
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~SS . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületeinek támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kiemeit figyelmet fordít a sporttal kapcsolatos feladatok ellátására. Ebben az Önkormányzat 
alapvető partnerei a Kőbányai Diáksport Bizottság és a kőbányai diáksport-egyesületek (a 
továbbiakban: DSE-k). 

Nagy István úr, a Kőbányai Diáksport Bizottság elnöke kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz a kőbányai diáksport-egyesületek támogatása iránt. A Kőbányai Diáksport 
Bizottság kimutatást készített, amely tartalmazza a diáksport-egyesületek és az iskolai 
sportkörök nevét, a támogatott sportcsoportok számát és a kért támogatási összeget. A 
kérelem és a kimutatás az előterjesztés 3. melléklete. 

A 20 13/14-es tanévben az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 
megállapodás keretében támogatta aDSE-k működését. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan közvetlenül aDSE-k részére 
nyújtson támogatást a 2014. szeptember-december időszakra sportcsoportonként 15 OOO Ft/hó 
összegben. Ez a jelenleg működő sportcsoportok száma alapján összesen 4,5 M Ft. A 
támogatást 2014. szeptember 15.-december 31. közötti időszakban a foglalkozásokat vezető 
szakemberek díjazásának költségeire lehet felhasználni. A támogatással legkésőbb 2015. 
január 30-ig kell elszámolni. 

Támogatásban azok a DSE-k részesülnek, amelyek az Önkormányzat által működtetett 
általános és középiskolában működnek. 

ll. liatásvizsgálat 

Jelenleg az Önkormányzat által működtetett általános iskolákban 67, a Szent László 
Gimnáziumban 8 sportcsoportban tartanak foglalkozásokat a DSE-k. A támogatás célja a DSE
k működési feltételeinek javítása, utánpótlás-nevelésének segítése, ami az Önkormányzat 2011-
2014. évekre szóló Sportkoncepciója szerint kiemeit feladat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. ev1 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 
(Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai) l. sorában 
(Önkormányzat jogi személy) biztosított. 

A támogatási szerződések megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok benyújtása: 
a) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a diáksport egyesület 
nyilvántartásban lévő adatairól, 
b) a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, 



c) az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata, 
d) a kitöltött és cégszerűen aláírt adatlap (az előterjesztés 2. melléklete), 
e) a sportcsoportok adatait tartalmazó táblázatok. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. szeptember "8· " 

Radványi Gábor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (IX. 18.) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületeinek támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő l. 
mellékletben foglalt diáksport-egyesületek részére a 2014. szeptember-december időszakra 
sportcsoportonként 15 OOO Ft/hó támogatást nyújt. A támogatást 2014. szeptember 15.
december 31. közötti időszakban a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának 
költségeire lehet felhasználni. A támogatássallegkésőbb 2015. január 30-ig kell elszámolni. 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. pontban 
meghatározott támogatás fedezetét a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 
(Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai) l. sora 
(Önkormányzat jogi személy) terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

ADATLAP 

Kőbányai Diáksport Egyesületek részére 

I. A DSE ADATAI 

Neve: ........................................................................................................ . 

Székhelye: .................................................................................................. . 

Levélcíme: ................................................................................................... . 

e-mail címe: ................................................................................................. . 

Adószáma: .................................................................................................. . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ............................ száma: ........................................... . 

A képviselő neve, telefonszáma: ......................................................................... . 

A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ......................................................................................... . 

Működtetett sportcsoportok száma: ..................................................................... . 

II. NYILATKOZATOK 

a) A támogatás nem irányul más forrásból finanszírozott tevékenység megvalósításával 
azonos célra. 

b) Az egyesületnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. 

c) Az egyesület a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Igen 
nem 

d) Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatással az egyesület az Önkormányzat felé 
a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

e) A megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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III. A DIÁKSPORT EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA ÉS A 2014. IX-XII HÓRA 
TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legalább egy oldal terjedelemben): 
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Csatolt mellékletek Igen nem 

l. A sportcsoportokban foglalkoztatott gyerekek névsora 

2. Az egyesület 2014. évi működésének bemutatása 

3. 
a nyilvántartást vezető bíróság 2014. évi igazolása, vagy másolata a 
sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

4. 
Az egyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
5. helyezéséről szóló igazolás, vagy a postára adás tényét igazoló 

feladóvevény másolata 

Budapest, 2014 ........................ . 

PH. 

az egyesület törvényes képviselőjének 
aláírása 
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sorszám 

Sportcsoport megnevezése: ........................................................... . 

Foglalkozás helye és időpontj a: ...................................................... . 

SPORTCSOPORTBAN RÉSZTVEVŐK ADATAI 

név osztály 

Budapest, 2014 ..................................... .. 

PH. 

tanuló i jogviszony helye 

a DSE törvényes 
képviselőjének aláírása 

edző neve 
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Sportcsoportok száma 2013. 09.01 - 2014. 12. 30. 

Sportcsoport Sportcsoportok Sportcsoportok 

D SE/ISK 
száma Száma Tervezett 

2013.szeptember.1- 2014.január1- Száma 
neve 

dec.30. május 30. 2014.szeptemberl. 
december 30. 

l. Főnix DSE 13 13 10 

2. BemDSE 5 5 4 

3. HarmatDSE 3 3 4 

4. KadaDSE 7 7 7 

5. Montensí DSE 9 9 8 

6. Start DSE 9 9 8 

7. Szent László DSE 13 13 10 

8. Túri DSE 8 8 6 

9. Újhegy - Sibrik DSE ll ll 8 

10. Kertvárosi ISK 4 4 3 

ll. Szent László Gimnázium DSE 9 9 8 

91 91 75 

Összesen 
= 75x4x15.000Ft 

=4.500.000 Ft 
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