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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 

2015. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő
testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (a továbbiakban: 
Sportszövetség) részére 7 500 OOO forint működési támogatást nyújtott a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 8. melléklet 30. sora és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 20. 
melléklet 30. sora alapján. A támogatási szerződés és annak módosítása rögzítette a támogatási 
összeg felhasználását, mely szerint 5 OOO OOO Ft-ot az elnök bérkifizetésére és járulékaira, 
2 OOO OOO Ft-ot a 2015. évi óvodás sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására és 500 OOO Ft
ot egyéb működési költségekre lehetett felhasználni. 

Potos Ilona elnök asszony határidőre benyújtotta a Sportszövetség részére a 2015. évben nyújtott 
7 500 OOO Ft összegű támogatás elszámolását. 

A részletes elszámolás- a terjedelmemiatt-a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. 

A pénzügyi elszámolás fő soraiból megállapítható, hogy a Sportszövetség a 7 500 OOO Ft-ot a 
szerződésben és annak módosításában rögzített költségnemekre használta fel az alábbiak szerint: 

l. Személyi juttatások 2 665 850 Ft 
2. Munkaadót terhelő járulékok 2 334150Ft 
3. Eleimiszer-beszerzés 26 759 Ft 
4. Igénybevett szolgáltatások l 411 350 Ft 
5. Szakmai anyag l 061 891 Ft 

Összesen: 7 500 OOO Ft 

Az elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. 

A pénzügyi elszámolás mellett elnök asszony részletes szöveges szakmai beszámolót küldött a 
Sportszövetség 2015. évi tevékenységéről. 

A szövetségnek jelenleg 56 tagja van, melyből 45 sportegyesület, 8 diák-sportegyesület és 3 
sportági szakbizottság. 

A Sportszövetség legfontosabb feladata az érdekvédelmi és közhasznú tevékenység, melynek egyik 
területe az elmúlt évben is a különböző pályázati lehetőségek feltérképezése és azokról a 
tagszervezetek tájékoztatása, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázatok 
elkészítésében és elszámolásában történő segítségnyújtás volt. Az egyesületek alapszabályának a 
módosítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően folyamatosan 
történik, végső határideje 2016. március 15. Ennek teljesítése érdekében a 2015. november 
hónapban jogász bevonásával "civil jogi fórumot" szerveztek, melyen a sportegyesületek és egyéb 
kőbányai civil szervezetek vettek részt. 



Az Önkormányzat megbízásából immár 4 éve szervezi a Sportszövetség az Óvodás sportnapok 
rendezvénysorozatot. 2015-ben új elemekkel színesült a program, mely a korábbi 4 eseményhez 
képest, 6 versenyből és egy óvónői sportnapból áll. A sportversenyeken mind a 18 kőbányai óvoda 
maximálisan nevezhető létszámmal nevezett, valamint az óvónői sportnapon az óvodák teljes 
személyzetéből került ki a versenyzők csapata. 

A 7 rendezvény összességében az önkormányzattól kapott 2 M forint felett plusz l ,5 M forint 
pályázati támogatással valósult meg. Az óvodás sportrendezvények révén egy hosszú évekre 
visszanyúló hagyomány megőrzése vált lehetövé, melynek célja a sport megszerettetése az óvodás 
korosztállyai és az egészséges életmódra nevelés. 

A Sportszövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumának Esélyteremtési Főosztályához 

benyújtott kérelme alapján jogosult önkéntesek foglalkoztatására. Együttműködési megállapodás 
keretében a Kőbányai Szent László Gimnázium 9. és 10. évfolyamra járó, önkéntes közösségi 
szalgálatra jelentkező diákjait az óvodás sportnapok különböző feladatainak ellátására 
foglalkoztatták. Az Új Európa Alapítványhoz benyújtott "KÖSZ" elnevezésű pályázat 300 OOO Ft-al 
támogatta az iskolai közösségi szolgálathoz szükséges anyagköltségeket, melynek sikerét bizonyítja 
az a kisfilm is, melyet az Országos Fejlesztőkutató Intézet forgatott az önkéntesek munkájáról, 
példaként bemutatva a programot. A Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) 
szabadidősportért felelős osztályvezetője is megtekintette a Szent László Gimnáziumban rendezett 
játékos sportvetélkedőt, amelynek eredményeként a MOB 200 OOO Ft értékű sportszervásárlási 
támogatást nyújtott a kőbányai óvodák részére. 

A Sportszövetség forrásteremtést támogató tevékenységének köszönhetően a tagegyesületek 
pályázati úton 30 022 OOO forint sportra fordítható összeget nyertek el2015-ben. 

A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

Összegzésként elmondható, hogy a támogatás biztosítása révén a Sportszövetség a 2015. évben 
zavartalanul tudott működni, és hozzájárult a kerületi sportélet színesítéséhez. A. Sportszövetség 
jelentős szakmai támogatást nyújtott a kőbányai sportegyesületeknek a pályázatok benyújtása és 
azok elszámolása során a Nemzeti Együttműködési Alap és az Önkormányzat felé. 

Elnök asszony köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, mely 
hozzájárult a Sportszövetség zavartalan működéséhez. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság 
hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2016. február" \.L:' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S~ Krisztián 
jegyző 1 ~r 

,. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. .12016. (II. 16.) határozata 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére nyújtott 

2015. évi támogatás elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére a 2015. évben 
nyújtott 7 500 OOO forint összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 



1. sz. melléklet
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Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként.�l�Cllt, fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben 
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Kőbányai Sport.zövetség Elnökség~r-.~_k beszámolója 

2015. 

Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Sportszövetség 2015. évi működéséhez 7 5000 OOO Ft 

támogatást biztosított az alábbiak szerint: 

• Potos Ilona elnök munkabére és járulékok 5 OOO OOO Ft 
• a Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvénysorozat megvalósítása 2 OOO OOO Ft 

• működési kiadások 500 OOO Ft 
Pénzügyi elszámolásunkat ennek megfelelően elkészítettük, a Humánszolgáltatási Főosztályon a 
szerződésben megjelölt határidőn belülleadtuk. 

1) Az Elnökség tevékenysége 

Sportszövetségünk Elnöksége 2015. évben 4 alkalommal, a Felügyelő Bizottsága 2 alkalommal 
ülésezett. A határozataikat jegyzőkönyvben rögzítették. 

Szövetségünk legfontosabb feladata továbbra is az önkormányzat és a szövetség eredményes 
együttműködése, a kerületi gyermek-, utánpótlás-nevelés-, és versenysport mellett elsősorban 
felnőttek és az idősek szabadidősportjának biztosítása céljából. A tagegyesületeink tevékenységén 
keresztül 38 sportágban találhat lehetőséget valamennyi kerületben élő dolgozó, tanuló és nyugdíjas 
a szabadidős vagy versenysport területén. 

Jelenleg 56 egyesület működik Kőbányán a Kőbányai Sportszövetség tagszervezeteként, amelyből 45 
a sportegyesületek, 8 a diák-sportegyesületek és 3 a szakbizottságok száma. 
2015. évben két új tagegyesületet a Tüker SC-t és a Magyarok Madarai !jász Egyesületet vette fel az 
Elnökség, ugyanakkor négy sportegyesület és két diák-sportegyesület megszüntette tagságát. Ezek 
közül két egyesület más székhelyre költözött {Pest-Budai Testedző Egylet és a B.R.S.C. SE), két másik, 
az egyesülete megszüntetését tervezi (Kőbányai Könnyűfémmű SE, a Zrínyi 2001 DSE) a Start DSE 
nem indokolta döntését, és egy egyesület csak belekóstolt a tagságba nagy anyagi támogatások 
reményében (Kis Gézengúzok). 

2014. év vége óta működik a www.kobanyaisportszovetseg.hu honlapunk, amelyet folyamatosan 
töltünk az egyesületeink programjaival, eredményeivel, eseményeivel. Saját rendezvényeink 
versenykiírásai, fotói, eredményei mellett megtalálhatóak az aktuális törvények, jogszabályok, 
pénzügyi-számviteli változások és felhívások egyaránt. 

2) Érdekvédelem a törvényességi megfelelés területén 
A tagegyesületek érdekvédelme területén továbbra is tart az új Civil Törvény és az új Polgári 
Törvénykönyv előírásainak megfelelően az egyesületi alapszabályok módosítása, amelyeknek végső 
beadási határideje 2016. március 15. 



Ebben a témában 2015. november hónapban jogász szakember bevonásával újabb "civil jogi 
fórumot" szerveztünk, amelyen nagy érdeklődéssei és komoly létszámmal vettek részt 
tagegyesületeinken kívül a kőbányai civil szervezetek is. Jogi előadónk a színvonalas előadása mellett, 
több szervezet alapszabály módosításának elkészítését is felvállalta, ami komoly segítséget jelentett a 
megjelent szervezetek vezetőinek. 

A Kőbányai Sportszövetség 2015. november 2-ai közgyűlésén tett eleget ennek a törvényi 
kötelezettségnek, az új PTK rendelkezései szerint is módosította alapszabályát. A Szövetségnek, mint 
közhasznú szervezetnek már 2014. évben újra kellett kérelmezni a közhasznú jogállását a civil törvény 
értelmében, amelyet határidőre megtettünk és a Fővárosi Törvényszék határozata szerint közhasznú 
jogállásnak a törvényi előírások szerint is megfelelünk, az ezt megerősítő Végzés 2014. 07. 02-án 
jogerőre emelkedett. 

3) Szövetség saját rendezvénvei és pályázatai: 
Negyedik éve rendezte meg a Szövetségünk a Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvénysorozatát, 
amelyet önkormányzati feladatként kaptunk meg. 
A 2015. év ismét nagy szenzációt jelentett a kőbányai nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek, 

hiszen sikerült új elemekkel színesíteni a rendezvénysorozatot. 2015. évben is hat óvodás verseny 
került megszervezésre, ahol mind a 18 kerületi óvoda a teljes nevezhető létszámmal vett részt. 
Második alkalommal szerveztük meg a Kőbányai Óvodák Sportnapát, ahol az óvónők mellett az 
óvodák teljes személyzete bekapcsolódhatott a programba. 

E feladat nagyban segítette a közhasznúsági jogállásunk megőrzését, de lehetőséget adott arra is, 
hogy különböző pályázati támogatásokkal kiegészíthessük az önkormányzattól - erre a célra- kapott 
összeget. 

a. Az önkormányzattól kapott forrást az elmúlt három évben utófinanszírozású (MOB és NTP) 
pályázati támogatással tudtuk kiegészíteni, ennek köszönhetően emelkedett a rendezvények 
száma a hagyományos négy eseményről hat sportnapra és sikerült még egy óvónői 

sportnappal is megtoldani. Évente ez 1.500 OOO Ft pluszforrást jelentett, az önkormányzat 
által biztosított kétmilliós összeg mellett. 

b. 2015. évben viszont nem írt ki pályázatot sem a Magyar Olimpia Bizottság sem a Nemzeti 
Tehetség Program, így a 2016. év Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvénysorozata csak 
akkor kerülhet maradéktalanul megrendezésre, ha a Kőbányai Önkormányzat az eddigi 
2 OOO OOO Ft támogatást még 1 500 OOO forinttal megemeli. Ebben kérjük a tisztelt 
Képviselő-testület segítségét a 2016. évre vonatkozó költségvetés tárgyalásakor. 

c. Természetesen a pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kísérjük, hogy 

tevékenységünket ismét újdonsággal és aktualitással bővíteni tudjuk. Ez történt 2015. január 

l-től - május 31-ig, amikor az Új Európa Alapítványhoz "KÖSZ!" elnevezésű pályázatán 

elnyert 300 OOO Ft-ból a Szent László Gimnázium 9NYF osztályának diákjait is bevontuk "az 

iskolai önkéntes közösségi szolgálat" keretén belül - szerződéses alátámasztással - a 

szövetség rendezvényeinek lebonyolításába, természetesen az önkéntesség jegyében. Ez az 

együttműködés olyan sikeres volt, hogy az OFI (Országos Fejlesztőkutató Intézet) egy filmet is 

forgatott arról, hogyan foglalkoztatja a Kőbányai Sportszövetség a diák önkénteseket A film 

megtekinthető OFI Film a Kőbányai Sportszövetség és a Szent László Gimnázium 

együttműködéséről az alábbi link megnyitásáva!: 

Kisfil me_~ az Iskolai _Kö~össégi Szolgál.§j:g)j_Li~őQ_ill_l_Y-ai Szent 1_~szló Gímnázi.ldml 



https://www .y o ut u be .com/watch ?v=g1Crl<4vo TOg&feature=youtu. be 

a. A rendezvényünk példaértékét fémjelzi az is, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 
szabadidősportért felelős osztályvezetője Győrfi János úr személyesen is megtekintette a 
januári Játékos sportvetélkedő sportnapot a Szent László Gimnáziumban, amely olyan szinten 
megnyerte tetszését, hogy a kőbányai óvodásoknak 200 OOO Ft értékben sporteszköz 
támogatást biztosított MOB keretből. 
A sporteszközök átadására márciusban a ll. Óvónői sportnapon került sor, amelyet dr. Mátrai 
Gábor a Kőbányai Önkormányzat Humánszolgáltatási Bizottságának elnöke személyesen 
adott át a kőbányai óvodák versenyző óvónői részére. 

4) Forrásteremtés, mint érdekvédelmi tevékenység: 

ASzövetség kiemeit feladata a pályázati kiírások figyelése, azokról a tagegyesületek tájékoztatása, 
pályázatok írásában és azok elszámolásában segítségnyújtás a tagszervezetek számára. 

a. A Nemzeti Együttműködési Alaptól a 2014.évben elnyert pályázatok elszámolási határideje 
2015. április 10. volt, ezért az év elején 19 működési és 9 szakmai pénzügyi elszámolás 
benyújtásához nyújtottunk segítséget, ahol az elektronikus táblázat elkészítésében a számlák 
hozzárendelése okozott változatlanul gondot az egyesületeknek. 

b. A 2015. évi Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak elkészítéshez, 26 működési és 10 
szakmai pályázat elkészítésében segített a Szövetség. Tagegyesületeink e pályázatokon 

elnyert összege kerületi szinten 30 022 OOO Ft sportra fordítható forrást jelentett, 

amelyet tárgy évben, Kőbánya szabadidősportjára fordítottak. 

c. 2016. évre a működési célú pályázatok beadásának határideje 2016. január 7. lesz, ezért e 
pályázatok elkészítése december második felére, illetve jórészt az ünnepek közötti időre 
tevődik. Eddig 11 működési pályázat készült el a tagszervezeteink részéről, természetesen 
szövetségi segítséggel. 

5) Tagszervezeteink tevékenységéről: 

Szakbizottságaink 

Természetbarát Szakbizottságunk minden héten, csütörtökön tartja fogadó óráit a turista 
egyesületek, kerületi szakosztályok és a kőbányai általános iskolák tanárai részére, abból a célból, 
hogy az éves túraprogramjaikon minél nagyobb létszámmal vegyenek részt a túrázni vágyó gyerekek, 
felnőttek, családok. Munkájuk eredményeként 14 egyesület 1100 fő igazolt természetjárója és 4 
általános iskola 150 fős tanulói létszámmal túrázott 2015. évben, ez kiegészül még az alkalmanként 
az őket kísérőkkel és családtagokkaL 
Számíthatunk a szakbizottság vezetőségére a szövetség egyéb eseményein is, ahol önkéntesként 
segítik aszövetség propaganda és közösségi eseményeit. (pl. Szent László Napol<). 

A Kőbányai Sportszövetség szakbizottságaként az önkormányzati sportcélú pályázati forrásából a 
kőbányai diákok túraprogram sorozatához 200 OOO Ft támogatást kaptak, amelyből elsősorban a 
hátrányos helyzetű diákok részére biztosítottak tartalmas túranapol<at, ebből kettőt bérelt 
autóbusszal. 

Teke Szakbizottságunk egész évet átfogó bajnokságot szervezett kéthetenkénti rendszerességgel a 
kerületi egyesületek amatőr tekeversenyzői részére, ahol 6 csapat 28-36 fős létszámmal vesz részt 



alkalmanként a fordulókon. A csapatok legjobb egyéni versenyzői Kőbányai Aranykéz néven 
indulnak, mint kerületi válogatott az amatőr versenyeken, ahol 2011 óta nem találtak legyőzőre. 
Évente 18 csapat 25 fordulójának küzdelmein alakul ki a végső sorrend. A Kőbányai Aranykéz 2015-
ben is megnyerte az összetett csapatversenyt! 

Tenisz Szakbizottságunk: Tavaszi és őszi bajnoki fordulókat szervez, ahol 6 csapat heti 
rendszerességgel méri össze tudását. A bajnoki fordulókat ünnepi egyéni és páros tornák egészítik ki, 
ahol igen látványos mérkőzések zajlanak. A szakbizottság nyitott minden egyesület felé, várják az új 
csapatokat, akik amatőr szinten szeretnének a bajnokságukba bekapcsolódni, mert a korosztály már 
erősen szenior összetételű. 

Diáksport-egyesületek: 

8 DSE tagunk közül a szakközépiskolák ll sportágban, 13 versenyen 509 fővel vettek részt a kerületi 
diákolimpia versenyrendszerében. Az általános iskolások 21 sportágban 23 versenyen vettek rész 
1679 fővel és természetesen a legjobbak képviselhették Kőbányát a budapesti és az országos 
döntőkön. 

Sportegyesül etek: 

45 sportegyesület alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét. Összességében elmondható, 
hogy valamennyi egyesületünk aktív és értéket teremt, évről évre igyekszik újat és eredményesebbet 
felmutatni. Fejlődésüket a saját honlapjukon, a szövetség honlapján feltüntetett eredményeiken túl a 
kerületi sportági bemutatókon is figyelemmellehet kísérni. 

A Kőbányai Sportszövetség Elnöksége a 2015. évetegy sikeres, tartalmas szakmai évként értékelte. 

Budapest, 2015. december 15. 
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