
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

~· számú előterjesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányáért Egyesület 2016. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2016-ban l OOO OOO forint összegű 
támogatásban részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 36. sora alapján. A 
támogatás célja az Egyesület alaptevékenységének és a működésének támogatása volt. 

Pap János elnök úr határidőre benyújtotta a 2016. évben nyújtott támogatás elszámolását. Az 
elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon 
megtekinthető. Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel. 

A támogatást az Egyesület az alábbi költségnemekre használta fel: 

l. Eleimiszer-beszerzés 36 670 Ft 
2. Egyéb készlet 44 830 Ft 
3. Igénybevett szolgáltatások 918 500 Ft 

Összesen l OOO OOO Ft 

A támogatás elszámolása mellett elnök úr részletes tájékoztatást is készített az Egyesület szakmai 
tevékenységéről. Az Egyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozik labdarúgás sportágban. Legfőbb 
céljuk, hogy megszerettessék a mozgást, a sport által hasznos felnőtteket neveljenek a társadalom 
számára. 2016-ban nagy fejlődést értek el létszámuk tekintetében, tagjaiknak száma 434 fő. 

Fontosnak tartják, hogy tömegeket mozgassanak meg, és lehetővé tegyék számukra a sportolási 
lehetőséget. Nagy figyelmet fordítanak azon gyerekekre, akiknek a családi háttere nem tenné 
lehetővé az egyesületben való sportolást. Az Egyesület minden korosztályban csapatokat indít a 
Bozsik Programban, emellett hazai- és nemzetközi tornákon vesznek részt, valamint az MLSZ 
futsal bajnokságának is állandó résztvevői. 

A nehéz sorsú gyerekeknek az Egyesület számos kedvezményt biztosít az edzéseken való 
részvételhez és a versenyeztetéshez: l O fő részesült nagycsaládos, 5 testvérpár 
testvérkedvezményben, valamint 8 fő számára teljes ingyenességet biztosított az Egyesület. 

Korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2016-ban is szervezetek sport-, edző- és napközis 
táborokat. Balatonlellén 10 napig táboroztak 80 fővel, majd pedig a Janikovszky Éva Általános 
Iskolában bonyolítottak le napközis tábort két héten át 120 fő részvételével. Ezek a táborok nagy 
segítséget jelentenek a szülők számára a hosszú iskolai szünet ideje alatt, hiszen a családoknak 
komoly gondot okoz gyermekeik elhelyezése. 

Az Egyesület jelenleg négy iskolában (Janikovszky É., Széchenyi I., Fekete I., Janikovszky- Üllői 
úti tagintézmény) és öt óvodában (Kékvirág, Gézengúz, Csodafa, Mászóka, Aprók Háza) tart 
fociedzéseket Ezen felül a mindennapos testnevelés keretein belül labdarúgást oktat a kerület 
iskoláiban, így elmondható, hogy heti szinten kb. 800 gyerekkel foglalkoznak. 



Egyesületi foglalkozásaik megtartásához a Janikovszky Éva Általános Iskolában és a Kocsis Sándor 
Sportközpontban bérelnek műfüves pályákat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzattól (a továbbiakban: Önkormányzat) kapott támogatás 92%-át ezeknek a pályáknak a 
bérleti díjára, a fennmaradó összeget táboroztatási költségekre és a nagy igénybevétel miatt gyorsan 
elhasználódó sporteszközök pótlására fordították. 

Összegzésként megállapítható, hogy a 2016. évben az Egyesület jelentősen hozzájárult Kőbányán 
az utánpótlás-neveléshez és a labdarúgás népszerűsítéséhez. 

A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

Elnök úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, amely hozzájárult az 
Egyesület 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" (5-~" 

Dr. bó Krisztián 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2017. (II. 21.) határozata 
a Kőbányáért Egyesület 2016. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányáért Egyesületnek a 2016. évi l millió forint támogatásról szóló elszámolását 
elfogadja. 
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1. sz. melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 
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A bizonylatot 
kiállító (Szállító) 

neve (lehet 
rövidíteni) 

Sportvilág 

Spotvilág 

Sportvilág 

Spotvilág 

Sport világ 

Keringatlan 

Keringatlan 

Keringatlan 

Keringatlan 

Keringatlan 

Pintér Zita 

Pintér Zrta 

Pintér Zita 

BVSC-ZUgló 

BVSC·Zugló 

BVSC-Zugló 

BVSC-Zugló 

BVSC-Zugló 

BVSC-Zugló 

Kocsis Sándor 

Termék 
/szolgáltatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma 
megnevezése 

sport eszköz SZA0005712016 2016 01.15 

sport eszköz SZA0012212016 2016.01.29 

sport eszköz SZA0014112016 2016.02.04 

sport eszköz SZA00213/2016 2016 02.13 

sport eszkÖZ SZA0045812016 2016.03.24 

büféárú GU4EA8636219 2016.07.12 

büféárú GU4EA8636229 2016.07.19 

mozijegy GU4EA8636212 2016.07.05 

mozijegy GU4EA8636219 2016.07.12 

mozijegy GU4EA8636229 2016.07.19 

gyermek ugráló TM1EA3172932 2016.07.08 

gyermek ugráló TM1EA3172933 2016.07.15 

gyermek ugráló TM1EA3172938 2016.07.28 

pálybérlés WH1SA6124403 2016.10.02 

pálybérlés WH1SA6124433 2016.11.13 

pálybér!és WH1SA6124415 2016.10.16 

pálybérlés WH1SA6124416 2016.10.16 

pálybérlés WH1SA6124423 2016.10.23 

pálybérlés WH1SA6124430 2016.11.06 

bérleti díj v16045000383 2016.09.30 

összesen 
" " .. . ,, 

*Afa-v1ssza1genyles eseten a Szarnia osszege oszlopban az Afa nelkuh (netto) osszeget kell szerepeltetni. 

Kifizetést igazoló Számla 
Kifizetés dátuma 

bozonylat száma összege• (Ft) 

LA3571176 2016.01.15 15 070 

LA3571177 2016.01.29 8 000 

LA3571178 2016.02.04 3 OOO 

LA3571179 2016.02.13 5 000 

LA3571180 2016.03.24 5 600 

LA3571184 2016.07.12 42 870 

LA3571186 2016.07.19 57 570 

LA3571182 2016.07.05 14 220 

LA3571184 2016.07.12 42 870 

LA3571186 2016.07.19 57 570 

LA3571183 2016.07.08 25 000 

LA3571185 2016.07.15 15 000 

LA3571187 2016.07.28 15 000 

LA3571189 2016.10.02 16 500 

LA3571190 2016.11.13 16 500 

LA3571191 2016.10.16 16 500 

LA3571192 2016.10.16 16 500 

LA3571193 2016.10.2:' 16 500 

LA3571194 2016.11.0< 22 OOO 

P/1212016 690 000 

1.090!!30 

Támogató tölti ki! 

Elszámolást ellenőrizte: 

Dátum: 
aláírás: i 

A számlán 

szereplő költségterv Előző 

összegből a egyes fő részletek Támogatásra Eltérés 
Támogató 

támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- összege/%-
tölti ki! 

terhére igényelt an elfogadott összesen a 

elszámolt támogatás összeg 
összeg 

15 070 36670 

8 000 

3 000 

5 000 

5 600 

19 960 44 830 -44 830 

24 870 

lltl/Ji'lll'#l#/Ji# 

14 220 918 500 .S18 5-00 

22 080 

32 700 J;#il#N!ll1ifí.ll#if 

25 000 

15 OOO 0 
15 000 

16 500 111/:1/,; 11,l#ll#,!fl 

16 500 1 

16 500 () 

16 500 

16 500 t#Ul# rJ!J#ll;tli# 

22 000 

690 OOO 

1.0QlÍ.OQQ 0 0 0 1 OOO OOO 

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt biwnylatok másolatai az eredetivel mindenben 

megegyeznek. 
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. 

1. oldal. összesen: 2 

2. melléklet az előterjesztéshez
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KŐBÁNYÁÉRTEGYESÜLET 
1072 Bp., Rákóczi út 40. 4120. 

Adószám: 18190072-1-42 

Kifizetést igazoló 
Kitizetés dátuma bozonylat száma 

2. oldal, összesen: 2 

A számlán 
szereplő költségterv Előző 

összegből a egyes fő részletek Támogatás ra Eltérés Támogató 
támogatás soraiban elszámolásáb elszámol!- összege 1%-Számla 

tölti ki! 
terhére igényelt an elfogadott összesen a összege• (Ft) 
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A Kőbányáért Egyesület alapvetően egy labdarúgó utánpótlás-nevelő klub, 
valójában azonban jóval több ennél. Elsődleges célunk, hogy megszerettessük a 
mozgást, a sportot, a labdarúgást a fiatal generációkkaL 

Legfőbb célunk, hogy a sport által a társadalom számára hasznos felnőtteket 
neveljünk! 

N ál unk a gyerekek az elsők! 

Nem lesz mindegyikőjükből válogatott labdarúgó, de az biztos, hogy amíg a 
Kőbányáért Egyesület igazolt labdarúgói, addig megfelelő irányítás és precíz 
edzésmunka mellett hozhatják ki magukból a legtöbbet az ifjú futballisták 

EGYESÜLETÜNK MÚLTJA 

A Kőbányáért Egyesület 2006. május 12-én alakult meg. A kezdeti időszakban 
még nem ifjú labdarúgók kinevelésével, hanem a közösségi élet fellendítése volt 
a fő tevékenységi körünk. Sok rendezvényt szerveztünk az első évünkben. 
Programjaink iránt számos kőbányai lakos érdeklődött, nagyságrendileg 
körülbelül ötezer ember vett részt 2006-os rendezvényeinken. 

A következő évek a további közösségi prograrnak szervezésével teltek, állandó 
rendezvényeink (iskolai ünnepségek, kispályás bajnokság) mellett társadalmi 
munkákat végeztünk, részt vettünk az "Együtt a tiszta Kőbányáért" programban 
is. Valamint több napos táborokat szerveztünk gyerekeknek, Magyarország 
nevezetes táj ain. 

A Kőbányáért Egyesület életének egyik fontos fordulópontja a 20 l O-es év volt. 
Ebben az évben kezdtünk el sportfoglalkozásokat tartani több kőbányai 

óvodában és iskolában. Ezek közül is kiemeit szinten oktattunk labdarúgást, 
valamint részt vettünk az MLSZ által szervezett Bozsik-tomákon is. Emellett 
kispályás amatőr labdarúgó bajnokságokat szerveztünk felnőttek számára is. 



A JELEN 

Az Egyesületünk fő profilja labdarúgó utánpótlás nevelés, ami két részre osztható, 
versenysport, ami ügyesebb és tehetséges gyerekeket célozza meg és a 
labdarúgást szerető, rekreációs sportként űző gyerekeket Klubunknak fontos, 
hogy tömegeket mozgasson meg és tegye lehetövé számukra a sportolási 
lehetőséget. Az Egyesület nemi-, vallási-, és etnikai hovatartozástól függetlenül 
biztosítja a sportolási lehetőséget mindenki számára. Nagy figyelmet fordítva 
azon gyerekekre, akiknek a családi háttere nem tenné lehetövé az egyesületben 
való sportolást. Ezeknek a nehéz helyzetű gyerekeknek az Egyesület 
kedvezményesen, adott esetben ingyen biztosítja az edzéseken való részvételt és 
a versenyeztetést. Nagycsaládos kedvezményben l O fő, testvéri kedvezményben 
5 testvérpár, ingyenességet 8 fő részére biztosított az egyesület. 

Minden korosztályunk képviselteti magát az egyesületi Bozsik- Programban, 
emellett hazai- és nemzetközi meghívásos tornákon veszünk részt. 2015-ben két 
nemzetközi tomán vettünk részt. Január végén Szlovákiában Eperjesen 
szerepeltünk 2005-ös, 2004-es és 2002-es csapatunkkaL Itt többek között az ukrán 
Dinamó Kijev is ellenfelünk volt. Azután pedig augusztusban a debreceni 
Karnevál kupán vettünk részt, ahol többek között román és lengyel csapatokkal is 
találkoztunk, valamint az MLSZ futsal bajnokságának is állandó résztvevői 
vagyunk. 

Nyaranta sport-, edző- és napközis táborokat szervezünk. Idén a KÖSZI 
balatonlellei táborában táboroztattunk június idusától l O napig, majd pedig a 
J anikovszky Éva Általános Iskolában bonyolítottunk le napközis tábort két héten 
át. A lellei táborbamintegy 90 gyereket vittünk el, míg a napközisben kb. 120 
gyermek érezhette jól magát. A nyári időszak táborainagy segítséget jelentenek 
aszülők számára, hiszen a hosszú iskolai szünet a családoknak komoly fejtörést 
okoz évente. 

A Kőbányáért Egyesület jelenleg négy iskolában és hat óvodában tart 
fociedzéseket Ezen felül a mindennapos testnevelés keretein belül labdarúgást 
oktat a kerület iskoláiban, így elmondható hogy heti szinten kb. 800 gyerekkel 
foglalkozunk. 



2016-os év 

óvodai foglalkozások: 

Tavasz 

Óvoda neve Helyszín Edző neve Átlaglétszám 
Kékvirág Óvoda tomaszoba Tarjányi Tibor 52 fő 

Gézengúz Janikovszky Üllöi Tarjányi Tibor 12 fő 
Csod af a Fekete István Isk. Nyeste Viktor 12 fő 

Mászóka Kőb. Sportközpont PapJános 14 fő 

Aprók Háza Széchenyi isk. Bereczki István 64 fő 
Rece-Fice Óvoda tomaszoba Tarjányi Tibor 24 fő 

Összesen: 178 fő 

Ősz 

Óvoda neve Helyszín Edző neve Átlaglétszám 

Kékvirág Óvoda tomaszoba Bereczki István 44 fő 
Gézengúz Janikovszky Üllöi Tarjányi Tibor 13 fő 

Csoda fa Fekete István Isk. PapJános 16 fő 

Mászóka Kőb. Sportközpont Pap János 18 fő 

Aprók Háza Széchenyi isk. Bereczki István 68 fő 

Összesen: 186 fő 

Kékvirág óvoda: 

A Kékvirág Óvodában a pénteki napokon délelőtt tartottuk a foglalkozásokat az 

óvoda tornaszobájában. A nagy létszám miatt nem egy csoportban dolgoztunk 

a gyerekekkel, hanem két csoportra osztottuk őket. A gyermekek a játékos 

foglalkozások alatt a labdarúgás alapelemeivel barátkoztak. Több gyermeket is 

kiválasztottunk, s az egyesület korosztályos csapatába invitáltuk. 

Gézengúz Óvoda: 

A Gézengúz Óvoda tornaszabája nagyon kicsi, így az előző évekhez hasonlóan a 

Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézményének tornatermében 

tartottuk a foglalkozásokat. Ez előnyös volt az iskolának is, hiszen így a gyerekek 

és a kísérő szülők is megismerkedhettek az iskolával. A foglalkozások 

keddenként zajlottak. 



Csodafa óvoda 

A Csodafa óvoda az egyik legnagyobb óvoda a kerületben, viszont nem 

rendelkezik tornaszabávaL Szerencsére a Fekete István Általános Iskola segített 

ezen, sa jó viszonynak köszönhetően a kicsik részére biztosítottak tornatermet. 

Minden pénteken délutáni időpontban voltak ma foglalkozások. 

Mászóka Óvoda: 

Itt is a tornaszaba hiánya okozza a legnagyobb problémát. Keddenként a 

Kőbányai Sportközpont Ihász utcai sporttelepe fogadta be a kicsiket a 

tornaterem be. 

Aprók Háza: 

Az Aprók Háza Óvoda a kerület legtöbb csoportjával működő óvodája 

tornaszaba nélkül. A Széchenyi István Általános Iskola tornatermében 

foglalkoztunk a gyerekekkel két csoportban hétfőn és pénteken délután. 

Iskolai foglalkozások: 

Az iskolai foglalkozásokat a Bozsik program keretében tartottuk, ahol a 

labdarúgó edző módszertani segítséget nyújt a testnevelés órákon. Ezzel az 

országban egyedülálló módon megvalósítottuk azt, amit még csak most 

jelentett be a kormány. (A labdarúgás oktatása az iskolai órák keretében) Ezek 

a foglalkozások NEM a DSE keretein belül zajlanak. 

Kőbánya példaképként szolgál az összes iskolának az országban. 

Tavasz: 

Iskola Osztálya Külön Felkészítő edző (k) 

k száma csoport 

Janikovszky Éva Általános 
14 1 

Bereczki István, Tarjányi 
Iskola Kápolna téri Tibor, Pap János 
Janikovszky Éva Általános 

2 
Pap János 

Iskola Üllői úti tagintézm. 
Széchenyi István Általános 12 Bereczki István, Tarjányi 



Iskola Tibor 

Fekete István Általános 
1 

Pap János 
Iskola 

Ősz: 

Iskola Osztálya Külön Felkészítő edző (k) 

k száma csoport 

Janikovszky Éva Általános 
17 1 

Bereczki István, Tarjányi 

Iskola Kápolna téri Tibor, Mcsdóczi Evelin, 

Janikovszky Éva Általános 
2 

Tarjányi Tibor 

Iskola Üllői úti tagint. 

Széchenyi István Általános 
12 

Bereczki István, Németh 
Iskola Júlia, 

Fekete István Általános 
3 1 

Pap János 
Iskola 

Egyesületi Foglalkozások: 

Tavasz és ősz 

Korosztál Szül.év Edzés helyszíne Edző neve Létszám 
y 

U 6 2010 Janikovszky műfű Jakschitz Attila 12 
U 7 200 9 Janikovszky műfű Pap János 14 
U 8 200 8 Janikovszky műfű Tarjányi Tibor 14 

U 9 200 7 
Kocsis Sándor Pap János, 

21 
Sportközpont Tarjányi Tibor 

UlO 200 6 
Kocsis Sándor Pap János, 

34 
Sportközpont Tarjányi Tibor 

Ul l 200 5 
Kocsis Sándor Sztojka László 

22 
Sportközpont 

U12 2004 
Kocsis Sándor Sztojka László 

8 
Sportközpont 

Ul 3 200 3 
Kocsis Sándor Bereczki István 

17 
Sportközpont 

Ul 4 200 2 
Kocsis Sándor Maráczi János, 

18 
Sportközpont Bereczki István 



U lS 2001 
Kocsis Sándor Bereczki István, 

17 
Sportközpont Maráczi János 

Ul 7 1999 
Kocsis Sándor Maráczi János, 

15 
Sportközpont Bereczki István 

A fenti táblázatból egyértelműen látható, hogy Egyesületünk kőbányai 

intézményekben tartja a foglalkozásait. 

A Kőbányáért Egyesület bevételei a tagdíjakból, önkormányzati támogatásból 

és TAO támogatásból tevődik össze. A TAO pályázatból 9.2 milliót tudtunk 

érvényesíteni, melyet teljes mértékben az utánpótlás nevelésre -fejlesztésére 

fordította az Egyesület. 

Az önkormányzati támogatás jelentős részét a bérleti díjak kifizetésére 

fordítottuk. 

Fejleszteni tudtuk a meglévő sportfelszereléseinket is. Olyan sport eszközöket 

vásároltunk ami a nagy igénybevétel miatt hamar elhasználodik.A nyári 

napközis táborban a gyerekek programjaira használtuk fel. 

Magas fejlődést értünk el létszámban, az Egyesület játékosainak létszáma 2016-

ban 434 fő, s több játékosunkat is megkeresték nagy klubok. Van olyan 

kislányunk, akit meghívtak a korosztályos válogatottba, ami nagy elismerése az 

Egyesületben folytatott szakmai munkának. 

Az önkormányzati és TAO támogatások nélkül a fejlesztések és az eredmények 

nem valósulhattak volna meg. 

A Kőbányáért Egyesület köszönetét fejezi ki a Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének a nyújtott támogatásért és a további bizalom 

reményében folytatja tevékenységét. 

Budapest, 2016. december 14. 

Tisztelettel: Pap János 
/2-/7 
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