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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

G5.?a. számú előterjesztés 

a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére 2013. évben 
nyújtott támogatás felhasználásának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (a továbbiakban: 
Sportszövetség) 2013. évben 5 240 OOO Ft támogatást kapott a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzattól (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 43. sor 3. oszlopa 
terhére. Az összeget a következők szerint használhatja fel: 

Kőbányai Sportszövetség elnökének bére és járulékai 3 240 OOO Ft 
2013. évi óvodai s ortrendezvén ek szervezése 2 OOO OOO Ft 

A Sportszövetség évek óta szervezi kerületünkben az óvodás sportrendezvényeket. Ebben az 
évben a Nemzeti Tehetségprogram - Tehetségazonosító Sportversenyek pályázatán is részt 
vett, mivel az ez évi óvodai rendezvénysorozat komplexitása a pályázaton való részvételre 
lehetőséget adott. A Sportszövetség l 800 OOO Ft összeg támogatásra nyújtotta be az igényét, 
és a pályázaton a teljes összeget elnyerte. Ebből az összegből l 244 815 Ft összeget használt 
fel a 2013. évi óvodai sportrendezvények szervezésére. A 2013. évi sportrendezvények 
szervezésére kapott 2 OOO OOO Ft összegű önkormányzati támogatásból így mindösszesen 
814 360 Ft-ot használt fel a Sportszövetség az óvodás sportrendezvényekre. 

A Sportszövetség ebben az évben a működési kiadásainak támogatására nem nyújthatott be 
pályázatot, mert az elnök, Potos Ilona 2013. július l-jétől delegált tagja a Mobilitás 
Alkalmazkodás Országos Kollégiumának, amely szervezet ezen pályázatok kiírását és 
elbírálását végzi. 

Mivel a működési kiadások támogatására ebben az évben a Sportszövetség nem pályázhatott, 
ezért Potos Ilona elnök asszony kérelemmel (2. melléklet) fordult az Önkormányzathoz, 
amelyben kéri, hogy az óvodai sportrendezvényekre biztosított 2 OOO OOO Ft összegből a 
fennmaradt l 185 640 Ft összeget a Sportszövetség működési kiadásaira használhassa fel. 

IL Hatásvizsgálat 

Az egyesületi jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a Sportszövetség közhasznú 
szervezet, így fennmaradásához közhasznú feladatok ellátására van szükség. Az óvodai 
sportrendezvények szervezése évek óta kiemelt feladata a Sportszövetségnek, amelyet 
maximális szakmaisággal, a rendezvényben résztvevő óvodák megelégedésére lát el. Ebben 
az évben az erre a célra megpályázott összeg elnyerése lehetövé tette az Önkormányzattól 
kapott támogatás összegéből való megtakarítást. 



A 2013. május 10-én kötött megállapodás módosításával a Sportszövetség működési 

költségeihez nyújtana támogatást az Önkormányzat, ami az erre vonatkozó pályázati forrás 
kiesése miatt szükséges. Ezáltal biztosítható lenne a Sportszövetség további működése. 

III. A végrehajtás feltételei 

A más célra történő felhasználás akkor történhet meg, ha a Sportszövetséggel 2013. május l O
én kötött megállapodás módosításra kerül. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. november ,l. ... " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2013. (XI. 18.) határozata 

a Kőbányai Sportszövetség részére 2013. évben nyújtott támogatás 
felhasználásának módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 
l O-én kötött Megállapodás módosításával egyidejűleg engedélyezi, hogy a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége l 185 640 Ft összeget a 2013. évi működési 
kiadásaira fordítson. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás módosítására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Kőbányai Sportszövetség kérelme a 2013. évi működési támogatás elszámolásának 
módosítása tárgyában 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklet 43. sor 3. oszlopban meghatározott 5 240 OOO Ft, azaz ötmillió
kettőszáznegyvenezer forint összegű támogatást nyújtott a Kőbányai Sportszövetség részére, melyből az 
Szövetség elnökének bérkifizetésére és járulékaira 3 240 OOO forintot, a 2013. évi óvodás 
sportrendezvények szervezésére 2 OOO OOO forint összeget használhatott fel. 

Kőbányai Sportszövetség ezúton is köszöni az Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy szakmai 
feladatként, a XVL Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvénysorozatának teljes körű szervezésére 

megbízást kapott. 
A 2013. évi rendezvénysorozat színvonalasan megvalósult, és a tervezett eseményeken felül még egy őszi 
ovis-foci sportnappal kiegészült, valamint a szülők részére ingyenes szűrővizsgálat biztosításara is sor 
került a három sportnapon, illetve a 18 óvoda 36 felkészítő óvónője részére l O OOO Ft/fő tiszteletdíja is 
átadásra került a júniusi záró értekezleten. E 360 0000 Ft nettó összeg- az önkormányzati támogatásorr 
felül,- egyéb szponzori adományból valósult meg. Az óvodás sportnapokra összesen a fenti kiegészítő 
sportnappal, szűrővizsgálatokkal és személyi kiadással ténylegesen 2 419 175 Ft volt, de az 
önkormányzati forrásból még így is l 185 640 forintot megtakarításra került. 

Hogyan? 
Az óvodás rendezvénysorozat olyan komlex program, amely méltó volt arra, hogy induljunk a Nemzeti 
T ehetség Program - Tehetségazonosító sportversenyek pályázatán, amelyen szervezői díjakra, hangosító 
berendezésre és adminisztrációs költségekre (nyomtatópatron, tonner, pendríve, írható CD, másolópapír) 
l 800 OOO forint támogatást kértünk, és ami nagyon kivételes, hogy a teljes összeget meg is nyertük. 
Ebből az összegböll 244 815 forintot számolhattunk el pályázatban az ovis rendezvénysorozatra. 

A pályázati forrásokat kizárólag szakmai programok támogatására lehetett felhasználni, ezért kérem a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megtakarított l 185 640 forintot a Szövetség a legfontosabb működési 
kiadásaira számolhassa el, az alábbi tényszámok alapján: 

Bankköltség 
telefon és posta költség 
könyvelési költség 
laptop vásárlása 
bruttó munkabér különbözet 
működés összesen: 

70 200 Ft 
220 OOO Ft 
462 240 Ft 
148 800 Ft 
284 400 Ft 

1185 640 Ft 
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+ ovis verseny 
önkormányzati forrásból: 

mindösszesen: 

indoklás: 

------------· --

814 360 Ft 
2 OOO OOO Ft 

A Szövetség, működési támogatásra ebben az évben nem pályázhatott, rnert a Nemzeti Együttműködési 
Alap rnűködési célú pályázatán, ahol az elmúlt években jelentősebb (rnilliós nagyságrendű) működési célú 
támogatásokat nyert, nem vehetett részt. rnivel a Civil törvény értelmében nem adhat be pályázatot, az a 
szervezet, akinek képviselője tagja a NEA kollégiumának. 
A Kőbányai Sportszövetség elnöke Potos Ilona 2013. július 1.-től 2016. március 28-ig a civilek által 
delegált tagja a Mobilitás Alkalmazkodás országos kollégiumnak, amely a pályázatok kiírását és 
elbírálását is végzi. (Emberi Erőforrás Minisztérium kinevezése rnellékelve) 

Tisztelettel kérern a fentiek alapján a rnódosítási kérelmünk jóváhagyását. 

Budapest, 2013. október 28. 

Tisztelettel: 

c_f1147 
Potos Ilona -

elnök 



MEGBÍZÓLEVÉL 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valatnint a civil szet-v-ezetek 
n1űködéséről és tátnogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 65.§ (1) 
bekezdésben foglalt fclhatabnazás alapján 2013. július l. napjától2016. 

március 28. napjáig terjedő időtartamra 

megbízon1. 

Potos Ilona 

Asszonyt 

a Nemzeti Együttműködési Alap 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 

tagjának. 

Jclentnegbízás a 2011. évi CLXX\'. törvény 68.§ (2) bekezdésében 
foglaltak szerint szűnik meg. 

Budapest, 2013. június ),,:J" 

Balog Zoltán 
En1beri Erőforrások l\íiniszterc 


