleképpen jó döntés volt, hogy a középiskolák számára is külön összetett versenyt 
hirdettünk. 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában 2012. szeptemberében tartottuk meg 
Kőbányai Diákolimpia ünnepélyes megnyitóját Ezen a rendezvényen adtuk át az előző tanév 
versenyein elért helyezéseknek megfelelőerr szerzett serlegeket. A díjak átadásában részt vett, 
Révész Máriusz országgyűlési képviselő, a KOS Bizottság elnöke, Kőbánya bronzérmes 
paraJimpikonja Osváth Richard és edzője Beliczay Sándor, valamint az Önkormányzat 
részéről Dr. Kántásné Szabó Ivett a Humán Iroda csoportvezetője, továbbá Radványi Gábor 
alpolgármester és Varga István képviselő. 

Diáksport tábor 

A Kőbányai Szabadidő Központ táborában, a Sportközpont nagy segítségével és 
szervezésében, az idén hosszú idő után, újra sikerült kettő tumust szervezni. Egy 8 napos 
labdarúgó és egy 10 napos diáksport tábort, közel 235 kőbányai gyermek számára nagyon 
nagy sikerrel. Szinte az összes kőbányai iskolából jöttek gyerekek. Délelőtt edzések, 
teniszoktatás, lovaglás, bemutatók, délután tábori olimpiai versenyek és vízi sportágak 
(vitorlázás, kajak-kenu, szörf) oktatása zajlott. A programokhoz igénybe vettük a boglárlellei 
tomacsamokot, a teniszcentrumot és a foci pályákat is. Kiemeit szerepet kapott az egészséges 
életmód szemléletének kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése és a környezetvédelem. 
Külön sportszakmai hozadéka a táborozásnak, hogy idén több alkalommal és korosztályban 
megmérközbetett a tábor foci válogatottja Balatonlelle, Balatonboglár, és az FTC táborának 
csapataival is. Ennek programnak köszönhetőerr díjmentesen használhattuk edzésekre is a 
boglári fiives focipályát. Külön nagy sikere volt a táborban rendezett sakk szimultánoknak is. 

A Balatonlellei Önkormányzat buszai segítettek a foglalkozási helyekre szállítani a 
gyerekek et. 
Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a gyerekek egyre nagyobb százalékának ma már ez a 
nyaralás, amely a támogatás ellenére is egyre inkább megfizethetetlen a családok számára. 
Ezért köszönjük a gyerekek nevében a táborozási segélyeket, ami így sok gyerek szá~~tk:ii~ 
tette lehetövé a balatoni tartózkodást. /~~":''\!. <po~ 
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Miután a tábor a második turnusban teljesen tele volt, (160 gyerek+ 14 felnőtt) nagyon 
érződött a 7-8-as faház komfort nélkülisége. A tábor további fejlesztése rnindenféleképpen 
javasolandó. 

2. Sérült emberek és nyugdíjasok sportja 

A Kőbányai Sportközpont Ihász u-i tornacsarnokába járnak heti rendszerességgel tartásjavító, 
kiegészítő tomára a Down Alapítvány kőbányai gondozóházának lakói. 

Szintén ingyenes használatot nyújtunk heti 2x2 órában az Ernberbarát Alapítvány 
szenvedélybeteg gondozottjainak, hogy a rendszeres sportalásan keresztül Mi is 
hozzájárulhassunk a szervezet nehéz rnunkájához. 

Idén is nagy sikerrel rendeztük meg a Újhegy-Sibrik DSE-vel közösen, egészséges és sérült 
gyermekek számára közös Mikulás rendezvényünket Itt sérült és egészséges gyermekek 
felnőttekkel rnozogtak együtt, majd természetesen fogadták a Mikulást, akitől gazdag 
ajándékokat kaptak a Pensió 17 Kft. felajánlásának köszönhetően. 

Húsvét alkalmából megismételtük a rendezvényt a Kőbányai Sportközpont és a Csajkovszkij 
park területén. Térkép segítségével a vegyes csapatok (sérült és egészséges gyerekek 
együttesen) tájékozódási pontokat kerestek meg és az elért eredményüknek rnegfelelően 
ajándékokat kaptak. Utána a tornacsarnokban közös zsinórlabdázással zártuk a programot.. 

Kiemelkedően jól rnűködnek a tavaly általunk megkezdett és az azóta megalakult KESZE 
által továbbvitt sportprograrnok. Intézményünk rninden szernélyi, tárgyi, szakmai és egyéb 
feltételt biztosít a foglalkozások sikeres rnegtartásához, az előkészületekhez, a propaganda 
rnunkához és a szervezéshez is. Szeretnénk elérni, hogy a Nordic-Walking 
foglalkozásainkhoz további egészséges és még több sérült ember csatlakozzon. 
Program ok: Hétfő és péntek (de.) - kondicionáló torna - Sportközpont 

Szerda (du.) - vízi torna - Kápolna téri tanuszoda 
Kedd, csütörtök - nordic walking - Ó-hegy Park, Sportliget 
Terv szerint -kirándulások -kiírás szerint 

3. Szakfeladatok elosztásának problematikája 

Miután a diáksort versenyek és rendezvények szervezése és lebonyolítása a Kőbányai 
Sportközpont feladata, továbbra is szeretnénk elérni, hogy az ezzel kapcsolatos támogatások 
elosztásával járó feladatok is hozzánk kerüljenek - természetesen bizottsági kontrollal, ill. 
idéntől a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal együttműködve. 

A 2 milliós eredményességi támogatás odaítélése is a versenyek fiiggvénye, így ésszerű lenne 
ennek is az átvétele- feltéve, hogy a forrás még rendelkezésre áll. 

Az évenként kiírásra kerülő pályázatok elbírálása és egyéb források támogatásként történő 
felosztására is vállalkozunk (legalább véleményező szervként), hiszen szaros kapcsolatban 
állunk a különböző diáksport egyesületekkel és más társadalmi sportegyesületekkeL 
A Kőbányai Sportközpont teljesen önálló gazdálkodásának sem személyi, sem szakmai 
akadályát nem látjuk, de az erre vonatkozó Testületi döntés még nem született meg. 
Számtalan érvet tudnánk felsorakoztatni javaslatunk mellett kiemelve, hogy a sport egy olyan 
terület, amely speciális problémákkal találkozik, illetve feladatellátása során rugalmasabb 
megoldásokat kíván. De a szám os rendezvény szervezése (esetleges játékvezető i, b írói 
díjkifizetések) a realizált bevételek visszaforgathatósága, a szerződéskötések bonyolultsága, 
szárnlázási elmaradások, stb. mind-mind olyan terület, melyek átgondolásra érdemessé teszik 
ismételt felvetésünket 
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4. Kerületi sportcélú beruházások és felújítások 

A Kőbányai Sportközpontnak a versenyek, rendezvények szervezése, illetve a sokéves 
tevékenysége alapján nagy rálátása van a sportlétesítmény ellátottságra, az oktatási 
intézményekbeli sportolási lehetőségekre, a játszóterek volumenére és állagára. Így bevonható 
ezek felújítására, bővítésére. Ez a közeli és távlati beruházásokra, sportcélú elképzelésekre is 
áll. Szakmai rálátásánál fogva az un. TAO-s pénzek kerületi szervezésében és 
felhasználásában is komoly szerepet tudnánk vállalni. 

A megépített TAO-s mobil jégpálya eddig jól szolgálta a gyerekek mindennapos 
testnevelését, de az alapcélt, hogy mind több kőbányai lakoshoz eljuttassuk a jeges sportot, 
nem valósult meg maradéktalanul. Sőt a tavaszi átépítés után még a látogatottság is 
lecsökkent. 

5. Kommunikáció: 

A sport területén kiemelkedően sokat javultak média kapcsolataink. A Kőbányai 
Sportközpont honlapját elérhetővé tettük mindenki számára. Naprakész információk, 
eredmények, képek adnak hírt minden rendezvényünkről, letölthetőek a diákolimpiai kiírások, 
nevezési lapok, stb. 

Az Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő telephelyünk is megújult internetes felülettel áll az 
érdeklődök rendelkezésére. 

A Kőbányai Hírek újság is legalább 2 oldalon rendszeresen foglalkozik minden számában a 
kerület sportjávaL 

A Rádió 17-ben minden pénteken 815 és 855 között lehetőséget kapunk a kerület sportjának 
népszerűsítésére és különböző sport beszámolókra. 

Nagyobb rendezvényeink után a TV l O rendszeres vendégei vagyunk. 

Az ATV Kőbányai Híradó műsora rendszeresen foglalkozik sporteseményeinkkel, továbbá a 
kerület sporthíreivel, melyeket a Szt. László Gimnázium média szakos hallgatói készítenek. 

A Kőbányai Önkormányzat régi internetes portáljáról közvetlen elérés volt saját felületeinkre, 
továbbá számos egyéb információ is rendelkezésre állt, így a megújult oldal - reméljük -
idővel újra hozza majd a legfontosabb adatokat, illetve külön fiilet szentel a SPORT számára. 
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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. Sajnos ennek a problémának 
az áthidalására az elmúlt esztendő csekély eredményt hozott. 

Az Újhegyi Uszoda újszerű működésével és a Sportközpont tevékenységével kapcsolatban 
továbbra is aggályos a külön költségvetési címkódok megtartása (ha tervezni önállóan, illetve 
átcsoportosítani szabadon lehet), a dolgozói csökkentett létszám ide-oda "tologatása" 
miközben a szükséges állományi létszámot az ellátandó feladatok körének kéne 
meghatároznia (esetleg SzMSz-ben is rögzített módon). 
V él eményes az is, hogy az intézményvezetés kénytelen felelősséggel vállalni a rá háruló 
"terheket" akkor is, ha a működés bizonytalanságai nyilvánvaló költségvetési 
hiányosságokból (pl. strand üzemeltetésére elmaradt forrás, visszarendezések, egyéb 
elvonások) vagy a polgármesteri hivatalhoz történő szoros kötelékből (utalások, 
számlakiállítások csúszásai, stb.) következnek. 

Tavaly 18/2012. (IV.23.) számon elfogadásra került Kőbánya Sportrendelete, mely részben 
felülírta a korábbi sportkoncepció (2011.-2014.) belső tartalmát is. A kerületi sport életében 
további meghatározó változás sajnos, hogy az iskolák kikerültek az Önkormányzat 
védőszárnyai alól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belépéséveL 

Pozitív fejlernény volt ugyanakkor tavaly, hogy TAO pályázat segítségével mobil jégpálya 
létesülhetett az Ihász u. 24. szám alatti sporttelepen, továbbá átadásra került l O db kerületi 
ovi-foci pálya. Kár, hogy utóbbi kihasználtsága azóta is alacsony, és például a befedését sem 
lehet elérni a kivitelező cég miatt, illetve a szerződésben kölcsönösen vállaltak okán. 

A korábban SICK Főosztály néven, a kerületi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként 
rnűködő kollektíva (egyértelmű irány mentén, megosztás nélkül, önállóan látta el feladatát) 
átalakuláson ment keresztül, valamennyi dolgozó 20 ll. július l. napjával átkerült az újonnan 
megalakuló Kőbányai Sportközpont költségvetési szervhez. 
Ugyanakkor a jelenlegi működési rend azóta sem letisztult sémák alapján valósul meg, hanem 
bizonyos elemek Hivatalnál történő maradása okán - hiába születnek különböző 

rnunkamegosztási szabályzatok- a végeredmény továbbra is folyamatos konfliktusok kiváltó 
oka. Sőt az utóbbi időben a kerület ezen új sportirányítási szervezetét rendre kihagyták a 
döntés előkészítésekből, információáramlás sincs, sőt a források elvonásával még meg is 
nehezítik a helyzetét, ha nem lehetetlerntik el. 
Sajnos az látható, hogy a mindenkori költségvetés nem a feladatellátás és a hatályos 
sportkoncepció szükségszerű megvalósulása alapján rendel forrást a tényleges szakmai 
rnunkához, hanern inkább ad-hoc döntések alapján történnek a dolgok. 

A már többször kiemeit önállóan gazdálkodó státusz mellett szól, hogy a mindenkor 
rendelkezésre álló források elosztása az ellátandó feladatok teljes körére kiteijedően előre 
prognosztizálható, így a feladatok meghatározását követően a szükséges fedezet és a saját 
bevételi előírás is könnyedén számszerűsíthető amellett, hogy az önálló költségvetési 
gazdálkodás jóval egyszerűbb koordinációs, adminisztratív teendőket is jelent minden érintett 
számára. Erre jó példa a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ si~~r~ 
működése és mindennapos tevékenysége csakúgy, mint a környező kerületekben m~ödóó~~o~ 
sportirányítási szervek munkája. /:.il ~ ... . :.;_,( 
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Az újfent leírt nehézségek ellenére a Kőbányai Sportközpont kollektívájának az a legfőbb 
feladata, hogy közösen kitaláljuk a túlélés stratégiáját. Így 2013-ban is megoldást keresünk az 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephely szezonális strandjának üzemeltetési költségeinek 
visszapótlására (belső átcsoportosítások tették lehetővé a nyitást). Továbbá jórészt a nyár 
folyamán jelentkező és szükségszerű helyettesítések megvalósítása érdekében esedékes 
változó bérek fedezetére, és végül, de nem utolsósorban a kerületi méltán nagy 
hagyományokkal rendelkező diákolimpiai versenyrendszer sikeres lebonyolítása érdekében 
nélkülözhetetlen nem állományba tartozó munkavállalók megbízási díj (nem egyenlő a bírói 
díj kategóriával) sorának visszatervezéséhez is sikeres egyeztetéseket kell folytatnunk. 
Érvként kívánjuk felhozni, hogy például az eddig bekért időszakos forrásigény felmérések 
mindegyikén megkértük az érintettek felmentési időre járó bérét, továbbá az esedékes 
jubileumi jutalom fedezetet, a kifizetés mégsem a megszokott rend szerinti polgármesteri 
tartalékból történt, hanem az intézményi költségvetés (v. az előző évi bérmaradvány) adta a 
forrást csakúgy, mint egy nagyon régi uszodai dolgozó (Stájer János) munkaügyi perének 
kimenetele is negatívan ránk hárult. 

Pozitív előrelépésként éljük meg, hogy három kerületi sportingatlan jövőbeni sorsa felett 
rendelkezhet a Kőbányai Sportközpont, így a hírek szerint megmenekülhet a Bihari utcai 
Törekvés Sporttelep, gazdára talál a Sibrik u. 66-68. szám alatti tomaterern a hozzátartozó 
teniszpályákkal, valamint Hangár utcai ingatlanon is sikerülhet közlekedési park és egyéb 
szabadidős tevékenységre alkalmas eszközök kialakítása. 

Pozitív fejlemény volt ugyanakkor tavaly, hogy TAO pályázat segítségével mobil jégpálya 
létesülhetett az Ihász u. 24. szám alatti sporttelepen, továbbá átadásra került l O db kerületi 
ovi-foci pálya. Kár, hogy utóbbi kihasználtsága azóta is alacsony, és például a befedését sem 
lehet elérni a kivitelező cég miatt, illetve a szerződésben kölcsönösen vállaltak okán. 

Amik viszont a tavaly összegzett tervekből még hátra vannak, mint előttünk álló feladatok: 

Régóta szeretnénk 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 kulturált körülmények között tudjuk fogadni a rendszeresen sportolni 
vágyó lakosokat, csapatokat. 

Az Ihász u-i hőközpontban közel 3 éve modernre 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. 

Az uszoda telephellyel kapcsolatban továbbra is elsődleges feladat az elégtelen beléptető 
rendszer hiányosságainak azonnali megszüntetése. 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 ugyan végre NA V engedélyes un. fekete doboz került beállításra, de ezzel még 
nem oldódott meg minden probléma. Feltétlen szükséges minden belépést rögzíteni, legyen 
csak szó dolgozóról, ingyenes kísérőről, fürdő 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 iratan .. ~.··.~~;'?ortkö~~-o 
Beszerzésüket, illetve pótlásukat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel közösen végezzük. /i': ~ ..... 
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Az uszoda, mint veszélyes üzem feltétlenül indokolttá teszi a keiiő színvonalú uszodai 
alkalmazottak meglétét, akik motiváltak, és minden körülmény meiiett megfelelő fizikai és 
mentális állapotban vannak. 
Az uszodai kapacitás jobb kihasználtságához, a szolgáltatási színvonal emeléséhez mindenek 
előtt a dolgozói frusztrációt keii megszüntetni, jó munkahelyi légkört kell teremteni, illetve 
fenntartani. Kiemeit előírások, rendhagyó munkáltatói elvárások, magas követelményszint 
teljesítése csak megfelelő bérezés mellett követelhető meg. 
Vezetői javaslat alapján a dolgozóknak legalább a korábban elismert bérszinten, illetve a 
környező hasonló tevékenységet folytató létesítmények bérszínvonalának megfelelően 
szükséges meghatározni az illetményüket. Ök teljesen vétienek abban, hogy anno 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. 

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

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

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

Energia gazdálkodás tekintetében előrehaladott tárgyalások folytak az uszoda létesítmény 
elektromos energia felhasználásának kiváltására, melynek sikerre vitele alapján évente dologi 
oldalon közel 7 millió forintos megtakarítás realizálható. Döntés nem történt. 

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. Ezzel szemben összenyitottuk a 
más funkciót betöltő fedett uszodával! 

Végül ezúton is szeretnénk megköszönni az iiietékesek gyors reagálását az utóbbi időkben 
tapasztalható egyeztetések és kooperációs megbeszélések kezdeményezése miatt, mely új erőt 
és hitet adhat a Kőbányai Sportközpont valamennyi dolgozója számára az ősztől induló 
oktatási év sportbeli sikeres megvalósulásához is. 
A kölcsönös javaslatok és ötletek nagyban hozzájárulnak az eddig elért eredmények 
megtartásához, illetve a további célok hatékony megvalósításához. · 
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l. számú melléklet 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012/2013. nevelési-oktatási év I. félévében a 
kőbányai Diáksport Egyesületek (DSE) és Iskolai Sport Körök (ISK) sportcsoport 
támogatásáról szóló 28/2012. (IX. 13.) KOS határozata 

Támogatott 
sportcsoportok 

, S.sz. 
Diáksport szervezet IX-X-XI-XII. Támogatás 

hónap összege 
17.300 Ft/hó 

l. 
BEMDSE 

5 346 OOO 
Bem József Általános Iskola 

2. 
FONIXDSE 

13 899 600 
Janikovszky Éva Általános Iskola 

3. 
HARMATDSE 

5 346 OOO 
Fekete István Általános Iskola 

4. 
KADADSE 

6 415 200 
Kada Mihály Általános Iskola 

5. 
KER TV AROSI ISK 

2 138 400 
Kertvárosi Általános Iskola 

6. 
MONTENSI DSE 

9 622 800 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

7. 
STARTDSE 

9 622 800 
Harmat Általános Iskola 

8. 
SZENT LASZLO DSE 

13 899 600 
Szent László Általános Iskola 

9. 
TURIDSE 

8 553 600 
Keresztury Dezső Ált. Iskola 

10. UJHEGY -SIBRIK DSE 
10 692 OOO 

Széchenyi István Általános Iskola 

ll. 
Szent László Gimnázium DSE 

8 553 600 
Szent László Gimnázium 
Összesen 

88 6 089 600 
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2. sz. melléklet 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. ( 11.17.) önkormányzati rendelet, 8.mellékletében meghatározottak alapján támogatja a 
kerületi diáksport egyesületeket, a 2013. január- május (5 hó) hónapokra. 

DSE Sportcsoport db Összeg 

18.000/hó 

Bem DSE 5 450 OOO 

Főnix DSE 13 1 170 OOO 

Harmat DSE 5 450 OOO 

Kada DSE 6 540 OOO 

Kertvárosi ISK 2 180 OOO 

Montensí DSE 9 810 OOO 

Start DSE 9 810 OOO 

Szent László DSE 13 1 170 OOO 

Túri DSE 8 720 OOO 

Újhegy-Sibrik DSE 10 900 OOO 

Szt László Gimn. DSE 8 720 OOO 

Ősszesen: 88 7.920.000 
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3. számú melléklet 

Az eredményességi támogatást a korábbi tanévben (2.000.000 Ft-ot) az előre 

meghatározott szempontok szerint a következőképpen osztottuk el: 
Az eredményességi támogatást a KOS Bizottság hagyta jóvá. 

A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2011/2012 

Eredményesség Létszám Rendezés Összesen 
60°/o 20°/o 20°/o 100% 

BEM DSE 32 OOO 39 OOO 71 OOO 

FŐNIX DSE 83 OOO 25 OOO 108 OOO 

HARMATDSE 120 OOO 27 OOO 16 OOO 163 OOO 

START DSE 147 OOO 28 OOO 35 OOO 210 OOO 

KADADSE 78 OOO 44 OOO 122 OOO 

TÚRI DSE 138 OOO 44 OOO 92 OOO 274 OOO 

KERTVÁROSI ÁLT. ISK. 115 OOO 66 OOO 7 OOO 188 OOO 

SZENT LÁSZLÓ DSE 202 OOO 37 OOO 73 OOO 312 OOO 

MONTENSÍ DSE 184 OOO 36 OOO 23 OOO 243 OOO 

ÚJHEGY-SIBRIK DSE 101 OOO 54 OOO 154 OOO 309 OOO 

összesen: l 200 OOO 400 OOO 400 OOO 2 OOO OOO 

Budapest, 2012. szeptember 5. 
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