_0_~_-·_ számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége
2016. 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 8 500 OOO forint működési támogatást nyújtott a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 8. melléklet 34. sora alapján. A támogatási szerződés rögzítette a támogatási összeg
felhasználását, mely szerint 5 OOO OOO Ft-ot az elnök bérkifizetésére, járulékaira, valamint 3 500
OOO Ft-ot a 2016. évi óvodás sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására lehetett felhasználni.
Potos Ilona elnök asszony határidőre benyújtotta a Sportszövetség részére a 2016. évben nyújtott
8 500 OOO Ft összegű támogatás elszámolását. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon
megtekinthető.

A pénzügyi elszámolás fő soraiból megállapítható, hogy a Sportszövetség a 8 500 OOO Ft-ot a
szerződésben rögzített költségnemekre használta fel az alábbiak szerint:
l.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Eleimiszer-beszerzés
Igénybevett Szolgáltatások
Szakmai anyag

3 089 395 Ft
2 330 605 Ft
144 625 Ft
l 274 646 Ft
l 660 729 Ft
Összesen:

8 500 OOO Ft

Az elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete.
A pénzügyi elszámolás mellett elnök asszony részletes szöveges szakmai beszámolót küldött a
Sportszövetség 2016. évi tevékenységéről.
A szövetségnek jelenleg 57 tagja van, melyböl 46 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 (a továbbiakban: NEA) által
kiírt pályázatok elkészítésében és elszámolásában történő segítségnyújtás volt. Ennek teljesítése
érdekében a 2016-ban egy alkalommal "civil jogi fórumot" szerveztek a "NEA pályázatok megírása
és elszámolása" témakörben, melyen a sportegyesületek mellett egyéb kőbányai civil szervezetek is
részt vettek. Kőbányáról 29 civil szervezet 27 működési és 16 szakmai célú pályázatot nyújtott be,
melyből 43 támogatásra méltónak bizonyult. A Sportszövetség forrásteremtést támogató
tevékenységének köszönhetőerr a szervezetek pályázati úton 40 456 OOO forint támogatást nyertek
el.
2016. március hónapban került sor a NEA kollégiumi tagjainak újraválasztására. Potos Ilona civil
kormánydelegáltként vehet részt a Mobilitás Alkalmazkodás Kollégiumának döntés előkészítő

munkájában, a pályázatok elbírálásában, mandátuma 2020-ig szól.
Az Önkormányzat megbízásából immár 5 éve szervezi a Sportszövetség az Óvodás sportnapok
rendezvénysorozatot. 2016-ban ismét új elemekkel színesült a program. A sportversenyeken mind a
18 kőbányai óvoda maximálisan nevezhető létszámmal nevezett, valamint 3. alkalommal került
megrendezésre az óvónői sportnap, melyen az óvodák teljes személyzetéből kerültek ki a versenyző
csapatok.
A hét rendezvény az önkormányzattól kapott 3,5 M forint támogatással valósult meg. Az óvodás
sportrendezvények célja a sport megszerettetése az óvodás korosztállyai és az egészséges életmódra
nevelés.
Elnök asszony a beszámolóban részletes tájékoztatást nyújtott a Szövetség egyéb tevékenységeit
illetően is (nyugdíjasoknak szervezett fürdőtúra, 25 éves jubileum, kommunikációs tevékenység,
szakbizottságok tevékenysége).
A szakmai beszámoló az

előterjesztés

3. melléklete.

Összegzésként elmondható, hogy a támogatás biztosítása révén a Sportszövetség a 2016. évben
zavartalanul tudott működni és hozzájárult a kerületi sportélet színesítéséhez.
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, 2017. február

Jf."

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

bó Krisztián
jegyző

l. melléklet az előterjesztéshez

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

a

Kőbányai

.. .12017. (II. 21.) határozata
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére nyújtott
2016. évi támogatás elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére a 2016. évben
nyújtott 8 500 OOO forint összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja.
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személyi juttatások

Működési"

8
9
10
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A bizonylatot
kiállitó (Szállitó)
neve (lehet
röviditeni)
l\ooanya1
Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kocanyal
Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség

Termék
Iszoigáitatás
megnevezése

Dátum:
aláírás·
c.&au.aau."'•

______ j

A számlán
szereplö
összegböJ a
támogatás
terhére
elszámolt
összeg

Támogató
tölti ki!

költségterv
Elözö
részletek Támogatásra
Eltérés
egyes fö
soraiban elszámolásáb
elszámolt- összege/%a
igényelt an elfogadott
összesen
támogatás
összeg

Számla sorszáma

Teljesités dátuma

Kifizetést igazoló
bozanylat száma

Kitizetés dátuma

Számla
összege• (Ft)

munkabér

2015/12hó

2016.01.04

001/2016 bank

2016.01.04

242 350

.. 242 350

munkabér

201q/01hó

2016.02 08

002/2016 bank

2016.02.08

246 050

246 050

......:..

oso

1Q"O,O%

munkabér

2016/02hó

2016.03.03

003/2016 bank

2016.03.03

246 050

246

munkabér

2016/03hó

2016.04.06

004/2016 bank

2016 04.06

246 050

246 050

munkabér

2016/04hó

2016.05.03

005/2016 bank

2016.05.03

246 050

246 050

munkabér

2016/05hó

2016.06.03

006/2016 bank

2016 06.03

246 050

246 050

munkabér+szab.

2016/06hó

2016.06.29

006/2016 bank

2016.06.29

324 340

324 340

2016/jut.

2016.06.29

006/2016 bank

2016.06.29

350 055

350 055

munkabér

2016/07hó

2016.08.03

008/2016 bank

2016.08.03

118 215

118 215

munkabér

2016/0Bhó

2016.09.08

009/2016 bank

2016.09.08

101 325

101 325

munkabér

2016/09hó

2016.10.07

010/2016 bank

2016.10.07

118 215

118 215

munkabér

2016110hó

2016.11.01

011/2016 bank

2016.11.03

118 215

118 215

2016/11hó

2016.1206

012/2016 bank

2016.12.06

118 215

118 215

2016/12hó

2016.12.30

012/2016 bank

2016.12.30

118 215

118 215

2016.09.02

009/2016 bank

2016.09.02

250 OOO

250 OOO

jutalom

munkabér

3 089 395

'

-3089 395

w~g,.ygl

14
59.

Sportszövetség

munkabér

Kőbányai

ovis rendezvény
szervezése
megbizási dij

Sportszövetség
15
16
17

Kőbányai

Sportszövetség
ro.Oua Yal
Sportszövetség
Ko bányai
Sportszövetség

Megbízási díj 2016/1

járulékok

2015/12 hó

2016.01.07

001/2016 bank

2015.01.07

212 OOO

55 605

járulékok

2016/01 hó

2016.02.09

002/2016 bank

2016.02.09

209 OOO

209 OOO

járulékok

2016/02 hó

2016.03.07

003/2016 bank

2016.03.07

209 OOO

209 OOO

2 330 605

illlllllil!HniitJJ
'----

1. oldal, összesen: 3
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Munkaadókat terhelő

járulékok és szociális
-- · hozzájárulási adó

22
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23
24
25
26

A számlán
szereplő

A bizonylatot
kiállító (Szállító)
neve (lehet
rövidíteni)
"uu""Y"'
Sportszövetség
Köbányai
Sportszövetség
Köbanyai
Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kobanyai
Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
IKöbányai
Sportszövetség
"uuanyat
Sportszövet$ég

Termék
Iszoigáitatás
megnevezése

összegből

a
támogatás
terhére
elszámolt
összeg

Számla sorszáma

Teljesités dátuma

Kifizetést igazoló
bozonylat száma

Kitizetés dátuma

Számla
összege• (Ft)

járulékok

2016/03 hó

2016.04.08

004/2016 bank

2016.04.08

209000

209000

járulékok

2016/04 hó

2016.05.06

005/2016 bank

2016.05.06

209 OOO

209 OOO

járulékok

2016.05 hó

2016.06.06

006/2016 bank

2016.06.06

209 OOO

209 OOO

járulékok

2016.06 hó

2016.07.06

007/2016 bank

2016.07.06

280 OOO

280 OOO

2016.06.hó jut.

2016.07.06

007/2016 bank

2016.07.06

319000

319000

járulékok

201607 hó

2016.08.04

008/2016 bank

2016.08.04

79 OOO

79 OOO

járulékok

2016/08 hó

2016.09.08

009/2016 bank

2016.09.08

66 OOO

66000

járulékok

2016/09 hó

2016.10.07

010/2016 bank

2016.10.07

80000

79 OOO

járulékok

2016110 hó

2016.11.03

011/2016 bank

2016 .. 11.03

. 79 OOO

79 OOO

járulékok

2016/11 hó

2016.12.08

012/2016 bank

2016.12.08

79000

79000

járulékok

2016/12 hó

2016.12.30

012/2016 bank.

2016.12.30

79 OOO

79 OOO

jut. Járulék

Támogató
tölti ki!

költségterv
Előző
egyes fő
részletek Támogatásra
Eltérés
soraiban elszámolásáb
elszámolt- összege/%igényelt an elfogadott
összesen
a
támogatás
összeg

t

•wua.,yao

27
28
---

29

Élelmiszer beszerzés

igénybevett
szolgáltatások

Sportszövetség
Kőbányai

Sportszövetség
Kőbányai

Megbízási díj l
2016/1
A031 01980/0689/000
09
A05702018/0555/000
03

2016.09.08

170000

170 OOO

LA4434518

2016.04.01

22 400

22 400

2016.04.08

LA44 34 558

2016.04.08

32 700

32 700

A05702015/0580/000
10

2016.05.06

LA4434535

2016.05.06

25 005

25 005

tea (üdítö)

AN2EA8555705

2016.05.06

LA4434536

2016.05.06

35 700

35 700

Tesco.

ásványvíz,
müzliszelet

A05702018/0716/000
02

2016.09.30

LA4434548

2016.09.30

28 820

28 820

35

Fortuna SE

ovis ját vers. lebany

LJ9SA6974191

2016.01.30

003/2016 bank

2016.03.22

350 OOO

350 OOO

36

White Sharks

ovis kori lebeny.

GU4SA4657104

2016.02.26

003/2016 bank

2016.03.22

165 OOO

165 OOO

37

KöbÖnkorm

bérleti díj

v16011001043

2016.01.30

003/2016 bank

2015.03.16

25 OOO

25 OOO

38

KIS E

ovis foci lebonyolít

NQ9SB8314617

2016.05.06

005/2016 bank

2016.05.11

180 OOO

180 OOO

39

Köb Önkorm

béri díj

v16011001649

2016.04.02

004/2016 bank

2016.04.21

29 OOO

29 OOO

40

Felszeghy Tibor

bábelőadás

IH4SA7281381

2016.05.18

005/2016 bank

2016.05.20

107 OOO

107 OOO

41

Körösi Cs. S.Köb.
bérleti díj
Kult Közo.

v20160012657

2016.11.10

011/2016 bank

2016.11.09

20 OOO

20 OOO

42

Bognár Péter

WH1SA6174047

2016.02.26

LA4434515

2016.02.26

24 OOO

24 OOO

járulékok

30

SPAR

üdítö, csoki

31

Tesco

üdítö, édesség

32

Tesco

üdítő,

33

Vendégkör Kft.

34

csokoládé

eü szolgált

009/2016 bank

2016.09.08

2016.04.01

Sportszövetség

---

2. oldal, összesen: 3
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144 625 -144 625

1 274646 ·1 274 646
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LA4434515!

201602

261

24 OOO

24 000j

ban.~

2016.10

051

180 000

180 0001

005/2015 bank

2016 05 05j

130 OOOj

130 000[

qprvp 7 é>,;p

YK2SA 1139420

j

2016 04 29j

lBognár Péter

eu szolgált

i

2016 04.02

LA4434519l

2016.04.021

40 OOO

40 OOO

46

l

~IQ9SB8295956

Bognár Péter

eü szolgált

NQ9SB8295962

2016 04.29

LA4434527

2016.04 29

8 OOO

8 OOO

47

!Bognár Péter

eu szolgált

NQ9SB8295966

2016.05 06

LA4434537

2016 05.06

8 OOO

4 646

48

l Bognár Péter

eú szolgált

NQ9SB8295995

2016.09.30

LA4434550

2016.09.30

12 OOO

12 OOO

116 840

116 840

l

--,

010/2016

szalag passztartóval I1H4SA6652445

2016.04.04

004/2016 bank

201604

50 IGaíger KFT

poló logózva

2~

WH1SA6573783

2016.03.07

003/2016 bank

2016.03.07

725 234

725 234

51

JSportreklám Kft

!serleg, gravir

SPQ3,SZ-1243915

2016 02.22

LA4434512

2016.02.22

24 320

24 320

52

l Sportreklám Kft

lérem, betét

SP03-SZ-1243756

2016.01.25

LA4434510

2016.01.27

52 710

52 710

lserlegbetét, felirat

SP03-SZ-1244152

2016.03.31

LA4434517

2016.03.31

9 OOO

9 OOO

l

szakmai anyag

54 IGraffic Com

éremszalag

IH4Sf>,6652446

2016 04.25

004/2016 bank

2016.04.25

200 025

200 025

55 IGraffic Com

érem

IH4SA6652446

2016.04.03

00412016 bank

2016.04.25

159 817

159 817

56 IGaíger KFT

poló logózva

WH1SA8607784

2016.09.08

009/2016 bank

2016.09.14

298 323

298 323

lserleg+felfrat

SP03-SZ-1244502

2016.05.17

LA4434540

2016.05.26

45 560

45 560

lérem+betét

SP03-SZ -12 454 78

2016 09.28

LA4434545

2016.09.28

28 900

28 900

57

JSportreklám Kft

58 ISportreklám Kft

i

·r·amogato-J'
___ , _

to~ti o.O!j1
/1

l

Összesen

8 660 749

•Afa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetm

s soo ooOf

··-------~~----l

l
ko~tségtervt

fői

!

Ek>zöl

r~szlete~[

l

--r-----~-r~- ------~-- -l
l
,

1 660 729

l'""'""""'"

ol

o

~

8 500000
###########

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerzödésben foglaltaknak megfelelöen került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az ered<;tivel mindenben
megegyeznek.

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, ki fizetésre és könyvelésrc.
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Tájékoztató a Kőbányai Sportszövetség
2016. évben végezett szakmai tevékenységéről
i.

-ti9:~.~~
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1) Az Elnökség tevékenysége
Sportszövetségünk Elnöksége 2016. évben 4 alkalommal, a
ülésezett. A határozatok jegyzőkönyvekben rögzítésre kerültek.
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. A tagegyesületeink tevékenységén keresztül
38 sportágban találhat lehetőséget valamennyi kerületben élő dolgozó, tanuló és nyugdíjas a
szabadidő vagy versenysport területén. 2016 évben gördeszka sportággal bővült a kínálat.
Jelenleg 57 egyesület működik Kőbányán a Kőbányai Sportszövetség tagszervezeteként (46
sportegyesület, 8 diák-sportegyesület és 3 szakbizottság.)
2016. évben Magyar Országos Gördeszkások Egyesülete kérte tagfelvételét.
2) Érdekvédelem a törvényességi megfelelés területén

A tagegyesületek érdekvédelme területén továbbra is tartott az új Civil Törvény, illetve tart ma is az
új Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően az egyesületi alapszabályok módosítása,
amelyeknek végső beadási határidejét meghosszabbították 2017. március 15-éig.
2016. évben egy alkalommal szerveztünk szakmai előadást Kőbányán "NEA pályázatok megírása és
azok pénzügyi elszámolása" témakörben. További két alkalommal a Budapesti Szabadidősport
Szövetség tagszervezetei majd a Magyar Szabadidősport Szövetség tagszervezetei részére, azok
továbbképzésének kurzusai időszakában.
2016. március hónapban került sor a NEA kollégium tagjainak újraválasztására, amelyen valamennyi
tagegyesületünk aktívan közreműködött. Eredményeként Potos Ilona civil jelöltnek Magyarországon
a 4. legtöbb civil szavazatát sikerült megszereznie, de végül, mint civil kormánydelegált vehet részt a
Mobilitás Alkalmazkodás Kollégiumának döntés előkészítő munkájában a hazai civil pályázatok
elbírálása területén. Megbízatása 2020. április 6-áig szól.

3} Szövetség saját rendezvényei, eseményei:

Ötödik éve rendezte meg a Szövetségünk a Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvénysorozatát,
amelyet önkormányzati feladatként kaptunk meg.

A 2016. év ismét nagy szenzációt jelentett a kőbányai nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek,
hiszen sikerült új elemekkel színesíteni a rendezvénysorozatot. 2016. évben is hat óvodás verseny
került megszervezésre, ahol mind a 18 kerületi óvoda a teljes nevezhető létszámmal vett részt.
Harmadik alkalommal szerveztük meg a Kőbányai óvodák Sportnapát, ahol az óvónők mellett az
óvodák teljes személyzete bekapcsalódhatott a programba.
2015. évben meghirdettük a kőbányai nyugdíjasainknak "Fürdőtúra programunkat", amely iránt
olyan érdeklődés mutatkozott, hogy 2016-ban negyedévenkénti rendszerességgel megismételtük
azokat. Cél, a különböző hazai városokba ellátogatva, a helyi nevezetességek megismerése, majd
ottani gyógyfürdőben, reumatológus főorvosunk felügyelet mellett fürdésre és szűrővizsgálatok
keretében egészség megőrző program biztosítása. Alkalmanként ötven fővel bonyolítjuk a
programot.
2016. december 12-én a Kőbányai Sportszövetség megalakulásának 25 éves jubileumának szerény
megünneplését, a Tüker SC tekepályáján sportos keretek között ünnepeltük meg. Meghívott
vendégeink a szövetség munkáját hosszú évek óta segítő egyesületi és szakbizottsági elnökök és
aktivista sporttársaink voltak, a kőbányai önkormányzati vezetők és képviselők mellett. Az ünnepség
megrendezését a Szerencsejáték Service 519 e Ft pályázati támogatásából sikerült megvalósítani.

4} Forrásteremtés, mint érdekvédelmi tevékenység:
A Szövetség 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 2015.évben elnyert pályázatok elszámolási határideje
2016. március 30. volt, ezért az év elején 26 működési és 10 szakmai pénzügyi elszámolás
benyújtásához nyújtottunk segítséget, ahol az elektronikus táblázat elkészítésében a számlák
hozzárendelése okozott változatlanul gondot az egyesületeknek.

b.

Beadásra kerültek a Mobilitás Alkalmazkodás Kollégiumhoz a 2016. évre vonatkozó NEA
pályázatok. A Sportszövetség 24 tagszervezete és 5 egyéb kőbányai egyesület a 2016. évre
összesen 27 működési és 16 szakmai célú pályázatot nyújtott be, valamennyit szövetségi
segítséggel. A 43 pályázat 40 456 OOO Ft támogatásban részesült, amelyet Kőbánya
szabadidősportjára fordíthatnak egyesületeink.
Az összeg több mint a fele kőbányai
létesítmények (uszoda, művelődési központ}, valamint általános és középiskoláink terem
bérleti díjaként kerül vissza Kőbánya fejlesztésére.

c.

Kőbányai Önkormányzat által kiírt sportcélú pályázati támogatás összege 3 millió Ft volt,
amelyre, 12 tagegyesületünk nyújtott be pályázatot. A pályázó egyesületek 100-250 e Ft
között támogatásban részesültek. A pályázatok megírásában és elszámolásában 5
egyesületnek nyújtottunk segítséget.

d.

2017. évre a működési célú pályázatok beadásának határideje 2017. január 20., a szakmai
pályázatoké január vége, ezért e pályázatok elkészítése december második felére, illetve
jórészt az ünnepek közötti időre tevődik.

5) Kommunikációs tevékenység
2014. év vége óta működtetjük a www.kobanyaisportszovetseg.hu honlapunkat,
folyamatosan töltünk az egyesületeink programjait, eredményeit, eseményeit.
A közhaszn ú jogállásunknak megfelelőe n:

amelyre

•
•
•
•
•

a kötelezően felhelyezendő anyagok (alapdokumentumok, mérleg, KSH adatszolgáltatás stb)
me ll ett
a saját rendezvényeink versenykiírásai, fotói, eredményei,
a tagszervezeteink felhívásai, programjai
az aktuális törvények, jogszabályok,
pénzügyi-számviteli változások és felhívások egyaránt megtalálhatóak.

6) 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 10 egyesület 1100 fő igazolt természetjárója és 2

általános iskola 70 fős tanulói létszámmal túrázott 2016. évben, ez kiegészül még az alkalmanként az
őket kísérőkkel

és családtagokkaL Számíthatunk a szakbizottság vezetőségére a szövetség egyéb

eseményein is, ahol önkéntesként segítik a szövetség propaganda és közösségi eseményeit.
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 2016ben is megnyerte az összetett csapatversenyt l
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.
A Kőbányai Sportszövetség Szakbizottságai az önkormányzati sportcélú pályázati forrásából a
kőbányai teke és tenisz csapatbajnokságok szervezésére 220 OOO Ft támogatást nyertek, amelyet
ezúton is köszönünk.
Diáksport-egyesületek:
2016. évben a kőbányai középiskolák 8 sportágban 381 fővel, az általános iskolák 15 sportágban
1329 fővel vettek részt a kerületi diákolimpia versenyrendszerében és természetesen a legjobbak
képviselhették Kőbányát a budapesti és az országos döntőkön.
Sportegyesü letek:
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 2016. évet fennállásának az egyik legeredményesebb
szakmai évének értékelte.

7) Pénzügyi elszámolás tekintetében
Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Sportszövetség 2016. évi működéséhez 8 5000 OOO Ft
támogatást biztosított az alábbiak szerint:

A) a Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvénysorozat megvalósítása 3 500 OOO Ft volt, amelyet a
tervek szerint használt fel a Szövetség a rendezvények maradéktalan megvalósítása céljára.

B) személyi juttatások és járulékok 5 OOO OOO Ft
Személyi kifizetések a tervektől kicsit eltérően - a Szövetség Elnökségének döntései alapján, az
önkormányzat vezetésének tájékoztatása mellett-, az alábbiak szerint kerültek elszámolásra:
•

A személyi kifizetések tárgyában Potos Ilona munkabére 2016. január 1-től, május 31-ig az
élő munkaszerződése szerint történt.

•

Potos Ilona elnök tárgyév augusztusára tervezte nyugdíjba vonulását, de a NYUFIG értesítése
szerint már május 13-án teljesítésre került a 40 éves munkaviszonya, így sem a teljes
szabadságát, sem a felmentési idejét időben kivenni. illetve letölteni nem tudta.
2016. június havi bére így a ki nem vett szabadságnapok megváltásával emelkedett. Június
hónaphoz egy egyszeri jutalom kifizetése is társult (az elmaradt felmentési idő kompenzálása
mellett, a forrásteremtés feladatainak kimagaslóan eredményes ellátásáért).

•

2016. július 1-t követően december 31-ig a munkabér a nyugdíj mellett kifizethető
minimálbér másfélszeresére csökkent.

Pénzügyi elszámolásunkat ennek megfelelően elkészítettük, a Humánszolgáltatási Főosztályon a
szerződésben megjelölt határidőn belülleadtuk.
Budapest, 2016. december 20.

