
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

(1 + . szám ú előterjesztés 

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a kiemeit sportegyesületek 2013. évi pályázatairól szóló tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kiemeit figyelmet fordít a kerületi sportéletre. Ezt támasztja alá, hogy jelentős támogatásban 
részesíti a kerületi sportszervezeteket, egyesületeket, sporttal foglalkozó civil szervezeteket. 
Természetes igény, hogy az Önkormányzat pontos képet kapjon az öt, kiemelten támogatott 
sportegyesület önkormányzati támogatáson felüli, pályázati bevételeirőL 

A kiemelten támogatott sportegyesületek 2013. évi önkormányzati támogatását a következő 
táblázat mutatja: 

Sportegyesület 
l. Kőbánya Sport Club (KSC) 

2. Törekvés Sportegyesület 
(Törekvés SE) 

3. Kőbányai Diákok Sportegyesület 
(KDSE) 

4. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
(KISE) 

5. Kőbányai Torna Club 
(KTC) 

Megállapodás aláírása: 
2013. március 6. 

2013. július 9. 
2013. július 9. 

2013. március 27. 
2013. április 24. 

2013.július 9. 
2013. október 24. 

2013. április 16. 
2013. szeptember 4. 

2013. március 27. 
2013. július 9. 

2013 június 5. 

Támogatási összeg: 
25 OOO OOO Ft 

2 OOO OOO Ft 
5 OOO OOO Ft 

Mindösszesen: 32 OOO OOO Ft 
8 OOO OOO 
l 800 OOO 
3 OOO OOO 

20 OOO OOO 
Mindösszesen: 32 800 OOO Ft 

10 OOO OOO Ft 
l 500 OOO Ft 

Mindösszesen: ll 500 OOO Ft 
8 OOO OOO Ft 
l 500 OOO Ft 

Mindösszesen: 9 500 OOO Ft 
2 OOO OOO Ft 

Mindösszesen: 2 OOO OOO Ft 

A táblázatban felsorolt támogatásokat a sportegyesületek részére átutaltuk, azokkal 2013. 
december 15-éig kell elszámolni. 

A sportegyesületek 2013. évi pályázatairól tájékoztatást kértünk Öcsi Gábor (Kőbánya SC), 
Sárvári György (Törekvés SE), Hajdu Péter (KDSE), Salkavics Gábor (KISE), valamint 
Eisenkrammer Károly (KTC) elnök uraktól. 
A sportegyesületek által pályázaton elnyert összegeket, és azok felhasználási lehetőségeit a 
következő táblázat tartalmazza: 

S potiegyesület: Pályázat: Elnyert összeg: Felhasználás: 
l. Kőbánya SC Nemzeti Együttműködési Alap 450 OOO Ft 61%: munkabér 

( utáfinanszírozás keretében kerül 25%: bérleti díj 
ki fizetésre) 14%: dologi kiadás 
Magyar Szabadidősport Szövetség 500 OOO Ft 85%: bérleti díj 
pályázata ( utáfinanszírozás keretében 15% nevezési díjak 
kerül ki fizetésre) 
Fővárosi Önkormányzat pályázata 200 OOO Ft bérleti díjak 
( utáfinanszírozás keretében kerül ki fizetésére 
ki fizetésre) 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. pályázata 860 OOO Ft sakk sportág, mint 

( ebből2012-ben 387 képességfejlesztő 

OOO Ft került program működésére 
kifizetésre, 2013-ban 

473 OOO Ft) 



Magyar Villamos Művek - Magyar 400 OOO Ft Edzőterem bérleti díja 
Ökölvívó Szövetség pályázata 
(utófinanszírozás keretében kerül 
ki fizetésre) 

Mindösszesen pályázaton elnyert támogatás: 2 023 OOO Ft 
2. Törekvés SE TAO Társasági Adókedvezmény 30151527Ft Többek között 

2012-2013 tornaterem 
világításának 
felújítása, parketta 
cseréje. Az elnyert 
összeggel az 
egyesület elszámolt. 

TAO Társasági Adókedvezmény A pályázat jelenleg 
2013-2014 az Egyesület kérésére 

felfüggesztés alatt áll. 
Mindösszesen pályázaton elnyert támogatás (2012-13 évre): 30 151 527 Ft 

3. KDSE TAO Társasági Adókedvezmény 2013- A beruházás várható Zsíros Tibor 
2014 (önkormányzati önrész + 6 OOO OOO bruttó Kosárlabda Stadion 
Ft /a pályázatban nem támogatott összege:480 OOO OOO építése 
kiadásokra/, azaz mindösszesen !50 OOO Ft, melyből az önrész 
OOO Ft az Önkormányzat 2012. évi mértéke 30%, azaz 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) !44 OOO OOO Ft 
költségvetési rendeletében elkülönítésre Az elnyert támogatás 
került) 336 OOO OOO Ft. A 

csarnok építésének 
várható befejezése: 

2014. július 31. 
Mindösszesen pályázaton ein ert támogatás (2013-14. évre): 370 OOO OOO Ft 

4. KISE TAO Társasági Adókedvezmény 2012- 47058139Ft Bérköltség, tárgyi 
2013. eszközök, felszerelés, 

szállítás, bérleti díjak, 
szállás, étkezés. 

Mindösszesen pályázaton elnyert támogatás (2012-13. évre): 47 058 139Ft 
5. KTC Heni néni emlékverseny szervezésére O Ft Emlékverseny 

nyújtottak be pályázatot (l OOO OOO Ft) megszervezése 
Mindösszesen pályázaton elnyert támogatás: O Ft 

A sportegyesületek elnökeinek tájékoztatója az előterjesztés l. melléklete. 

Budapest, 2013. november " t. " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

).~\~ 
·~ 

D . isztián 
jegyzü 

# 
{ Radványi Gábor 



bp. &oldal, összesen: 3 

Subject: 2013. novemberi KOS és KT ülés 

Tisztelt Címzett! 

Várhatóan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. novemberében tárgyalja a kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről 
szóló tájékoztató című előterjesztést. 
Kérem, hogy 2013. október 28-áig szíveskedjék megküldeni a ~=~~=..:..L:::c:.: . .:.::: 
email címre egyesületének tájékoztatóját a 2013-as évre vonatkozóan. 

Köszönettel: 

Fürst Ágnes 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Tel.: 4338-143 

Kedves Hanzik Ágnes! 
Kicsit elhamarkodottan válaszoltam levelére, mert ebben az évben még két pályázaton 

indult szervezetünk, mely az alábbi: 
Korábbi levelemben az alábbit küldtem: 

l, A Nemzeti Együttműködési alap pályázaton 450.000.-ft-ot, 
me ly összeg 61 %-át munkabérre, 25%-ot bérleti dUra a fennmaradó 14%-ot pedig dologi 
kiadásokra: irodaszer, sportmez és feliratozása, honlapfenntartás, szövetségi tagdíj. 

2, A Magyar Szabadidősport Szövetség által kiírt pályázaton 500.000.-ft-ot, 
mely összeg 85%-át bérleti díjra, 15%-át pedig nevezési díjra használhattunk fel. 

3, A Fővárosi Önkormányzat által kiírt "SZ" jelű pályázaton 200.000.-ft-ot, 
mely összeget létesítmény bérleti díjára használ ha~ uk fel. 

Mindhárom pályázaton elnyert támogatás, utáfinanszírozás keretében kerül átutalásra 

egyesületünk számlájára. 

4, Kőbányai Vagyonkezelő ZRT pályázatán 860.000.-ft-ot, 
mely összeget a sakk sportág, mint képességfejlesztő program működésére, használtuk fel. 

A pályázati összeg egy részét l 45% 1 2012-ben kaptuk,a fennmaradó összeget két 
részletben 2013-ban. 

5, A Magyar Villamos Művek- Magyar Ökölvívó Szövetség által kiírt pályázaton 400.000.-ft
ot, 
mely összeget edzőterem bérleti díjának megfizetésére használtuk fel. 

2013.11.05. 



bp. &oldal, összesen: 3 

A pályázati összeg, utáfinanszírozás keretében kerül átutalásra egyesületünk számlájára. 

Új feladatköréhez sok sikert kívánok! 
Üdvözlettel, 

Őcsi Gábor 

elnök 

2013.11.05. 



bp. &oldal, összesen: l 

Hanzik Ágnes 

Feladó: 
Dátum: 
Címzett: 
Melléklet: 
Tárgy: 

"Sárvári György" <sarvarik@t-online.hu> 
2013. november 5. 9:27 
"Hanzik Ágnes" <hanzik@kobanya.hu> 
Kőbánya beszálomó TAO 2013.pdf 
A Törekvés SE 2013. évi pályázatijelentése 

Kedves Hanzik Ágnes Úrhölgy! 

Kérésére küldöm egyesületünk 2013. évi pályázati jelentését további 
szíves felhasználásra. 

Üdvözlettel Sárvári György 
elnök 

2013.11.05. 



BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HUMÁNIRODA 
OKTATÁSI, KULTURÁLIS és CIVIL CSOPORT 

Tisztelt Hanzik Ágnes Úrhölgy! 

A Törekvés SE Kosárlabda és kerekes-székes Kosárlabda Szakosztálya a 

látványsportágak számára biztosított társasági adókedvezménnyel élt a 2012. július l. - 2013. 

június 30-ig meghatározott pályázati évben. 

Az erre a ciklusra kapott 30.151.527.- Ft-os TAO támogatást teljes egészében 

felhasználtuk 

Az első ciklusban (2011-2012.) az Önkormányzat segítségével - amit ezúton is 

köszönünk - közel 20 millió Ft-ot a Docler cégcsoport, míg a fennmaradó összeget több kis 

cégtől sikerült megszerezni. 

Ebben a ciklusban (2012-2013.) az Önkormányzat, a Docler cég segítségével 5 millió 

Ft-tal tudta segíteni az egyesületet a TAO támogatás keretében. A többi TAO pénzt egy nagy 

cégtől sikerült begyűjtenünk. 

Az alábbiakban látható, hogy az idei ciklusban jelentősen magas összegre pályáztunk. 

Reméljük, hogy a kőbányai Önkormányzatnak ez alkalommal is lesz lehetősége segíteni a 

TAO- s pénzek megszerzésében. 

A 2012-2013-as ciklusban a Török Flóris Ált. Iskola (együttműködő sportpartnerünk) 

tornatermének világítását közel 4 millió Ft-ból korszerűsítettük, amellyel az eddigi gyenge 

megvilágítás fényerejét megduplázva, az energiafogyasztást 75%-kal csökkentve, 40 évig 

csere nélkül működhetnek a l O O ezer munkaórára hitelesített indukciós fényforrások. A 

tornaterem parkettájának felújítását közel 6 millió Ft-ból valósítottuk meg. A két beruházás 

ömésze 3 millió Ft volt, amelyet Szakosztályunknak kellett előteremtenie. 

A pályázat utánpótlásra vonatkozó 2,7 millió Ft-os önrészét teljes körűen 

Szakosztályunk gazdálkodta ki. 



A 2012-2013-as pályázatunkkal teljes egészében elszámoltunk július 30-ig és azóta 

nem kaptunk felszólítást hiánypótlásra, így azt gondoljuk, hogy mindenben megfeleltünk a 

pályázati feltételeknek és követelményeknek. 

A 2013. július l. - 2014. június 30-ig tartó időszakra - kérésünk alapján - a 

pályázatunk jelenleg felfüggesztés alatt áll. Ennek oka a beruházások miatt van. A Törekvés 

SE sportlétesítményén található Paralimpiai Sportközpont (nagy csarnok) talajának és a 

Vívóterem (kis terem) talajának cseréjére az elvi hozzájárulást megkaptuk 

A beruházás megvalósítására akkor lesz lehetőségünk, ha 2013 év során az 

Önkormányzat tulajdonába kerül az ingatlan és a szükséges dokumentumokat 2013. december 

31-ig be tudjuk nyújtani. Ebben az esetben megkaphatjuk az összesen bruttó 43 millió Ft-ba 

kerülő beruházáshoz a TAO-s engedélyt. 

A Szakosztály ennek a 12,9 millió Ft-os önköltségét már nem tudja előteremteni. 

Reméljük, hogy az új tulajdonosként megjelenő kőbányai Önkormányzat segítséget nyújt 

nekünk a beruházás megvalósításához, ami 30 millió Ft-os állami (TAO) támogatást 

tartalmazna. Így a beruházásnak mindössze 30%-át kellene önrészként finanszírozni és ezáltal 

mindkét terem talaja megújulna. Ez hatalmas minőségi fejlődése lenne a sporttelepnek, hiszen 

a kis terem talaja több mint 40 éves (parketta), a nagy terem talaja pedig 30 éves (graboplast 

műanyag) és itt az aljzatbeton töredezettsége már kritikus állapotban van. 

Az egyesület a TAO pályázatba egy 19 fős kisbusz vásárlását is tervezte, ami egyben a 

kerekes-székes sportolók szállítására is alkalmas. Jelenleg ennek az összegnek a felét 

irányozta elő az MKOSZ, de reméljük, hogy a hátralévő pár hétben sikerül a teljes összeget is 

eredményesen megkérni. Ez a pénzeszköz közel 20 millió Ft, amely 7 millió Ft önrészt 

igényel. A Szakosztály a teljes önrészt nem képes előteremteni, de a vívó szakosztállyai 

közösen és a T. Önkormányzat segítségével sikerülhetne. Hatalmas előrelépés és jelentős 

költségmegtakarítás lenne ez a busz az egyesületi versenyzőkjelenlegi szállítása terén is. 

A kerekes-székes kosarasaink ismét 5 millió Ft értékben kaphatnak versenyszékeket, 

ennek az 1,7 millió Ft-os önrészét Ők teremtik elő. 

Az utánpótlásra 33 millió Ft az összes költségünk, ennek az ömésze több mint 3 millió 

Ft, ezt a Szakosztály teljes egészében vállalja. 

Számunka nagyon fontos lenne, hogy a tulajdonosi viszonyok legkésőbb 2013 

november végéig lezáruljanak, ellenkező esetben elveszítjük a két csarnok talajának 

felújítására a lehetőséget és ezáltal azt a TAO pénzt is, amit az MKOSZ erre megjelölt. 

Kérem segítsék, hogy mihamarabb benyújthassuk a szükséges dokumentumokat a 

tulajdonba kerülés után. 



A sportegyesület és a minőségi szakosztályok egyéb bevételeit a sportági 

szakszövetségek által nyújtott eredményességi- és műhelytámogatások, az olimpiai és 

paralimpiai felkészüléssei kapcsolatos költségek finanszírozása, valamint önerős bevételként 

versenyrendezés, bérleti díj és reklám pénzeszközök jelentették. 

Egyéb pályázati támogatásban az egyesület nem részesült. 

Budapest, 2013. november 4. 

Tisztelettel 

Sárvári György sk. 
SE elnök 



TAO 

KŐBÁNYAI DIÁKOK 

SPORTEGYESÜLETE 

Társasági adókedvezmény 

2013-2014 



Tisztelt Elnök Úr! 

Az utánpótlás kosárlabda amatőr sport, kereskedelmi értéke nem vetekszik az élsporttal, ráadásul 
a támogatások egyre csökkennek. Évről évre egyre többet hallani azokról a gondokról, hogy egyesüle
teink anyagi nehézségei korlátozzák az utánpótlásképzés lehetőségeit. 

Egyesületünk, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete - közkedvelt nevén Kőbányai Darazsak- jelenleg 
több mint 250 gyerek sportolását biztosítja. Célunk, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük 
meg számukra annak érdekében, hogy minél többen felnőtt élvonalbeli- válogatott- játékossá válja
nak. Az ideálishoz közeli állapotok megteremtése sok nehézséggel jár. 

Már harmadik éve működik a TAO, mely öt látványcsapat-sportág támogatását a társasági adókö
telezettség legfeljebb 70%-áig biztosítja törvény alapján. A TAO-programban résztvevő társaságok a 
fizetendő adójukból támogathatnak látványsport utánpótlás egyesületeket úgy, hogy ezért az állam 
"adóprémiumban" részesíti őket. Az elszámolás és a pályázat rendkívül szigorú keretek között zajlik 

és teljesen átlátható. 
Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2013. augusztus 8-i 

nappal jóváhagyta a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2013/2014 évre vonatkozó sportfejlesztési 
programját. 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011. júniusi módosítása le
hetővé teszi öt látványcsapat-sportág támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. 

A támogatás csak támogatási szerződés és támogatási igazolás birtokában utalható! Az átutalást 
követő 8 napon belül a NAV igazgatáságát értesíteni kell a pénzügyi teljesítés tényéről. 

Budapest, 2013. október 28. 

Üdvözlettel: 

Hajdu Péter 
KDSE elnök 

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE * 1105 BUDAPEST, Ihász utca 24. 

TELEFON: 260-3663; TELEFAX: 261-8851 * Bankszámlaszám: 10700543-43769201-51100005 

www.darazsak.hu, e-mail: kobanyaidarazsak@gmail.com 
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A 2012/2013-es bajnoki év eredményei 

junior 

ka d ett 4. OR* 1. 

serdülő 6. 18-22. 

tini 

gyermek 3. OJ** 

kenguru 4. 

*OR: országos regionális bajnokság; **OJ: országos döntőbe jutott 

Hazai és nemzetközi tornák 

UlS leány Darázs Kupa 2012 2. helyezett 

U13 leány Török Kupa 3. helyezés 

U14 fiú Húsvéti Kupa, Ostrava 6. 

U15 leány Húsvéti Kupa, Ostrava 3. 

U17 leány Húsvéti Kupa, Ostrava 2. 

U16 fiú Húsvéti Kupa, Ostrava 2. 
U16 lány Nemzetközi torna Kassa 1. 
U16 lány Nemzetközi torna Lloret de Mar 1. 
U16 lány Sirius Kupa Marosvásárhely 1. 
U15 lány Sirius Kupa Marosvásárhely 3. 

U17 lány Darázs Kupa 2013 1. 

3. 

2. 

8. 

15. 

6. 

7. 

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE * 1105 BUDAPEST, Ihász utca 24. 

TELEFON: 260-3663; TELEFAX: 261-8851 * Bankszámlaszám: 10700543-43769201-51100005 

www.darazsak.hu, e-mail: kobanyaidarazsak@gmail.com 
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lh-tatószám: ki/JII01-0178/2013 
llgyiratszam: be/SFP-017R/2013 
Ügyintéző: Szal)ari jános 
F-mai l: spotttamogatas@hunbasket,hu 

Tar~y: sportteJ lesztési pro~ram 
jóváhagyására 1rányuló kérelemjóváhagyása 

Kőbányai Diákok Sportegyesulete 
!WJliW~ 

Ihász utca 24, 
1105 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szóvetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a kózigazgatási hatósági eljárás és 
általanos szabálya:rói szóló 2004, évi CXL, tárvény (a továbbiakban: Ket,) 71- (l) bekezdése, aspottról szóló 
l torvény (a továbbiakban: Stv,) 22, §(2) bekezdésének fa) adóról és az osztalékadóról szóló 1996, év; 
!_XXXI, torvény (a tovabl)iakban: Tao, tv,) 22/C §-a, valamint a támogatását biztosító 
kiállítasáról, feihasználasaról, a támogatás elszámolasának és valamint visszafizetésének szóló 
107/2011 (Vi,30,) Karm rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4, §-ának(S) bekezdése alapján meghoztaakovetkező 

HATÁROZATOT 

ll támogatási igazolás kiállításának feltételét képező spmtfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással 
kapcsolatban az Slv, 22, §-ának (3) bekezdésében kapott jogkaromben el járva, a(z) Kőbányai Diákok Sportegyesülete 
kérelmező (székhelye: 1105 Budapest Ihász utca 24" adószáma: 18159439 1-42, képviselője: Hajdu Péter) (a továbbiakban: 
Kérelmező) sportfejlesztési programjánakszakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4, §-ának (SJ 
bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló infonnációk alapján jogcímenként az alábbi 
osszegekben 

irámagatás j Közvetlen 
támogatás 

összege 

205 483 730 Ft 

jóváhagyom: 

Támogatás 
összesen 

211 838 896 Ft 

60 OOO OOO Ft 

271 838 896 Ft 

A program 
megvalósításához 
szűkséges Önrész 

90 78R 098 Ft 

6 666 667 Ft 

Határozatom ellenonálló fellebbezésnek az Stv, 22, §-ának (4) bekezdése, valamint a KeL 100, §,ának (l) bekezdés a) 
alapjan helye nincs A Kérelmező a Ket, 100, §-anak (2) i)ekezdése alapján határozatom bírósági 
koziésétől szamított harminc napon belul jogszal)álysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási 
Eiírós;;gtól A kozigazgatási határozat bírósági telulvizsgálatát a fenti ugyiratszámra való hivatkozassal, 
Kozig,1zgatás1 és M unkaugyi Bíróságnak címzett, dce az M KOSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérhet L 

A Kérelmező 60 OOO rt igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az M KOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési 
szarnlaj(olra. 
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INDOKOLÁS 

A Kormányrendelet 4. §-ának (l) bekezdése értelmében a 
tamoqatas íqénybcv6telére Joqosult szervezet a tervezett 

kiállításának el6zetes 
sportfej lesztési proqramjat 

sportrej lesz! és i program es etén évekre lebontva -, annak tervezett 
szervczct részérc jóváhagyás céljából bcnyújtsa. 

megvalósitását megel6zöen a jóváhagyást végzéí 

A Kére l mezö a programJát a Kormanyrendelet 4. §-ának (U bekezdésében meghatározott határi dó ig - 2013.04.30. napján -
benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2013.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a 
benyújtott sportfeJ 1 esztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vi zs qal at i 
szempontoknak, ezért a Kérelmezi) sportfeJlesztési proqramJának szakmai tartalmát- a 2013/2014-es támogatási időszak 
tekintetében- a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhaqytam 

Amennyíben a JÓVahagyott támogatás koltségelemek kozbttí arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által 
eredetileq meqvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok veszélyeztetné vagy meghlúsítaná, akkor a 
Kérelmező a Kormányr-endelet 10. §-<ínak (3a) Ilekezdése alapJán a jóváhagyott sportfejlesztési proqramjának 
mó dos í tását. 

A Kérelmezi) alta! benyújtott sportfejlesztési proqram szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ kosárlabda stratégiai 
feJ lesztési koncepciójahoz. 

A sportfeJlesztési proqram Jóváhaqyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok 
támogatasava i osszefuqqő sportfej 1 esztési proqram és a i qazol ás kl adására irányul ó hatósaqi 
eljárásban fizetendő 1qazgatási szolqáltatási díjról szóló (VI. 30.) l rendelet l. §a) pontja és (2) bekezdése 
alapJán a Kérelmez6nek 60 OOO Ft iqazqatási szolqáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező 
részben foglaltakkal osszhangban teljesített 

Tájékoztatom, hoqy a Kormányrendelet 4. §ának (ll) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési 
proqramjáL annak költségtervét és a jóváhaqyott támogatás osszeqét a honlapján köteles közzétenni 

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyeimét arra, hoqy a jelen határozatban jóváhaqyott tamogatási osszeq 
fel használásának a Kormányrendeletben foglaltak. és az M KOSZ El nakségének értékelési el veivel összhangban kell torlénnie 
A támoqatas felhasznalásáról történő elszamolást az ellenőrző szervezet, a Nemzeti Spmt Intézet véqzi, az elszámolási elvek 
fiqyelembe vételével 

Hatáskorömet és illetékesséqemet a Tao. tv. 22/C §-ának (31 bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a 
Kormányrendelet 2.§ ának (l) bekezdés 2. pontja határozza meq 

Dontésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meq 

BurJapesL 2013.08.06 

A hatarozat:ot kapják: 
L Kér·eJ mező 
2. ir·attar 

2 

Szalay Ferenc 
elnök 
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Egyesületünkről 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 1997-ben alapított egyesület azzal a 
céllal jött létre, hogy a kerület területén lakó és tanuló diákok részére kosárlabda sportágban rend
szeres képzést biztosítson. Ennek érdekében naponta edzéseken és hétvégeken egy vagy két mérkő
zésen vesznek részt gyerekeink. 

A Kőbányai Darazsak filozófiája az, hogy senkit nem küldenek el, elsősorban a sportágat akarják 
megszerettetni a gyerekekkel és egészséges, a sportot szerető embereket akarnak nevelni. Ez egyéb
ként az önkormányzat elvárása is az egyesülettel szemben. Nem elsőrendű cél - de természetesen 
fontos- az eredményes szereplés is, hiszen akár élversenyzők is ki nevelődhetnek az egyesületbőL 

A Darazsak vezetése különleges figyelmet szentel a hátrányos helyzetű gyerekeknek, akikkel Kőbá
nyán sajnálatos módon nagy létszámban találkozhatunk. Helyzetük kezeléséhez felhasználjuk a kerü
leti esélyegyenlőségitervet és programot is. 

Jelenleg több mint 180 igazolt és 100 előkészítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Szent Lász
ló Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az előkészítő csoportok pedig több kerületi általános 
iskolában működnek együttműködési megállapodások alapján. 

A nem igazoltak száma a különböző iskolákban 180 fő, ők előkészítő csoportokban sajátítják el a 
sportág alapjait az együttműködő oktatási intézmények diáksport csoportjaiban. A kerületben jelen
leg hat oktatási intézményben dolgozunk együttműködési szerződés alapján: Kincskereső Óvoda; Ka
da Mihály Általános Iskola; Harmat Általános Iskola; Szent László Általános Iskola; Keresztury Dezső 
Általános Iskola; Széchenyi István Általános Iskola. 

A kerületi iskolai "Kenguru" bajnokságot is a Darazsak bonyolítja. Különleges figyelmet szentelünk 
a nagycsaládosoknak, részükre fizetési kedvezményeket biztosítunk az edzőtáborok, versenyekre való 
utazás alkalmával, valamint a tagsági díj fizetésénéL 

Az alapok egyre szélesednek, és ma már nemcsak Buda pesten, de országos szinten is meghatározó 
egyesület a Darazsak, hiszen az országos versenyeken már nagy hagyományokkal rendelkező klubo
kat is legyőztünk. 2001-ben a kadet, 2002-ben az ifi korosztály bejutott az ország legjobb nyolc csapa
ta közé. Még ugyanebben az évben a gyermek csapat budapesti első és országos harmadik lett. 
2003-ban lány gyermek csapatunk is bejutott az országos döntőben, majd 2004-ben a serdülő fiú 
csapat a klub addigi legnagyobb sikerét érte el: megnyerte az országos bajnokságot. Azóta 2005-ben 
a kadet csapat ezüstérmes lett, majd 2006-ban megvédte országos bajnoki címét. Az azóta eltelt idő
ben a különböző korosztályú csapataink többször is az ország legjobbjai közé verekedték be magukat 
és ez a mai napig is így van. 

Sportegyesületünk csatlakozott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 
"Nevelési-oktatási intézmények tanárai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása" 
c. pályázati felhíváshoz, melyen eredményesen vett részt és támogatásban részesült. 

A 2010/2011-es bajnoki évtől a pályázat segítségével elkezdődött egy olyan program, amely a kő
bányai általános iskolák alsó tagozatainak felső részével (nevezetesen a harmadikos, de jobbára a 
negyedikes) diákokkal ismerteti és szeretteti meg a sportágat. A program keretében együttműködé
seket kötöttünk és házi versenyek szervezését is elkezdtük ennek a korosztálynak. 

A cél az, hogy az alapokatminél szélesebbre tárjuk, minél több gyerek tudjon megismerkedni ezzel 
a sportággaL 

2013-ban a Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzattal együttműködve a helyi Kada Mihály Ál
talános Iskola udvarán egy kosárlabda-pálya méretű tornaterem-beruházást kezdtünk el, mely egy
szerre szolgálja a mindennapos iskolai testnevelés és a kosárlabda utánpótlás-nevelés céljait. 

A 2010-2015 évek közötti program alapvetően azt célozza, hogy kilépve Kőbánya határain, először 
a szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Dél-és Kelet-Pesten egy erős, nagy létszámú 
bázisra épülő, meghatározó utánpótlás-nevelő egyesületté váljon a Kőbányai Zsíros Tibor Kosárlabda 
Akadémia. 

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE * 1105 BUDAPEST, Ihász utca 24. 

TELEFON: 260-3663; TELEFAX: 261-8851 * Bankszámlaszám: 10700543-43769201-51100005 

www.darazsak.hu, e-mail: kobanyaidarazsak@gmail.com 

6 



PROJEKTLEÍRÁS 

a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/1 hrsz.-ú ingatlanon építendő tornate

remről 

A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2010-2015 közötti - a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által is elfogadott - sportfejlesztési programja a 2012. évre tartalmazza a Kada 

Mihály Általános Iskola területén tornacsarnok építését. 
A beruházás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásával a társa

sági adóról és az osztalékadóról szóló, a 2011. évi LXXXII. törvénnyel módosított 1996. évi 

LXXXI. tv. alapján az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Nemzetgazdásági Minisztérium és a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jóváhagyásával - a támogató gazdasági társaság 

társasági adójának felhasználásával - elkezdhetjük. A beruházás tervezett összege bruttó 
520.000.000 Ft. 

A projekt rendelkezik a érvényes építési engedélyezési tervvel, Budapest Főváros X. kerü
let Kőbányai Önkormányzat 4/2012 (11.27.} sz. költségvetési rendeletében elkülönített és az 
egyesület részére biztosított 150.000.000 Ft önrésszel, valamint az ehhez kapcsolódó tulaj

donosi hozzájárulással és az állam részére jelzálogjog-bejegyzési hozzájárulással megállapo

dás keretében. 

A beruházás megkezdődött, várható befejezése 2014. július 31. 

Támogatók: 

Budapest Kóbányai 
Önkormányzat 

Budapesti Kosárlabdázók Kosárvarázs 
Alapítvány 
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bp. &oldal, összesen: 2 

From: c-=:~<<<:«<c::z::c~ 
To: , ·~~,~~ 
Sent: Tuesday, October 15, 2013 2:05 PM 
Subject: 2013. novemberi KOS és KT ülés 

Tisztelt Címzett! 

Várhatóan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
novemberében tárgyalja a kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló 
tájékoztató című előterjesztést. 
Kérem, hogy 2013. október 28-áig szíveskedjék megküldeni a email címre 
egyesületének tájékoztatóját a 2013-as évre vonatkozóan. 

Köszönettel: 

Fürst Ágnes 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
1102 Budapest, Sze nt László tér 29. 

Tel.: 4338-143 

Tisztelt Hanzik Ágnes! 
k.-l sc 

Küldöm a TAO Pályázat részletezését, Határozatait, az NSI felé beadott elszámolás szöveges 

szakmai anyagát és egy rövid kiegészítőt! 

Üdvözlettel: 
Salkavics Gábor 

2013.11.05. 



MAGYAR 
LABDARÚGÓ 
SZÖVETSÉG 

lktatószám: ki/JHOl-3150/2013 
Ügyi ratszám: be/SFP-3150/2013 
Ügyintéző: dr. Barcsa Péter 
E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 

Tárgy: sportfej l esztési program 
jóváhagyására irányuló kérelemjóváhagyása 

Kőbányai Ifjúsági Sportegyesül et 
Budapest 

Gyakorló utca 25. 
1106 

A Magyar Labdarúgó Szővetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános 
szabál y ai ról sz ól ó 2 004. évi CXL. törvény (a további akban: Ket.) 71. §-ának (l) bekezdése, a sportról sz ól ó 2 004. évi l. törvény 
(a további akban: St v.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontj a, a társasági adóról és az osztalékadóról sz ól ó 1996. évi LXXXI. 
törvény (a további akban: Tao. tv.) 2 2/C. §-a, val ami nt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási i gazol ás 
ki áll í tásáról, fel használ ás áról, a támogatás el számol ásának és ellenőrzésének, val ami nt visszafizetésének szabál y ai ról sz ól ó 
107/2011 (VI.30.) Karm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

A támogatási i gazol ás ki állításának feltétel ét képező sportfej l esztési program j óváhagyására irányul ó elj á rással 
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Kőbányai Ifjúsági Sportegyesütet 
kérelmező (székhelye: 1106 Budapest Gyakorló utca 25., adószáma: 18159721 - 2 - 42, képviselője: Salkavics Gábor) (a 
továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartal mát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 
4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az 
alábbi összegekben 

jóváhagyom: 

Támogatás jogcíme! Közvetlen Köu:~.~~~~öl dij! Ellenőrző Támogatás A program l 

l 
támogatás szervnek összesen megvalósításához 

összege fizetendő szükséges önrész 

·~·~ ~~ ••~•W MW-~·-~- l~-~ _ll~_!ósági ~iL ... ..... 
El ő finanszírozással 

l 25436Ft i megvalósítandó 
l 233 657 Ft 12 718 Ft l 271 811 Ft 545 062 Ft rgy; e.,,., j l ~_r:uházás, fel új í tás ' ' 

tánpótlás-nevel és i l 14 843 235 Ft 306 040 Ft l 153 023 Ft 15 302 298 Ft l 700 255 Ft rodotok l 

zakképzéssel 
l·· 

~s-~függő feladok 
219 899 Ft 4 534 Ft 2 267 Ft 226 700 Ft i 680 101 Ft 

Osszese n: 16 296 791 Ft 336 010 Ft 168 008 Ft 16 800 809 Ft 2 925 418 Ft 

l 

.~~ 
adadas 

Cím: 1112 Budapest) Kánai út 2/D. levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1. 
Tel.: +36-1-577-9500 Fax: +36-1-577-9503 E-mail: m @mlsz.hu 



MAGYAR 
LABDARÚGÓ 
SZÖVETSÉG 

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel 
megnevezése 

játéktér/pályakarbantartó gépek, ki eg. 

játéktér/pályakarbantartó gépek, ki eg. 

Gyeptrágyázási program 

Összesen: 

jóváhagyott Megvalósítás 
támogatási módja 
összeg 

628 019 Ft E l ő fi na nszí ro z ott 

88 376 Ft E l ő fi na nszí ro z ott 

555 416 Ft E l ő fi na nszí ro z ott 

l 271 811 Ft 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (l) bekezdés a) pontja 
alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak 
köz l és étől számított harmi ne napon bel ül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és M unkaügyi 
B í róságtól. A közigazgatási határozat b í rósági fel ülv i zsgál a tát a fenti ügyiratszámra val ó hivatkozással, a Fő vá rosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett. de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti. 

A Kérelmező 32 OOO Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési 
számlájára. 

INDOKOLÁS 

A Kormányrendelet 4. §-ának (l) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a 
támogatás igénybevétel érejogosult szervezet a tervezett támogatással éri n tett sportfej l esztési programját - több évre sz ól ó 
sportfej l esztési program es etén évekre lebontva -, annak tervezett megval ósítását megelőzően a j óváhagyás t végző 
szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. 

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (l) bekezdésében meghatározott határidőig- 2013.04.29. napján
benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2013.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a 
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati 
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát - a 2013/2014-es támogatási időszak 
tekintetében- a rendel kez ő részben foglaltak sze ri nt j óvá hagytam. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a 
következő megáll apitásokat teszem: 
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Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű 
szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett 
csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott 90%-os támogatási intenzitás ra vonatkozó el ő í rá st - a Kére l me z ő utánpótlás-nevel és i fel adatok támogatása 
jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 15 302 298 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező 
sportfej l esztési programjának utánpótlás-nevel és i fel adatok támogatása j o g cím al att j óváhagyott támogatás összegét az 
egyes alj ogcí mek tekintetében arányosan kell fel használ ni a, 

ezért- figyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra -a 
Kére l me z ő sportfej l esztési programjának utánpótlás-nevel és i fel adatok támogatása jogcím al á betervezett költségét 
24 120 288 Ft támogatási összeggel csökkentettem. 

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által 
eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a 
Kérelmező a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának 
módosítását. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési 
koncepció j ához. 

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok 
támogatásával összefüggő sportfej l esztési program j óváhagyására és a támogatási i gazol ás ki adására irányul ó hatósági 
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet l. §a) pontja és (2) bekezdése 
alapján a Kérelmezőnek 32 OOO Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező 
részben foglaltakkal összhangban teljesített. 

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendel et 4. §-ának (ll) bekezdése al apj án a jel en határozatommal j óváhagyott sportfej l esztési 
programját, annak költségtervét és a j óváhagyott támogatás összegét a honi apj án kötel es közzétenni. 

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyeimét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg 
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A 
támogatás fel használásáról történő el számol ás t az ellenőrző szervezet, a Nemzeti Sport l ntézet végzi, az el számol ás i el v ek 
figyelembe vétel ével. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának {2) bekezdés f) pontja, valamint a 
Kormányrendel et 2. §-ának (l) bekezdés 2. pontj a határozza meg. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. 

Budapest, 2013.08.29. 
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A határozatot kapják: 
l. Kérelmező 
2. Irattár 
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Budapest, 2012.08.29 
lktatószám: ki!JH01-1í50í20í2 
Ügyi-atszá~: be/SFPHP06-115012012 
E-:-r~~'· zs·s:.janos@m!szJtu 

~:ézC: D:-. Ze!e: János 

Kőbányai 

Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás szóló 
2004. évi CXL. törvény (1-(et.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi l. törJény (Stv.). a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
k állításáróL felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/201 i 

'- '· rZorm. rendele\ (Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

L :2--:og:=.:ás' 'gazolás kiállitásának feltételét képező sportfejlesztési program ióVáhr30'•'asára 
§-s~a:-: ,3 t:ekezdésében kaport jogkörömben eljá:va, a(z} Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
G,e";crió ~lea 25., :=.dószáma: 18159721 - 2 - 42, képviselője: Salkavics Gábo:) (a tovrábbíatkban: 
progr:=.cnjának szakmai tartalmát illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának 
programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben 

jóváhagyom: 

1 Támogatás jogcíme Közvetlen Közreműködői díj Ellenőrző szervnek i 

l 

támogatás összege összege fizetendő hatósági 
díj 

l Előfinanszírozással 

1 

megvalósítandó tárgyí 
3 252 944 Ft 67 071 Ft 33 536 Ft 

eszköz beruházás, 
ifelüjítás 

l Utánpótlás-nevelési 
42 283 506 Ft l 871 820 Fl 435 912 Ft 

i feladatok 

! Szakképzéssel 
109 949 Ft 2 267 Ft 1 134Ft l összefüggő feladok ! 

:Összesen: l 45 646 399 Ft 941 158Ft 470 582 Ft 

Támogatás 
összesen 

3 353 551 Ft 

43 591 238 Ft 

113350Ftl 

47 058 139Ft 

A program 
megvalósításához 
szükséges Önrész 

1 437 236 Ft 

4 843 471 Ft 

340 050 Ft 

6 620 757 Ft 

l 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alaoján 
helye nincs. A Kérelmező a Ket 109. §-ának (3) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 
harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi TörvényszéktőL 

A Kérelmező 32 OOO Ft igazgatási szolgáltatásl d íjat fizetett meg az MLSZ 1 0300002-104 73718-49020341 szám ü fizetési számlájára. 

INDOKOLÁS 
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MAGYAR 
lABDARÚGÓ 

SZ ÖVETSÉG 

A Kormányrendelet 4. §-ának (í) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás 
igénybevételére jogosult szarvezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját- több évre szóló sportfejlesztési program 
eselén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósitását megelőzően a jóváhagyást végző szarvezet részére jóváhagyás céljából 
benyújtsa. 

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig- 2012. 04. 30.- benyújtotta. A 
közigazgatási hatósági eljárás 2012.04.1í. napján indult meg. Mível eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési 
program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3} bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező 
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát 2012/2013-as támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak 
szerint jóváhagytam. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő 
megállapításokat teszem: 

• a(z) laptop 2 db megnevezésü projektelem megvalósitását az MlSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogalja; 
' a(z) Gyepszellőztető gép megnevezésü projektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja: 
• a(z) Gyeptágyázás i program megnevezésű projektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; 
• a(z) Szárítógép megnevezésű projektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; 
• a(z) Gyúrópad 2 megnevezésű projektelem megvalósitását az MlSZ hatósági jogkörétien eljárva nem támoga~a; 

• az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tárgyí feltételeinek folyamatos javítása. E 
stratégiai célt - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerapeJtetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező 
játékosok számát-, valamint a Tao törvény 22/C. §(4) bekezdésének ea) alpontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra 
vonatkozó előírást szem előtt tartva a Kérelmező tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alatt megvalósítani kívánt sporteszköz, 
sportfelszerelés projektelemei 175 308 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét a beszerezni kívánt sportfelszerelések tekintetében arányosan kell 
felhasználnia; 

ezért- figyelemmel a Tao törvény 22/C. §-ának (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra a Kérelmező 
sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költség ét 1 447 956 r-t támogatási összeggel 
csökkentettem. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1ncrc-:1rnm21 kao<:solati)an a Kove!Ke2:o 

megállapításokat teszem: 

·az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának 
E stratégiai célt szem előtt tartva - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban s?;~reoeltel19ti es 
versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao törvény 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
90%-os támogatási intenzit3sra vonatkozó előírást - a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt 
megvalósítani kívánt projektelemei 43 591 238 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának 
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljageírnek tekintetében arányosan 
kell felhasználnia; 

ezért- figyelemmel a Tao törvény 22/C. §-ának (4) bekezdés a) ponljában meghatározott 90%-os támogatási inte:1z'tásra- a Kérelmező 
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 28 121 298 Ft támogatási 
összeggel csökkentettem. 

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek kőzötti aranyos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által 
eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósitását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kérelmező a 
Kormányrendelet í O. §-ának (2) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág stratégiai 
fejlesztési koncepcíójához. 
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A spo:tfejlesztés: :::;;;ra-n jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával 
összefü;;;gö sc;o-t'ej"esztés' omgram jóváhagyására és a támogatási igazo ás kiadására irányuló hatáségi eljárásban fizetendő igazgctásí 
sz::; ~á:atás' c:'r:':. sz:'.ió 3912011 (VI. 30.) NE FM l rendelet . §a) es bekezdése alapján a Kérelmezőnek 32 OOO Ft igazga•ásí 
sz:; c;3:'atás :·_ ·"ze~ssi 1\ö:eiezettsége keletkezett, amelyet a részber fogl;:dakkal osszhansban te1,es'tet. 

f-la;ás:.;öröme: és illetékességemet a Tao. 221C_ §-ának bekezdése, az S~·i. 22. §-ának 
Korrrályrende!et 2. §-ának (1 bekezdés 2. ponlja határozza meg. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek a iapján hoztam. 

határozatot kapják: 
Kérelmező 

~ ir2::ár 

- k. m. f.-
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Nemzeti Sport Intézet részére 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Tárgy: Szakmai beszámoló 
(Beadási határidő: 2013. július 30.) 

Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület szakmai beszámolója 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFPHP06-
1150/2012 számon vette nyilvántartásba. 

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet ll.§ (l) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a 
támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az 
ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni 
kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az 
adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről. 

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési 
tevékenységének 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk 
eredményeit. 

A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemeit stratégiai célokat tartalmazta (a pontos 
programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés 
tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült). 

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület -KISE- az amatőr felnőtt csapat versenyeztetésén felül, 
kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozik. A KISE a Kőbányai Önkormányzat, 
támogatásából, szülői hozzájárulásból és a Baráti kör támogatásából működik. 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségei 

Sportfejlesztési programunk megvalósításának alappillére a megfelelő infrastruktúra 
biztosítása, fenntartása valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközök megteremtése. 



Megfelelő infrastruktúra biztosítása, fenntartása 

Az előző támogatási program keretében épült és 2012 augusztusában használatba vett új füves 
60m*50m.-es edzőfelülettel sikerült biztosítani azt, hogy az ovisok és az 1.-2.-osztályos 
labdarúgók a KISE Gyakorló utcai sporttelepén tarthassák a szabadtéri edzéseiket Nem 
kellett elutazni a szülőknek egy másik helyszínre, így nem csak, hogy megtartottuk 
labdarúgóinkat, hanem megduplázódott a korcsoport létszáma. A meglévő füves nagypályával 
így l O.OOO.-m2.-re nőtt az edzésfelület, ami azt jelenti, hogy négy csapattal több tud egy nap 
edzést tartani a Gyakorló utcai létesítményünkön, ezzel megszűntek, úgy az edzések, mint a 
mérkőzések időpont egyeztetési problémái. 
Az éves gyepregenerációs programnak köszönhetően, a bajnoki idény végére is szinten 

tudtuk tartani a pálya minőségét, amit nagy eredménynek tartunk! A szakszerű munkálatok
szelektív gyomirtás, gyeptrágyázás, talajpótlás, talajkiegyenlítés, gyepszellőztetés, speciális 
homokszórás, talajlazítás, felülvetés, szinten tartották a füves pályánk állapotát. A nagy 
igénybevétel egyáltalán nem látszik a pálya jelenlegi állapotán 

Megfelelő eszközök, felszerelés biztosítása 

Az előző évi támogatási program keretében megvalósult a labdafogó oszlopok javítása. A 
labdafogó hálókat megrendeltük, annak elkészülte nagyban növeli majd az edzések 
hatékonyságát, intenzitását, mert a labdás gyakorlatok után nem a labdaszedésre kell az edzés 
időt pazarolnia a játékosnak, hanem egyből a következő feladatot végezheti. A labdafogó 
hálókat program hosszabbítás keretében kívánjuk megvásárolni. Amatőr felnőtt csapatunknak 
teljes mezgamitúrát és edzésfelszerelést biztosítottunk Új padokat vásároltunk, ami nagyban 
emelte az öltözők komfortfokozatát 

Utánpótlás nevelés költségei 

Egyesületünk céljai, szakmai programunk szorosan kapcsolódnak az MLSZ stratégiai 
programjához, a program megvalósításának eszközeit az alábbiakban részletezzük: 

Megfelelő játéklehetőség biztosítása, versenyeztetés 

Budapesti Labdarúgó Szövetség korosztályos bajnokságaiban és a Bozsik Kibontakoztatási 
Programban -ahol továbbra is körzetvezetők vagyunk- ma már több mint 500 fő igazolt 
utánpótlás korú játékosunkat versenyeztetjük 

A KISE utánpótlás csapatai az elmúlt bajnoki idényben a BLSZ bajnokságokban, átlagot 
tekintve 5. helyen végeztek: 

Felnőtt csapat BLSZ II 7. helyezés 
Ul9 10. helyezés 
Ul6 7. helyezés 
Ul5. 5. helyezés 
Ul4. 4. helyezés 
U 13/1. 3. helyezés 
Ul3/2. 6. helyezés 
Ul2. 3. helyezés 
U 12/B 5. helyezés 



Hosszú idő után újra az U15.-ös és U14.-es csapatainkat-a 2013/2014.-es bajnoki idényben
az MLSZ II osztályú bajnokságbaneveztük 
Idén is több korcsoporttal vettünk részt Ausztriában a hagyományos, Scheiblingkirchenben, 
megrendezett nemzetközi tomán 
Több saját rendezésű tomát bonyolítottunk le. 

A Bozsik tomákon korosztályonként, átlagban 5-6 csapattal vettünk részt. 
Minden korosztályunk legalább egy tomát nyert a téli felkészülés során. 
Felnőtt csapatunka kvalifikációs bajnokság során bennmaradt a bajnoki osztályában, ami azért 
is örömteli, mert egyre több ifjúsági játékosunk játszik hétről hétre a bajnoki mérkőzéseiken. 

Mivel az egyesület saját pálya kapacitása nem elég a jelenlegi játékosállomány kiszolgálására, 
ezért pályabérléssei oldottuk meg az ifjúsági csapataink pályaigényét A Merkapt Maraton SE 
sporttelepén egy UEFA méretű, kiváló minőségű füves pályát tudtunk bérelni heti három 
alkalommal az Ul9.-es, Ul6.-os és Ul5.-ös csapataink számára. A pálya a földrajzi közelsége 
és kifogástalan minősége miatt ideális megoldás volt a minőségi munka végzés 
szempontjábóL 
A novembertől -márciusig tartó időszakban több termet tudtunk bérelni, így az alsóbb 
korcsoportokat nem kellett kitenni a szélsőséges időjárási körülményeknek A kulturált 
körülmények közötti edzésfeltételek biztosításával több alsós, óvodás korú játékost tudunk 
megnyerni magunknak. A téli szakaszban eddig csökkent a létszám, de most drasztikusan 
emelkedett, köszönhetően a jó minőségű edzésfeltételeknek 

Edzők, edző-pedagógusok képzése, megbecsülése 

A 2012/2013 évadra elnyert támogatásokból sikerült orvosoini azt a problémát, hogy nem 
tudtuk edzőinket kellőképpen megbecsülni, más helyeken is állást vállaltak a mindennapi 
megélhetésük miatt, illetve egy edző két-három csoporttal is kénytelen volt foglalkozni, 
ahelyett, hogy egy korosztálynál két edző dolgozna. Szélesítettük az edzői palettát, speciális 
edzők, pl. kapusedző, egyéni képzéssel foglalkozó edző alkalmazásával, mely a minőségi 
képzést szolgálja. 

Hat főállású és hat mellékállású edző végzi a mindennapi feladatokat. 

Főállású edzőink: 

- Salkavics Gábor TF. Labdarúgó szakedzői diplomával, UEFA A licencel és jelentős 
tapasztalattal (BVSC, MTK, Bp. Honvéd, csapatainál edző vagy utánpótlás vezető) 

rendelkezik, 
- Wendl László TF. labdarúgó szakedzői diplomával, UEFA B licencel és jelentős 

tapasztalatokkal (KSI, BVSC, Honvéd, négy év Kuvait) rendelkezik 
-Kovács József TF. labdarúgó szakedzői és sportmenedzseri diplomával valamint UEFA B 
licencel rendelkezik 
- Árva József TF. Sportmenedzseri diplomával, TF középfokú edzői képesítéssel valamint 
UEFA B licencel rendelkezik 
-Német György UEFA B licencel rendelkezik 
- Vass J án os UEFA B licencel rendelkezik 

A mellékfoglalkozású kollégák: 



-Nagy Gábor testnevelő tanári diplomával és alapfokú edzői képesítéssel rendelkezik, 
- Törteli Tibor tanári diplomával, TF középfokú edzői képesítéssel és UEFA B licencel 
rendelkezik, 
- Magyari András UEFA B licencel rendelkezik. 
- Galántai Zsolt jelentős labdarúgó múlttal és D licencel rendelkezik 
- Csuhai-Csinos Géza profi labdarúgó pályafutással -VASAS NBI- és kapusedzői 
végzettséggel rendelkezik 
- Babály László nemzetközi atlétikai karrierre!, NBII.-es labdarúgó múlttal és testnevelő 
tanári diplomával valamint alapfokú edzői képesítéssel rendelkezik 

Egyesületünkhöz jelenleg három, még aktív labdarúgó jár edzésvezetési gyakorlati 
tapasztalatszerzésre és pályaedzőként segíti a korosztályos edzők munkáját. Ök 
javadalmazásban nem részesülnek. 

Megfelelő sporteszközök, felszerelések biztosítása 

Minden korcsoportnak, az életkorának megfelelő méretű labdát biztosítottunk a hatékony 
technika tanulásának érdekében. Egységes szereléscsomagot tudtunk biztosítani a 
gyerekeknek, ami táskát, anorákot, két melegítőt, két pólót, két sportszárat és rövidnadrágot 
tartalmazott. 

Képzési költségek 

Az edzőképzés átszervezése miatt, idén nem volt lehetőségünk UEFA B vagy A licencre 
felvételt nyernie edzőinknek Ami indult képzés az földrajzilag nem volt megfelelő. A 
hiányzó licenceket program hosszabbítás keretében kívánjuk megszerezni. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és 
annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 

valósak és hitelesek 

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámoJórnat elfogadni szíveskedjen. 

Budapest, 2013. július 29. 

Tisztelettel: 

képviselő 

p.h. 



Elérhetőség, telefonszám: Salkavics Gábor 70/3644235 
Összesített elszámolási táblázat 

NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete 
::::"c_"., t_ 

Támogatott szervezet neve: 
Végső felhasználó kedvezményezett neve: 
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma: 
Támogatási jogcím megnevezése: 

. ·-

1. KISE - Arva József 
2. KISE - Babály László 
3. KISE - Czutor Gábor 
4. KISE - Firkala Viktor 
5. KISE-Galántai Zsolt 
6. KISE - Horváth Péter 
7. KISE-Kovács József 
8. KISE - Magyari András 
9. KISE- Moskovicz Ágnes 
1 O. KIS E - Nagy Gábor 

- - . - -·· 

U11 edzö 
koordinációs edző 
pályakarbantartó 
US edző 
egyéni képzés 
U7, U6 edző 
U13 edző 
U12 edző 
utánpótlás szervező 
U16 edző 
U9 edző 

->lBérköltsé__g_e: 

11. KISE- Német György 
12_ KISE - Salkavics Gábor 
13_ KISE - Szőke Pál 

utánpótlás szakágvezető 
pályakarbantartó 

14. KISE-Törteli Tibor U14 edző 
15. KISE -Vass János U10 edző 
16. KISE - Wendl László U19, U15 edző 

Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
SFPHP15-1473/2012 
Utánpótlás-nevelési feladatok 

. --



Elérhetőség, telefonszám: Salkavics Gábor 70/3644~ 

Támogatott szervezet neve: 
Végső felhasználó kedvezményezett neve: 
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma: 
Támogatási jogcím megnevezése: 
Az elszamolas moaJa: 
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, 

aláhúzandó) 

Sor-
sz á Bizonylatszám 
m 

1 923/2012 
2 VSZ13195 
3 406/2013 
4 555/2013 
5 554/2013 
6 H332405626 
7 H332405582 
8 0859544 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Számla kibocsátója 

EuroGreen Tiszafa Kft. 
Csenkesz Kft 
EuroGreen Tiszafa Kft. 
EuroGreen Tiszafa Kft. 
EuroGreen Tiszafa Kft. 
Manutan Hungária Kft 
Manutan Hungária Kft 
Jako-Magyarország Kft 

NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete 

Összesített elszámolási táblázat 
\..,.;IL~..),. :C:: \,'c.., k -....:..>'L 

Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
SFPHP15-1473/2012 
Utánpótlás-nevelési feladatok 

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott 
tevékenység/ 

Konkrét esemény, feladat, 
tevékenység, eszköz 

. m~g nevezése 

Eurogreen sport gyepszőnyeg 
Fűmag vásárlás 
gyeptrágya vásárlás 
eurogreen munka 
gyeptrágya 
öltözőpad 2 db 
ÖLTÖZŐPADOK 
jaka felnőtt 

Teljesítés 
időpontja 

2012.08.07 
2013.05.22 
2013.05.21 
2013.06.07 
2013.06.07 
2013.06.04 
2013.06.03 
2013.06.27 

Számla bruttó értéke Elszámolt érték 

132 906 132 906 
461 01 o 461 010 
188 595 188 595 
825 500 825 500 

97 790 97 790 
49 872 49 872 

900 777 900 777 
245 181 245 181 

l ÖSSZESEN: l - --:2901 631' - 2 901 631' 



Elérhetőség, telefonszám: Salkavics Gábor70/364423 

Támogatott szervezet neve: 
Végső felhasználó kedvezményezett neve: 
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma: 
Támogatási jogcím megnevezése: 
Az elszamolas modJa: 
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, 

aláhúzandó) 

Sor-
sz á Bizonylatszám 
m 

1 N47300-204350 
2 VE300054 
3 2189396 
4 962488 
5 002937 
6 2746/2013 
7 4230216 
8 0859535 
9 0859546 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Számla kibocsátója 

KÉZMŰ NONPROFIT KFT 
3 Ász Kft. 
Jako-Magyarország Kft 
SR Studio Bt. 
SZAB-FA 98'BT 
KÉZMŰ NONPROFIT KFT 
Csernák József 
Jako-Magyarország Kft 
Jako-Magyarország Kft 

NSI, TAO támogatás 1. szám ú melléklete 

Összesített elszámolási táblázat 
-::;::--;::__ ..._ ~2C.e. .::::.. ~~ 

Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
SFPHP15-1473/2012 
Utánpótlás-nevelési feladatok 

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt 
támogatott tevékenység/ 

Konkrét esemény, feladat, 
tevékenység, eszköz 

megnevezése 

Kézmű 30 db labda 
Sportszár vásárlás 
kabát, táska vásárlás 
Póló vásárlás 
melegítő, rövid nadrág 
Labda és bójavásárlás 
Sportszár vásárlás 
anorák 
jako vegyes 

Teljesítés 
időpontja 

2012.11.23 
2013.05.13 
2013.03.28 
2013.04.16 
2013.05.13 
2013.05.29 
2013.06.18 
2013.06.12 
2013.06.27 

Számla bruttó értéke 

32 394 
166 726 
413 472 
272 570 
884 640 
526 295 
137 549 
550 050 

2 185 674 

Elszámolt érték 

32 394 
166 726 
413 472 
272 570 
884 640 
526 295 
137 549 
550 050 

2 185 674 

l -- -- ÖSSZESEN: l -- ------s16937oJ 5 169 3701 



Elérhetőség, telefonszám: Salkovics Gábor 70/3644235 NSI, TAO támogatás 1. szám ú melléklete 

Összesített elszámolási táblázat 
s.....:z "~"""~ \_'--; \1"\ 's 

Támogatott szervezet neve: Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Végső felhasználó kedvezményezett neve: Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma: SFPHP15-1473/2012 
Támogatási jogcím megnevezése: Utánpótlás-nevelési feladatok 

Az elszámolás módja: 1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott 
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó) tevékenység/ 

Sor-
szá Bizonylatszám 
m 

1 4327869 
2 4327863 
3 4327870 

Konkrét esemény, feladat, 
Számla kibocsátója tevékenység, eszköz 

megnevezése 

Belvárosi Autóbusz Szolg Bt buszbérlés1 
Belvárosi Autóbusz Szolg Bt buszbérlés2 
Belvárosi Autóbusz Szolg Bt buszbérlés3 

Teljesítés 
időpontja 

2013.06.01 
2013.05.30 
2013.06.02 

Számla bruttó értéke Elszámolt érték 

·-··- -----

205 OOO 
205 OOO 
183 OOO 

205 OOO 
205 OOO 
183 OOO 

l ÖSSZESEN: l 593 oool 593 OOO' 



Elérhetőség, telefonszám: Salkavics Gábor 70/3644235 NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete 
Összesített elszámolási táblázat ~ ~LC. 0 ~i' '3-A--t_ 

Támogatott szervezet neve: Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Végső felhasználó kedvezményezett neve: Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma: SFPHP15-1473/2012 
Támogatási jogcím megnevezése: Utánpótlás-nevelési feladatok 
Az elszámolás módja: 1.) Bruttó /nincs AFA levonás/, 2.) Nettó /AFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt 
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó) támogatott tevékenység/ 

Sor- l B" l t . l Számla kibocsátója Konkrét esemény, feladat, l Teljesítés l Számla bruttó l Elszámolt érték • 1zony a szam 
tevékenység, eszköz megnevezése időpontja értéke szam 

1 KB/2012/182 Gazdasági TISZK Gazdasági szerv. Keleti Károly számla1 2012.10.26 381 800 381 800 
2 KB/2012/190 Gazdasági TISZK Gazdasági szerv. Keleti Károly számla 2 2012.11.29 149 400 149 400 
3 7750802 Gazdasági TISZK Gazdasági szerv. KELETI KÁROLY PÁLYABÉRLETI 2013.01.31 315 400 315 400 
4 7750804 Gazdasági TISZK Gazdasági szerv. keleti károly 2013.02.28 332 OOO 332 OOO 
5 7750806 Gazdasági TISZK Gazdasági szerv. keleti károly 2013.04.05 415 OOO 415 OOO 
6 6791895 Merkapt Maraton merkapt pályabérlés 2012 szeptember 2012.10.01 90 OOO 90 OOO 
7 3545008 Merkapt Maraton merkapt számla április 2013.04.30 630 OOO 630 OOO 
8 2013/A/885 Kőbányai Önkormányzat janikovszky november-december 2013.03.25 117 OOO 117 OOO 
9 2013/A/886 Kőbányai Önkormányzat 01-02 hó 2013.03.25 144 OOO 144 OOO 

1 O 2013/A/1285 Kőbányai Önkormányzat március 2013.04.20 63 OOO 63 OOO 
11 354501 O Merkapt Maraton merkapt május-június 2013.06.13 530 640 530 640 
12 8233865 Gazdasági TISZK Gazdasági szerv. KELETI PÁLYABÉRLET 2013.05.06 189 720 189 720 
13 2013/A/455 Bp. Főváros X. ker. Önkorm. pályabérlet dupla 1 2013.03.05 176 400 176 400 
14 2013/A/498 Bp. Főváros X. ker. Önkorm. pályabérlet 2 2013.02.28 128 OOO 128 OOO 
15 2013/A/456 Bp. Főváros X. ker. Önkorm. pálya1 március 2013.03.31 88 200 88 200 
16 2013/A/499 Bp. Főváros X. ker. Önkorm. pálya 2 március 2013.03.25 64 OOO 64 OOO 
17 KE69/2013 Kertvárosi Sportlétesítmények Kft. pályabérlet 2013.03.22 70 200 70 200 
18 KE47/2013 Kertvárosi Sportlétesítmények Kft. pályabérlet 2013.03.20 50 400 50 400 
19 KE33/2013 Kertvárosi Sportlétesítmények Kft. pályabérlet 2013.02.15 217 800 217 800 
20 KE74/2013 Kertvárosi Sportlétesítmények Kft. pályabérlet 2013.04.11 70 200 70 200 
21 KE129/2013 Kertvárosi Sportlétesítmények Kft. pályabérlet 2013.06.02 46 800 70 200 
22 KE52/2013 Kertvárosi Sportlétesítmények Kft. pályabérlet 2013.03.26 93 600 70 200 

l ÖSSZESEN: -J 4 363 5 601 4 363 5601 



Elérhetőség, telefonszám: Salkavics Gábor 70/3644235 NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete 

Összesített elszámolási táblázat 
s;2""1'-'- \;'\\; c~~-:;;-~'~ 

Támogatott szervezet neve: Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Végső felhasználó kedvezményezett neve: Kőbányai lfjusági Sportegyesület 
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma: SFPHP15-1473/2012 
Támogatási jogcím megnevezése: Utánpótlás-nevelési feladatok 

Az elszámolás módja: 1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott 
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó) tevékenység/ 

Sor- Konkrét esemény, feladat, 
Teljesítés 

szá Bizonylatszám Számla kibocsátója tevékenység, eszköz Számla bruttó értéke Elszámolt érték 
m megnevezése 

időpontja 
---------------

1 1385101 PIZZA EXPRESS pizza rendelés 2013.06.21 164 610 164 610 
2 F026758 Bányaköves Gépmadár Kft don pepe étkezés 2013.06.21 694 200 694 200 
3 F026784 Bányaköves Gépmadár Kft DON PEPE 2 2013.06.26 712 OOO 712 OOO 
4 H213/2013 Alpokalja Panzió-Étterem Kft. 12 fő/éjszaka ellátással 2013.05.30 55 800 55 800 
5 H218/2013 Alpokalja Panzió-Étterem Kft. szállás ausztria 2013.05.31 13 950 13 950 
6 H217/2013 Alpokalja Panzió-Étterem Kft. SZÁLLÁS AUSZTRIA3 2013.05.31 111 600 111 600 
7 H219/2013 Alpokalja Panzió-Étterem Kft. szállás ausztria4 2013.06.01 51 150 51 150 

l ÖSSZESEN: l 1 803 3101 1so3 3101 



bp. &oldal, összesen: 3 

Hanzik Ágnes 

Feladó: 
Dátum: 
Címzett: 
Tárgy: 

"Eisenkrammer Károly" <eisi@vuelta.hu> 
2013. november 5. 13:53 
'"Hanzik Ágnes'" <hanzik@kobanya.hu> 
RE: 2013. novemberi KOS és KT ülés 

Kedves Ágnes! )6-\ c__ 

A Kőbányai Torna Club Sportegyesület idén a hagyományos (19 éve szervezett) "Heni néni emlékverseny" 
nevű ritmikus gimnasztika verseny szervezésére pályázott. Tavaly erre 900.000 Ft-ot nyertünk (ekkor hívtuk 
el Daria Kondakova, négyszeres világbajnakat vendégnek). Idén a MOB esemény szervezés pályázatán 
indultunk, 1 millió Ft-ra pályáztunk, de nem nyertünk. Vagyis, pályázati bevételünk idén O Ft. 

Az Ritmikus Gimnasztika szakosztály működésében így csak a tagdíjak, tanfolyami díjak és verseny nevezési 
díjak bevételével számolhatunk. 
A kerékpár szakosztály működését a szakosztály névadó szponzora, a Merida Magyarország segíti, 2,4 millió 
Ft-tal és éves szinten körülbelül 5 millió Ft értékű sportszer (kerékpár és alkatrész) támogatássaL Ezt az 
összeget teljes egészében a klub válogatott versenyzőjére, Buruczki Szilárdra fordítjuk. Ezen felül a KTC fő 
támogatója a Vuelta Kft., valamint a BigSike kerékpárbolt 

Itt jegyzem meg, hogy a "kiemelt sportegyesületi státusz" az idei évben számunkra nem volt túl szerencsés. 
Ugyanis a szerződésünkben az Önkormányzat előírta, hogy a támogatásból kell biztosítanunk két kőbányai 
eseményt: az Isaszeg Túrát és az Autómentes napi rendezvényt. Ezek szervezésének "piaci ára" megközelíti 
(vagy meg is haladja) a támogatás összegét, és kizárólag azért tudtuk ezeket megvalósítani, mert a Vuelta Kft 
ingyenesen biztosította az eszközeit és az emberi erőforrásait- így lényegében a Vuelta Kft lett a két 
esemény főtámogatója. 
Ezen felül a KTC SE a Sportligetben saját erőforrásaira támaszkodva épített egybringás pályát (ára közel 
500.000 Ft). 

A 2 millió Ft-os idei támogatásunkért köszönettel tartozunk az Önkormányzatnaki De a fenti adatokhoz 
érdemes hozzávenni, hogy a KTC SE ritmikus gimnasztika szakosztálya két kőbányai iskolában csak 
terembérletként fizet havonta 150.000 Ft-ot (sportszerek, nevezési díjak, edzői díjak, stb. nélkül). 

Vagyis a "kiemelt sportegyesületként" kapott 2.000.000 Ft támogatás bár jelentős, de arra is alig elegendő, 
amit az Önkormányzat számukra kötelezően előír. Ennek újragondolását javasoljuk a következő évben. 

Köszönettel: 

Eisenkrammer Károly 
KTC SE 

11 04 Budapest, Bodza utca 31/a 
telefon: +36-1 l 273-18-61 
fax +36-1 1273-18-62 
mobil: +36-30 l 222-60-63 
e-mail: eisi@vuelta.hu 
www.kobanyabringa.hu 

From: Hanzik Ágnes [mailto:hanzik@kobanya.hu] 
Sent: Thursday, October 31, 2013 11:35 AM 
To: ksc@kobanyasc.hu; 97kise@gmail.com; eisi@vuelta.hu; sarvarik@t-online.hu 
Cc: Kálmán Judit · 
Subject: Fw: 2013. novemberi KOS és KT ülés 
Importance: High 

Tisztelt Címzettek! 

Fürst Ágnes munkatársam 2013. október 15-én kérte Önöket, hogy 
szíveskedjenek tájékoztatást adni egyesületük 2013. évi pályázatairóL 

2013.11.05. 



bp. &oldal, összesen: 3 

Határidőként 2013. október 28-át jelölte meg. 

Ismételten kérem Önöket, hogy szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy a 2013. 
évben az egyesület milyen pályázaton indult, mely pályázaton, mekkora összeget 
nyert, és az elnyert összeget milyen célra fordították. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
novemberi ülésén kívánja tárgyalni a KIEMEL T SPORTEGYESÜLETEK 
P ÁL Y ÁZA T Al NAK H EL YZETÉRÖL szóló tájékoztatót. Az előterjesztést a jövő 
héten el kell készítenem, és az Önök szíves segítsége nélkül ez nem valósulhat 
meg. 

Kérem, hogy válaszukat 2013. november 5-éig szíveskedjenek erre az e-mail 
címre (hanzik@kobanya.hu) megküldeni. 

Tájékoztatom Önöket, hogy Fürst Ágnes munkatársam a mai napon dolgozik utoljára 
nálunk, feladatkörét én látom el a továbbiakban, így kérem, hogy bármely problémájukkal, 
gondjukkal forduljanak hozzám bizalommal. 

Üdvözlettel: 

Hanzik Ágnes 
közművelődési referens 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
433-8227 
hanzik@kobanya.hu 

From: Fürst Ágnes 
Sent: Wednesday, October 30, 2013 10:27 AM 
To: Hanzik Ágnes 
Subject: Fw: 2013. novemberi KOS és KT ülés 

----- Original fylessage ----
From: Fürst Agnes 
To: Kőbánya SC ; Hajdu Péter; Törekvés SE ; Eisenkrammer Károly ; KISE Salkavics Gábor 
Sent: Tuesday, October 15, 2013 2:05 PM 
Subject: 2013. novemberi KOS és KT ülés 

Tisztelt Címzett! 

Várhatóan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
novemberében tárgyalja a kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló tájékoztató 
című előterjesztést. 

Kérem, hogy 2013. október 28-áig szíveskedjék megküldeni a hanzik@kobanya.hu email címre 
egyesületének tájékoztatóját a 2013-as évre vonatkozóan. 

Köszönettel: 

Fürst Ágnes 

2013.11.05. 


