számú előterjesztés
Budapest

Főváros

X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Alpolgármestere
Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Merkapt Maratou Team Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Merkapt Maraton Team Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2015-ben l OOO OOO forint
összegű támogatásban részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és
pénzmaradványról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 29. sora alapján. A
támogatás célja a Budapesti Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI rendezvény
kommunikációs karnpányának támogatása volt.
Fülöp Miklós elnök úr határidőre benyújtotta a 2015. évben kapott l millió forint összegű
támogatás elszámolását. Az elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. Az elszámolás a
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel.
A támogatást az Egyesület az alábbi költségekre használta fel:
l.
2.

3.

517 652 Ft
164 085 Ft

szórólapok készítése (tavasz)
reklámszo Igáitatás
Ovodai
(Tanító,
Nevelés folyóiratokba plakátbehúzás)
szórólapok készítése (ősz)
Összesen

318 263 Ft
l OOO OOO Ft

A támogatás elszámolásamellett elnök úr részletes, fényképekkel színesített tájékoztatót is készített
a májusi és a szeptemberi rendezvényrőL Mindkét eseményen l 07 sportágat próbálhatott ki az a 22
ezer fő, aki kilátogatott a rendezvényekre.
A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete.
Összegzésként megállapítható, hogy az Egyesület 2015. évben is hozzájárult Kőbányán a sportolási
lehetőségek népszerűsítéséhez.

Elnök úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, amely hozzájárult a
Budapesti Nagy Sportágválasztó -A SPORT NAPJAI rendezvények sikeréhez.
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. március ,,J·1."
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Radványi Gábor
Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

S7hn~ián

Dr.
jegyző ( UfM

l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
... /2016. (III. 22.) határozata
a Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a Merkapt Maraton Team Sportegyesületnek a 2015. évi l millió forint összegű
támogatásról szóló elszámolását elfogadja.
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Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte·

szereplő
_A ~lzonylat?t
klállltó (Szálhtó)
ne.ve ~lehet
rov1d1tem)

Termék
Iszoigáitatás
megnevezése

összegből a
Számla sorszáma

Teljesítés dátuma

Kifizetést Igazoló
bozanylat száma

Kltizetés dátuma

Számla
összege• (Ft)

támogatás
terhére
elszámolt
összeg

Támogató
tölti ki!

költségterv
egyes fő

~oraiban

Igényelt
támogatás

Előző
részletek
Támogatásra
Eltérés
elszámolásáb elszámolt- összege 1 %an elfogadott
összesen
a
összeg
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A bizonylatot
kiállító (Szállító)
neve (lehet
rövidíteni)

1.

Nagy
Sportágválasztó
Szerv. Iroda Kft

2.

Nagy
Sportágválasztó
Szerv. Iroda Kft.

3.

Nagy
Sportágválasztó
Szerv. Iroda Kft.

Termék
Iszoigáitatás
megnevezése

Számla sorszáma

szórólapok készítése

Teljesítés dátuma

2015/49.

2015.06.01

2015/63.

szórólapok, plakátok
2015/64.
készítése

Kifizetést igazoló
bozanylat száma

Kitizetés dátuma

Számla
összege• (Ft)

A számlán
szerepi ő
összegből a
támogatás
terhére
elszámolt
összeg

költségterv
egyes fő
soraiban
igényelt
támogatás

Támogató
tölti ki!

Előzö

részletek
Támogatásra
Eltérés
elszámolásáb elszámolt- összege/%an elfogadott
összesen
a
összeg

1 OOO OOO

Banki kivonat száma:
53.

2015.07.09

517 652

517 652

Kiadási
2015.11.24 pénztárbironylat
száma11/01.

2015.11.24

164 085

164 085

Kiadási
2015.11.27 pénztárbironyi at
száma11/02.

2015.11.27

396 875

318 263

o

1 OOO OOO

kommunikációs

igénybevett
szolgáltatások

kampány,
reklámszolgáltatás Tanító, ÓVodai Nevelés
folyiratokba
plakátbehúzás

100,0%

o

o
Szállítás-raktározás,
költségei
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további dologi
kiadások (kiküldetés,
reprezentáció, adók,
díjak)

o
#JJJJfljjjjiJJJJJJ'It
l
l

o

Q!
ihlilllliilllif~#ll

l
'

#HIV!

i

ol
l

o

IUl~ #U~#J~IUU~IJ

Sorokigény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell

az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban

lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázato(ka)t a szerződésben megjelő/t

mai/ címre is meg kell küldeni!!!

1

1 078 612

Összesen
Ala-visszaigénylés eselén a "Számla összege" oszlopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetm.
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o
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Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben
megegyeznek.
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, ki fizetésre és könyvelésre .

........,..Dátum: Bp., 2015. november 30.
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Budapesti

Nauv Sportágválasztó
"' A SPORT NAPJAl

BESZÁMOLÓ
XVI. BUDAPESTI NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ
2015. MÁJUS 29-30. (PÉNTEK, SZOMBAT)
XVII. BUDAPESTI NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ
2015. SZEPTEMBER 18-19. (PÉNTEK, SZOMBAT)
HELYSZÍN: MERKAPT SPORTKÖZPONT
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"Sportvírusfecskendezés" tizenhatodszor
Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban

Az immáron 16. alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Nagy
Sportágválasztó május 29-i, pénteki napja szikrázó napsütéssei és pazar
sportági kínálattal várta a látogatókat, a több mint 130 oktatási
intézményből érkező gyerekcsoportok hadát. 107 sportág kínálta magát a
kipróbálásra, nagyadagú "sportvírust fecskendezve" a gyerekekbe.

Az ünnepélyes megnyitót követően, melyen Radványi Gábor, Kőbánya
sportért felelős alpolgármester is megjelent, Béres Alexandra az ALDI
Egészségnagykövete tartott zenés bemelegítő tornát, majd a rendezvény
egyik nagy sikert aratott újdonsága, a Magyarországon először a
Budapesti Nagy Sportágválasztán megjelenő mobil medence felavatására
került sor, melynek keretében a vizes sportágak - úszás, vízilabda,
szinkronúszás, búvárúszás, víz alatti rögbi és víz alatti hoki - látványos
bemutatókkal, nyílt edzésekkel vették birtokba a medencét.
A hagyományos, Magyarországon is nagy múlttal rendelkező sportágak
mellett,
olyan
érdekes újdonságok, "trendi" mozgásformák is
kipróbálhaták voltak, mint a calisthenics, a slackline, a terepgördeszka, és
olyan különlegesek is mint például a tamburello, kifling, sepaktakraw,
vagy a Magyarországon először a Budapesti Nagy Sportágválasztán
bemutatkozó kronum sportág.
Nem csak a sportágak kipróbálása okozott nagy élményt a látogatóknak,
hanem a számos neves sportszemélyiséggel való találkozás is. A pénteki
napon a rendezvény vendége volt Pulai Imre, Csabai Edvin, Sáfrán
Mihály, Balzsay Károly, Cseh László, Mohamed Aida, Mészöly
Kálmán, Kabát Péter, Vadász Viktor, Rippel Ferenc, Rippel Viktor,

Kiss Norbi, Hermány Bence, Grúz Tamás ,valamint az A csoportba
jutott Magyar Jégkorong Válogatott több tagja is: Kóger Dániel,
Sofron István, Magosi Bálint, Orbán Attila és Nagy Gergő.
Még a zenei élet két jeles képviselője, Vastag Csaba és Vastag
Tamás is kilátogatott a rendezvényre, hogy kipróbáljanak
sportága kat!
Május 30-án, szombaton is ugyanolyan fantasztikusan gazdag
sportprogrammal várta az egyéni látogatókat, családokat a rendezvény és
neves sportszemélyiségekből sem volt hiány. Ezen a napon a látogatók
Attilával,
Wichmann
Tamással,
Kövér
találkozhattak Vajda
Mártonnal, Kökény Rolanddal, Sáfrán Mihállyal, Kiss Zsolt, curling
világbajnokkal, Harcsa Norberttel, Boronkay Péterrel, Tadissi
Martiallal, Klima Zsuzsával, Csank Jánossal, Nagy Ákossal és
Decker Ádámmal is, aki a mobil uszodában vízbe is merült.
A Budapesti Nagy Sportágválasztó adott helyett ismét a MOL Új Európa
Alapítvány
Tehetségtámogató
Programja
Díjátadójának
Sport
kategóriában. A boldog díjazottaknak Vajda Attila személyesen adta át az
elismerő okleveleket.
A rendezvényen a fogyatékkal élők sportolási lehetőségei is megjelentek,
bemutatkoztak, a Pető SE, a Para-Fitt SE, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület
és az Integráció SE részvételének köszönhetően.
Az elmúlt évhez hasonlóan a két nap alatt ismét közel 22 OOO látogatója,
résztvevője volt az eseménynek a kőbányai Merkapt Sportközpontban.
A rendezvény szponzorai, támogatói is értékes, élményeket adó
aktivitásokat hoztak el a helyszínre, a Budapesti Nagy Sportágválasztó
prezentációs szponzora az ALDI, Fitness Szigetén mozgásos játékokkal,
zenés közös tornázásokkal várta a gyerekeket, az ALDI Egészség Szigeten
pedig a cég élelmiszerallergiásak által is fogyasztható egészséges és bioételekből,
italakból álló széles termékkínálatát ismerhették meg,
kóstolgathatták a látogatók. Az ALDI Tudásfolyosón az egészséges
étkezéssel, életvitellel kapcsolatban kaptak értékes információkat, frissen
szerzett tudásukról pedig egy kis kvíz-kérdés lapon adhattak számot. A
helyesen válaszolókat az ALDI ízletes müzli-szelettel díjazta.
A Magyar Olimpiai Bizottság játékos ügyességi feladatokkal és olimpiai
témájú kvíz-kérdésekkel várta az érdeklődőket, a MOL mászófalat, a
Decathlon különböző méretű trambulinokat hozott a helyszínre, mely
aktivitáshelyszíneket szűnni nem akaró lelkesedéssel vettek birtokba a
gyerekek. A Merkaptnál vicces sportos, bajnoki fotókat lehet készíteni, a
DigiSport sátrában pedig sport-kommentátorként próbálhatták ki magukat
a gyerekek. A rengeteg aktív program mellett az MTVA Mesesarokban
vetített magyar mesefilmek nyújtottak kis pihenést a tikkasztó hőségben.

A szervezők ezúton szeretnék megköszönni a rendezvény támogatóinak,
szponzorainak, az ALDI-nak, a MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG-nak, a
és
KŐBÁNYA
MOL-nak,
a
MERKAPT-nak,
a
DECATHLON-nak
ÖNKORMÁNYZATÁ-nak a támogatást, mely lehetövé tette a XVI.
Budapesti Nagy Sportágválasztó ilyen magas színvonalú megrendezését
és azt, hogy a belépés és minden rendezvényen megjelenő program
továbbra is díjmentes legyen a látogatók számára.
Külön köszönet illeti az MTVA-t, mely médiatámogatóként kiemelten
foglalkozott a Budapesti Nagy Sportágválasztóval, mely nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sokan eljöttek az eseményre, és köszönet
minden médiatámogatónak, újságírónak, akik szintén hozzájárultak
széleskörű
nyilvánosságot,
ahhoz,
hogy
rendezvényünk
ilyen
sajtómegjelenést kapjon.
Hálás köszönet a sportágaknak, akik ilyen fantasztikus létszámban és
lelkesedéssel, magas sportszakmai színvonalon jelentek meg, hiszen
nélkülük, az ő együttműködésük és pozitív hozzáállásuk nélkül ez a
rendezvény nem jöhetett volna létre!
Köszönet a neves sportszemélyiségeknek, akik vendégeink voltak a két
nap alatt, felejthetetlen élményt okozva a látogatóknak. Bajnokaink
jelenlétükkel valóban emelték a rendezvény fényét!
És nem utolsó sorban köszönet a látogatóknak, pedagógusoknak, oktatási
intézményeknek, családoknak azért, hogy minket választottak ezen a
hétvégén, reméljük hasznos időtöltést, élményekben gazdag programot
kínáltunk számukra!
Folytatás: július 18-án, Siófokon, a Siófoki Nagystrandon a Nyári
Sportágválasztó
rendezvényünkkel
várjuk
az
érdeklődőket,
szeptemberben, 18-19-én pedig ismét Budapesti Nagy Sportágválasztó a
Merkapt Sportközpontban! A nagyrendezvények mellett ősszel számos
regionális helyszínen is várják Nagy Sportágválaszták a sport iránt
érdeklődőket.

További info: www.sportagvalaszto.hu

Fotó: Hostya Zoltán

17. alkalommal is nagy sikert aratott a Budapesti Nagy
Sportágválasztó!

NEM LEHET MEGUNNI! A 17. alkalommal megrendezett Budapesti
Nagy Sportágválasztónak rekordszámú résztvevője volt!

Hatalmas érdeklödést váltott ki ismét, a több mint 100 sportágat
felvonultató, Budapesti Nagy Sportágválasztó szeptember 18-án
és 19-én (pénteken és szombaton).
Az elsősorban oktatási intézmények számára fenntartott pénteki napon
több mint 140 oktatási intézményből 9125 gyermek "ömlött rá" a Merkapt
Sportközpontra, mely látogatói létszám, a sportolókkal, sportági
képviselőkkel és a 14 órától érkező egyéni látogatókkal, több mint 11 OOO
főre bővült. Másnap, a családok, egyéni látogatók napján is hasonló
érdeklődés övezte a Budapesti Nagy Sportágválasztót, így a két nap alatt
már 22 OOO fölé kúszott a résztvevők száma.
Az ünnepélyes megnyitón dr. György István, a Fővárosi Önkormányzat
Kormánymegbízottja és Radványi Gábor, Kőbánya sportügyekért felelős
alpolgármestere köszöntötte a látogatókat, egy nagyon rangos, olimpiai-,
világ- és Európai bajnokokból alkotta "díszsorfal" előtt.
Siklós Erik, a Magyar Olimpiai Bizottság marketing és kommunikációs
igazgatója, aki egyben a rendezvény műsorvezetője, házigazdája volt
jegyezte meg, hogyha összeszámolnánk a jelenlévő bajnokok érmeit,
biztosan száz fölött lenne ez a szám.

A neves sportszemélyiségek, akik a megnyitón jelen voltak: Cseh László,
Péni István, és edzője Orosz Edit, Dombi Rudolf, Sáfrán Mihály, Szász
Emese, Béres Alexandra, Güttler Károly, Nébald György, Varga János,
Martinek János, Lőrincz Tamás, Mike Róbert és Kapás Boglárka.

A megnyitót követően a Rio Klub három Audi gépjárművet adott át
sporthőseinek, Kapás Boglárkának, Lőrincz Tamásnak és Mike Róbertnek.

A protokolláris események után Béres Alexandra, az ALDI
Egészségnagykövete tartott bemelegítő tornát a gyerekeknek.
A nap folyamán a látogatók találkozhattak még Fábián Lászlóval, Szuper
Leventével, Dr. Kiss Gergellyel, Kövér Mártonnal, Érdi Máriával, Balzsay
Károllyal, Csabai Edvinnel és Rippel Viktor is.
A magyar pop-zenei élet két híressége Oláh Gergő és a Children of
Distance is kilátogatott a rendezvényre a Pizza King vendégeként.

A második napon sem hagyott alább a látogatók lelkesedése. Rengeteg
család választotta programjául szombaton a Budapesti Nagy
Sportágválasztót. A sportági helyszínek szinte lüktettek! Repültek a
labdák, emelkedtek a kezek, lábak, ugrottak, gurultak, másztak, siklottak
a testek, mintha a Nagy Sportágválasztó feltalálta volna a perpetuum
mobile-t, minden és mindenki folyamatos mozgásban volt!

Hajdú B. István a nap házigazdája folyamatosan készítette a megjelenő
neves sportolókkal a riportokat a színpadon, akikkel az érdeklődök később
saját sportági helyszínükön is találkozhattak. A szombati napon a
látogatók Csernoviczki Éva, Miklós Edit, Tobai-Sike Renáta, Kammerer
Zoltán, Vereckei Ákos, Mike Róbert, Fodor Rajmund, Rippel Ferenc és
Rippel Viktor, valamint a magyar jégkorong válogatottból Kóger Dániel,
Rajna Miklós és Benk András jelenlétének örülhettek.

Az ALDI, a Budapesti Nagy Sportágválasztó prezentációs szponzora
rengeteg játékkal, izgalmas fitneszprogrammal csillapította a látogatók
sportéhségét, és természetesen ízletes és egészséges ételekkel is várta a
résztvevőket.

Az ALDI Fitness Szigeten folyamatosan sportos játékokkal, tesztekkel
várta a kicsiket, nagyokat egyaránt Béres Alexandra és csapata.
Hogy a családok mennyit tudnak az egészséges életmódról, azt
tesztelhették, az ALDI Tudásfolyosón, a kérdésekre helyesen válaszolók
müzli szeletet kaptak ajándékba. Az ALDI Egészségszigeten sokféle friss
gyümölcsöt, zöldséget, olajos magvakat, energiában gazdag müzliket és
más finomságokat kóstolhattak szombaton a látogatók, valamint

megismerhették, megízlelhették az ALDI laktózmentes, gluténmentes,
diabetikus és biotermékeiket is.
A Nagy Sportágválasztó Szervező Irodával közösen az ALDI "Egészséges
életmód, reklámezd és nyerj!" plakáttervező versenyt is meghirdetett,
általános iskolás osztályoknak, melynek nyereménye: osztálykirándulás a
Fővárosi Állat- és Növénykertbe. A rajzpályázatok beadási határideje:
2015. szeptember 30. (A pályázatról részletese információ a
www.sportagvalaszto.hu oldalon található.)
A Magyar Olimpiai Bizottság évek óta kiemelten támogatja a Budapesti
Nagy Sportágválasztó rendezvényeket. Az őszi Budapesti Nagy
Sportágválasztón, a MOB sátorban a Mini Spróba Ri ó ba! feladatai is várták
a kilátogatókat, ahol nevezési díj nélkül, egy alapregisztrációval és tíz perc
mozgással (300 méter ergométeres evezés, 1 perc görgőpados
kerékpározás, helyből távolugrás, fél perc ugrókötelezés, 30 másodperc
szökdelés) tíz pont volt gyűjthető; az eseményeken szerzett pontok pedig
beleszámítanak a végelszámoláskor a nyereményekbe, többek közt az
olimpia idejére szervezett riói útba.
A Decathlon sportos játékokkal, fotózással, trambulinokkal várta a
látogatókat, a Merkapt Zrt., pedig a sportrajongókat invitálta sátrába, ahol
mindenki maga készíthette el a szurkolói kellékeket, hogy a számára
kedves sportolóját, csapatát névre szólóan biztathassa.
Szombaton került sor a Nagy Sportágválasztó és a MOL-Új Európa
Alapítvány által közösen meghirdetett "A családom a szponzorom"
fotópályázat eredményhirdetésére. A díjátadó a pályázók nagy
örömére Szilágyi Áron, olimpiai bajnok volt.

A díjazottak. 1. helyezett: Sümeghy-Fiandorffer Vince, 2. helyezettek:

Luterán Petra, Lacó Fruzsina, Benyó Máté, 3. helyezettek: Peresztegi
Hanna, Galáth Ferenc László, Tóth Márton, Hardi Barnabás Gyula, Horváth
Karolina Helga. A fő díj egy 150.000 Ft értékű családi wellness utalvány. A
2. és 3. helyezettek 25.000 és 10.000 Ft-os MOL üzemanyagkártyát
nyertek.
A Nagy Sportágválasztó javaslatára különdíjban részesült Kajtár Eszter.
Nyereménye: a Decathlon által felajánlott ajándékkártya 20 OOO Ft
értékben.

Az FKF Zrt.-vel való együttműködésnek, támogatásnak köszönhetően a
rendezvény "zölddé" vált és szelektív hulladékgyűjtést vezetett be, hiszen
a szervezők kiemelten fontosnak tartják a környezet védelmét. Az FKF
Zrt. pénteken környezettudatosságra nevelő, játékokkal, edukációs
tartalmakkal, aktivitásokkal is megjelent az eseményen.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság is csatlakozott a Nagy Sportágválasztó
rendezvénysorozathoz abban a reményben, hogy ezen a kiemelkedő
jelentőségű rendezvényen az egészség megőrzése mellett a biztonságos
közlekedés, a vagyonvédelem, valamint az áldozattá válás elkerülésének
fontosságára is fel tudja hívni a fővárosiak figyelmét.
Szombaton, a családi napon az erre előre bejelentkezett látogatók
díjmentes sportantropometriai mérést is igénybe vehettek a Merkapt Zrt.
támogatásának köszönhetően. A 7 éves kortól elvégezhető mérés meg
tudja állapítani, hogy milyen magas lesz a gyermek felnőtt korára és
milyen sportágtípusok illenek leginkább a testfelépítéséhez, genetikai
adottságai hoz.
A Magyar Olimpiai Bizottság támogatójának a Béres Zrt. jóvoltából a
Budapesti Nagy Sportágválasztó szombati napján elérhető volt a

Magyarországot átfogó egészségvédelmi szűrőprogram speciális
is.

szűrőkamionja

A Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda következő eseménye a Téli
Sportágválasztó lesz, december 13-án (vasárnap) a Városligeti
Műjégpályán, ahol a téli, télen gyakorolható sportágak kerülnek fókuszba.

További információ: www.sportagvalaszto.hu

Íme néhány pillanatkép a 17. Budapesti Nagy Sportágválasztóról.

Fotó: Hostya Zoltán

