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Előterjesztés 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 

(a . szám ú előterjesztés --

a Kocsis Sándor Sportközpont 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: KSSK) igazgatója, Nagy István benyújtotta 
az intézmény 2016. évi szakmai beszámolóját, mely az előterjesztés 2. melléklete. 
Az intézmény célja a kerület minden rétegének, korosztályának legszélesebb körű bevonása a 
sportéletbe. A létrehozása óta eltelt l ,5 év tapasztalatai igazolják, hogy a korábbi két 
sportintézmény összevonásával a humánerőforrás, a gazdasági és sportcélú lehetőségek 
sokkal ésszerűbben, tervszerűbben és célszerűbben hasznosíthatók. Javult a 
rendezvényszervezés, az évadonként működő feladatokra nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni 
(strand, jégpálya, füves pályák gondozása), a pénzügyi forrásokat is célszerűbben tudják 
kihasználni. A rendezvények célja, hogy olyan pozitív élményhez juttassák a kőbányai 
lakosokat, melyek segítségével a sport, a rendszeres mozgás és az egészséges életmód iránti 
igény kialakulhat. A sportrendezvények szervezésekor szem előtt tartják a gyermekek 
egészséges életmódra nevelésének fontosságát, a kőbányai identitás erősítését, de figyelembe 
veszik a folyamatosan felmerülő igényeket is. 

l. Szakmai feladatok 

Az intézmény a létesítmények működtetése mellett koordinálja az iskolai diáksportot, 
versenyeket szervez és bonyolít le, valamint sportolási lehetőséget biztosít a kerület lakossága 
számára. A szerteágazó feladatok széleskörű kapcsolattartást kívánnak az intézménytől. 
Munkájuk során a kerület összes oktatási és kulturális intézményével, fenntartási és 
üzemeltetési szervével, sportszakmai szervezetekkel és kerületi sportegyesületekkel is 
kapcsolatban állnak. Az érdeklődők az intézmény honlapján (www.kobanyasport.hu) 
tájékozódhatnak a KSSK szolgáltatásairól, a diáksporteseményekről, a sportolási 
lehetőségekről, valamint képes beszámolókat olvashatnak a sportrendezvényről, az elért 
eredményekről. 

A KSSK feladatai közül kiemelkedő jelentőségű a diáksport szervezése. A 30 éve jól működő 
diákolimpiai verseny-rendszemek és a Diák Sportegyesületek (a továbbiakban: DSE) 
finanszírozásának köszönhetőerr Kőbányán példaértékű diáksportélet folyik. Minden kerületi 
közoktatási intézményben működik sportszervezet Az Önkormányzat 2016-ban is támogatási 
szerződés keretében támogatta a sportcsoportok működését. A diákolimpia versenyein a 
2015116-os tanévben 15 sportágban 1329 fő általános iskolás és 8 sportágban 381 fő 
középiskolás versenyző vett részt. A kőbányai diákolimpia lebonyolításában segítséget 
nyújtott a Kőbányai Ifjúsági SE, a Kőbányai Darazsak, a Silvanus SE, a Barcza Gedeon Sakk 
Club, a Budapesti Torna Szövetség, a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a KSC és a 
Kőbányáért Egyesület. 



A versenyrendszerben elért sikereket az Önkormányzat eredményességi támogatás 
formájában díjazza az erre a célra elkülönített 2 millió forint összegű támogatási keretből, 
amelynek 

a) 60%-a a négy alapsportágból a két legjobb eredmény, 
b) 20%-a az összes rendezvényen való részvétel, 
c) 20%-a a versenyek rendezésében való aktivitás 

alapján kerül felosztásra. 

Ha egy iskola valamely alapsportágban nem vesz részt, akkor arra az évre a 60%-os 
támogatás egészétől elesik. Így az iskolák érdekeltek a sportversenyeken való részvételben, a 
szervezésben és az eredményességben is. 

A 2015/16-ös tanév eredményességi adatai, támogatási eloszlása és a részvételi adatok 
(általános és középiskolás versenyek) táblázatba foglalva a beszámolóban részletesen 
kimutatásra kerültek. 

A Kőbányai Nyári Táborban Balatonlellén kétszer l O napos diáksporttábort szerveztek a 
Kőbányáért Sportegyesülettel közösen, melynek keretében a kerület 7 iskolájából két 
turnusban 270 tanuló táborozott. A résztvevő gyerekek egyre nagyobb százalékának ez a tábor 
jelenti a nyaralást. 

A KSSK a szenior és felnőtt szabadidősport keretében a hét minden napján délelőtt, 

alkalmanként 35-45 fő részére kedvezményes sportolási lehetőséget biztosít a telephelyein az 
aktív és idősebb korosztály számára. A már hagyományosnak számító senior olimpia 2016-
ban először Kőbányai Tízkarikás Játékok címmel került megrendezésre 2016. október 12-én a 
Bihari utcai sporttelepen. A nagysikerű rendezvényre 120 fő nevezett, akik 10 
versenyszámban mérhették össze a teljesítőképességüket 

Új elemként jelentkezett a rendezvények között a 2016. évi labdarúgó Európa-bajnokság, 
amelyhez kapcsolódóan a 18-50 éves korosztály számára szabadidős versenysorozatot 
szerveztek. A cél minél több kőbányai lakos megmozgatása volt. A verseny nagyon értékes 
nyereménnyel biztatta a résztvevőket, hiszen a játék fődíja egy marseiile-i út volt a 
Magyarország - Izland mérkőzésre. A játékba 14 csapat nevezett, akik az úszás, futás, 
asztalitenisz, játékos ügyességi, erőemelés és sakk versenyszámokban mérték össze a 
tudásukat. A győztes csapat 4 napot tölthetett el a franciaországi Labdarúgó Európa
bajnokságon, és a helyszínen szurkolhatott az l: l-es eredménnyel végződő Magyarország -
Izland mérkőzésen. 

A KSSK az Önkormányzat megbízásából 36x15 m-es jégpályát létesített az Uszodakertben, 
amely 2016. december 13-tól üzemelt. A pályát délelőttönként két óvoda, 6 általános iskola, 2 
középiskola diákjai órarend szerinti beosztással vette igénybe, majd este 20 óráig és a 
hétvégén a nagyközönség számára volt biztosítva az ingyenes a pályahasználat 

2. Tárgyi feltételek 

a) Bihari úti sporttelep 

A közel l 00 éves sporttelep labdarúgást szolgáló területe az Önkormányzat támogatásával, az 
FTC beruházásában 2015 évben újjászületett. A több százmillió forintos beruházásnak 
köszönhetően a város egyik legszebb és legmodernebb sporttelepe készült el, ahol az FTC női 
labdarúgó szakosztálya mellett a kerületi diáksport és számos más kerületi egyesület 
szakosztálya is rendszeres edzés- és versenylehetőséghez jut. Éves átlagban közel 6000 fő 
látogatja a labdarúgó pályákon rendezett mérkőzéseket. 
2016-ban folytatódott a létesítmény felújítása, a Törekvés SE által a Magyar Vívószövetségtől 
elnyert l O millió forintos, valamint az Önkormányzat 4,33 millió forint összegű 
támogatásával a kis vívóterem padlóburkolatának cseréje valósult meg. 
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A hétvégi és egyéb rendezvények során 34 hétvégén 2829 fő vette igénybe a sporttelep 
szolgáltatásait. Éves összesítésben a sporttelepen 83 759 fő sportoló, illetve látogató fordult 
meg a rendezvényeken, illetve sportolási céllal. 

A sporttelep kihasználtságára vonatkozó részletes adatokat a beszámoló tartalmazza. 

b) Ihász utcai sporttelep és a Sibrik Miklós úti tornaterem 

Az Ihász utcai létesítmény a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is folyamatosan kiszolgálta 
a lakosság, az egyesületek és az oktatási intézmények igényeit. 
A műftives pályák bérbe adhatáságát nehezíti az a tény, hogy a burkolat az évek óta tartó 
folyamatos, intenzív igénybevétel miatt erősen elhasználódott, helyenként balesetveszélyessé 
vált, továbbá kevés az öltöző. Az Önkormányzat hozzájárulásával a KISE pályázatot nyújtott 
be az MLSZ-hez, melynek támogatásával a műftives burkolat cseréje 2017 tavaszán 
megvalósuL Nagyobb vonzerőt, ennek következtében magasabb bevételt generálna az öltöző
kapacitás bővítése is. 

A Sibrik-tomaterem kihasználtságát kedvezőtlenül befolyásolta az eladásra történő 

meghirdetés, amely végül nem vezetett eredményre. Néhány korábbi stabil bérlő a 
bizonytalan helyzet miatt máshol keresett helyszínt a foglalkozásainak A délelőtti iskolai 
foglalkozások megtartása a felmerülő igények alapján megoldott, a délutáni hasznosítás 
három új bérlővel bővült, de így sem éri el a korábbi szintet. 

c) Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

A létesítmény területén számos, a biztonságos üzemeltetéssei összefüggő karbantartási, illetve 
felújítási feladatot hajtottak végre. Az uszodában mind a férfi, mind a női oldalon kicserélték 
az öltözőkben lévő zárható szekrényeket Az előtéri bútorok és a klímaberendezés cseréje is 
megvalósult Az előző nyáron történt viharkárral összefüggésben főleg a zöldnövényzet 
helyreállításában maradtak feladatok a strand területén. 

Az Önkormányzat megbízásából a strand területén lehetőséget biztosítottak a vendégek 
számára, hogy a 2016. évi Labdarúgó Európa-bajnokságot, illetve a Riói Olimpiát 
figyelemmel tudják kísérni, továbbá több hétvégén rendeztek a lakosság részére játékos 
sportvetélkedőket Ezeket a programokat a strandolák nagy érdeklődéssei fogadták. 

Az uszoda és strandfürdő szolgáltatásait 2016. évben összesen 124 953 fő vette igénybe, akik 
közül 10 596 fő a nyári szezonban a strandra váltott jegyet. A csapadékos nyár a strand 
tekintetében komoly látogatói és bevételkiesést eredményezett. 

Az uszoda és strandfürdő látogatottságának részletes adatait a beszámoló tartalmazza. 

3. Személyi feltételek 

Az intézmény létszáma 2016-ban bővült, mivel a Bihari úti sporttelep üzemeltetése csak 
nagyobb létszámmal lehetséges, melyhez a 2016. évi költségvetésben engedélyezésre került 
plusz 2 státusz. A szezonális 6 fős létszám a strand üzemeltetését biztosítja. A létesítmények 
gazdaságos üzemeltetéséhez időszakos munkaerő-átcsoportosításokra került sor. Az Ihász 
utcai és a Sibrik Miklós úti telephelyen nyáron csökken az igénybevétel, ezért a fizikai 
dolgozókat az uszodában a strandszezon nyitásakor adódó feladatokra lehetett átirányítani (a 
terület karbantartására, kertészeti munkák elvégzésére). 

A megnövekedett feladatellátáshoz az új pályakarbantartók oktatása megtörtént a téli és nyári 
idényjellegű gépek használatáról. 

Minden hónap első keddjén értekezletet tartanak, amelyen a havi fontosabb feladatok és az 
előző havi munka értékelésére kerül sor. A megbeszélés fontos része az önértékelés, amely a 
minőségbiztosítás keretében fontos szerepet kap a szervezet működése során. 
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4. Gazdálkodás 

A 2016. évben a költségvetés az alábbiak szerint teljesült: 

Megnevezés Módosított Forgalom Maradvány Teljesítés 
előirányzat 

Ft 0/o 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 81 485 290 80 997 967 487 323 99,40 

Külsö személyi juttatások l 912 818 l 805 886 106 932 94,41 

Személyi juttatások összesen 83 398 108 82 803 853 594 255 99,29 

Munkaadókat terh. járulékok, szoc. hj. 25 203 042 24 826 973 376 069 98,51 

Készletbeszerzés 14 078 197 ll 873 269 2 204 928 84,34 

Kommunikációs szolgáltatások 3 065 292 l !77 387 l 887 905 38,41 

Szolgáltatási kiadások 122 476 842 104 729 500 17 747 342 85,51 

Kiküldetések, reklám-, 651 OOO 276 OOO 375 OOO 42,40 
propagandakiadások 
Különféle befizetések, egyéb dologi 44 338 258 34 088 853 10 249 405 76,88 
kiadások 
Dologi kiadások összesen 184 609 589 152145 009 32 464 580 82,41 

Informatikai eszközök beszerzése, 758 717 752 097 6 620 99,13 
létesítése 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 14 652 700 13 440 408 l 212 292 91,73 
létesítése 
Beruh. célú előzetesen felszám. ÁFA 4 162 303 3 830 090 332 213 92,02 

Beruházások összesen 19 573 720 18 022 595 1551125 92,08 

051-058 Költségvetési kiadások 312 784 459 277 798 430 34 986 029 88,81 
összesen 
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel 41 927 OOO 54 286 412 o 129,48 

Egyéb szolgáltatások nyújtásamiatti 38 900 OOO 32 700 224 6 199 776 84,06 
bevételek 
Működési bevételek 98 259 852 98 259 852 o 100,00 

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 200 OOO o 0,00 

Költségvetési bevételek 98 459 852 98 459 852 o 100,00 

Finanszírozási bevételek 214 324 607 181 972 362 32 352 245 84,91 

Összes bevétel 312 784 459 280 432 214 32 352 245 89,66 

Az intézmény a személyi juttatások 99,40 %-ával gazdálkodott. 
A költségvetési kiadásokra előirányzott keretből összesen 88,81 % került felhasználásra. 

A Sibrik Miklós úti telephely működési költségei minimálisak a bérleti szerződések hiánya 
miatt. Az új, kedvezőbb mobiltelefon-szerződés hatása érzékelhető a kommunikációs 
kiadásoknáL A szolgáltatási kiadásoknál a rezsiköltségek alacsonyabbak voltak a tervezettnéL 
Az Ihász utcai telephelyen a visszafogott gazdálkodás oka a műfüves pályák felújításának 
2017. évre való átcsúszása. A tervezett készletbeszerzéseket a felújítás befejezését követően 
célszerű végrehajtani. A beruházások 92,08%-át sikerült az év végéig teljesíteni, néhány tétel 
átcsúszott a 2017 év elejére. 

A Sportközpont bérletidíj- és egyéb bevétele 2016-ban 12 359 412 Ft-tal meghaladta az 
előirányzatot (129,48 %), viszont az uszodai jegybevételek nem érték el a tervezettet (84,6 
% ). Ennek oka a csapadékos nyári időszak, amikor a korábbi évekhez képest sokkal 
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kevesebben váltottak belépőt. Az uszodai öltözőkből a használt szekrényeket értékesítették, 
ebből 200 OOO Ft bevétel keletkezett. 

A 2016. évben a négy telephelyen összesen 172 bérleti szerződést kötöttek, melyek 
58 212 492 forint bevételt eredményeztek. 

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a KSSK a sportlétesítményeket hatékonyan és 
eredményesen üzemelteti, és jelentős szerepet tölt be az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatai ellátásában, szervezésében. Az intézmény által szervezett új sportprogramok egyre 
népszerűbbek, ezzel is előrelépést téve a cél felé, hogy a kerület minden rétegének, 
korosztályának széles körű bevonása a sportéletbe megtörténhessen. 

II. Hatásvizsgálata 

Az éves beszámoló készítése az Önkormányzat által meghatározott feladat, amelynek 
keretében a költségvetési szerv tevékenységének az ellenőrzésére és értékelésére kerül sor. 

III. A végrehajtás feltételei 

A beszámoló elfogadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontjaalapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. március "Ff." 

~·f/ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

itA 
" \l 
l 

Dr. Szabó ~i~ztián 
jegyző ~~y( 

l 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2017. (III. 21.) határozata 
a Kocsis Sándor Sportközpont 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kocsis Sándor Sportközpont 2016. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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1107 Budapest, Bihari utca 23. 
Adószám: 15831440-2-42 
Telefon, fax: 06-1-262-3504 
kobanyasport@kobanyasport.hu 

Kocsis Sándor Sportközpont 
2016. évi beszámolója 



Bevezetés 

A Kocsis Sándor Sportközpont célja a kerület minden rétegének, korosztályának legszélesebb körű 
bevonása a sportéletbe. Olyan rendszert felépíteni és működtetni melyben az óvodás kortól a 
nyugdíjas korig, az egészségestől a sérültig, megvan a lehetőség mindenki számára a portolásra és 
mozgás igényének kielégítésére. Ahol az amatőr sportból, a diák, szabadidő sporton át, meg legyen 
az átjárhatóság a versenysportba. Cél az, hogy minden tehetség érvényesüljön a maga szintjén, és 
egyetlen kőbányai tehetséges gyermek se kallódjon el. Továbbá célunk az is, hogy fogyatékkal élő 
embertársaink is érezzék a sport és a mozgás lehetősége számukra is nyitott, és teljes életet tudnak 
élni. Feladatunk, hogy lehetőségeinkkel, rendezvényeinkkel, olyan pozitív élményhez juttassunk 
minél több kőbányai gyermeket és lakost, minek a segítségével a sport a rendszeres mozgás és az 
egészséges életmód iránti igénye kialakulhat. Kiemeit feladatunknak tekintjük, hogy rámutassunk 
a sport és az egészséges életmód preventív hatásaira, példaképeket állítsunk a tanulók elé, a 
kerületben élő vagy tevékenykedők kiemelkedő eredményeket elérő sportolók személyében, akik 
segítségével az egészséges kőbányai lokálpatriotizmust is segíthetünk erősíteni. 

A szakmai tevékenység általános értékelése 

Intézményiigazgatás 

Az intézmény létrehozása óta eltelt időszak egyértelműen igazolta, hogy a két korábbi 
különálló intézmény humánerő, gazdasági és sportcélú lehetőségeit sokkal ésszerűbben, 
tervszerűbben, célszerűbben lehet hasznosítani. Jobban lehet koncentrálni a 
rendezvényekre, évadonként működő dolgokra, nagyobb súlyt tudtunk fektetni. (strand, 
jégpálya, füves pályák gondozása). Hatékonyabban tudunk összpontosítani a bérlőkre, a 
szolgáltatásokat igénybevevőkre, és a pénzügyi erőket is célszerűbben tudtuk kihasználni. 
Az uszodában a strandszezon nyitásakor nagyobb erővel tudtuk szolgálni a terület 
karbantartását, kertészeti munkálatokat. Miután a Sibrik tomateremben és az Ihász 
sporttelepen nyáron csökkent az igénybevétel, így a humánerőt is az adott feladatra tudtuk 
fokuszálni. 

Kapcsolatrendszer- minőségbiztosítás- minőség ellenőrzés - kommunikáció 

Feladatunk rendkívül szerteágazó, a létesítmény működtetésétől az alapfeladatok ellátásán át 
versenyek, táborok, rendezvények szervezésén keresztül, a kerület minden korosztályú 
lakójának sport igényét kielégíteni, kapcsolattartás és kommunikáció a szakmával és az 
érintettekkel. 
Éppen ezért kapcsolatrendszerünk is rendkívül széles körű és szerteágazó. Munkánk során 
szinte a kerület teljes intézményi, fenntartási, üzemeltetési és egyéb szerveivel kapcsolatba 
kerülünk. A Kocsis Sándor Sportközpont jó kapcsolat ápolására törekedett a fenntartó 
önkormányzattal és azok irányító és szakmai szerveivel, a kerület intézményeivel, cégeivel, 
vállalkozásaival, továbbá a sportszakmai szervezetekkel, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Sportosztályával és a Budapesti Diáksport Szövetség munkatársaival folyamatos, rendszeres a 
kapcso lattart ás. 

Az intézmény honlapját folyamatosan frissítjük az aktuális sportrendezvényekről szóló 
információkról, illetve azok megvalósításáról szóló fényképes beszámolókkaL A honlap 
elérhetőségének címe: www.kobanyasport.hu 
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Feladatrendszer- eredmények 

Kőbánya mindig is a Főváros egyik legsportosabb kerülete volt, rengeteg kis vállalati 
egyesületteL A nagy vállalatok megszűnésével egy ideig sikerült elérni a Kőbányai 

Sportszövetség és az Önkormányzat pénzügyi támogatásával, hogy sportegyesületeik 
megmaradtak és működőképesek voltak. 
Az Önkormányzat 2016-2019 Sportkoncepciójának végrehajtásában kiemeit szerepet kapott a 
Kocsis Sándor Sportközpont Az ellátandó feladatok érintik a diáksportot, a versenysportot, a 
lakosság szabadidő sportját, valamint a fogyatékkal élők és időskorúak részére biztosítandó 
sportolási lehetőségek, prograrnak biztosítását. A rendszerváltást követő években Kőbányán, 
a nagy ipari vállaltok megszűnésével az általuk fenntartott sportlétesítmények állapota is 
folyamatosan rosszabbodott. Ez az utóbbi 5 évben látványosan megváltozott. Kőbányán soha 
nem fordítottak még sportlétesítmények építésére, létrehozására modernizálására ennyi pénzt. 
Közel két milliárd forintot fektettek Kőbányán sportingatlanok fejlesztésére, létesítésére 
(műfiives focipályák, jégpályák, tornaterem felújítás, streetwork pályák, szabadtéri 
kondicionáló pályák, futókör). Ennek csúcsa a közel 700 millió formtos beruházással 
látványosan felújított Bihari utcai sporttelep (volt Törekvés pálya). A régóta várt és most 
megvalósult Bihari utcai sporttelep átvételével, s felújításával pozitív változás indult el. 2016-
ban a sporttelepen folytatódtak a korszerűsítések, a kis vívóterem padlóburkolatának 
cseréjével. 
A kőbányai lakosok (18 - 60 év közötti korosztály) számára szervezett új szabadidős 

programelemekkel a lakosság szélesebb körét kívántuk bevonni a kerület sportéletébe 
(Mozdulj Kőbánya programok). Erre 2016 évben a Kocsis Sándor Sportközpont különös 
hangsúlyt fektetett. 

Iskolai és diáksport 

A 2015/2016 tanévtől amindennapos testnevelés már minden évfolyamon bevezetésre kerül. 
Ennek tárgyi infrastrukturális és szakmai feltételei nem mindenütt biztosítottak, a kerületben 
sem. Van még olyan általános iskola, ahol a tornatermek befogadóképessége nem teszi 
lehetövé a mindennapos testnevelés megtartását Az önkormányzat viszont minden segítséget 
megadott, hogy a feltételek javuljanak. Így az úszásoktatás biztosításával, időszaki jégpályák 
építésével (2 db), szabadtéri pályák építésével próbálták javítani a az oktatás optimális 
lehetőségeit. Ma már a kerület minden olyan az önkormányzat tulajdonban lévő óvodában és 
általános iskola udvarán, ahol a területi adottságok lehetövé tették az MLSZ támogatásával 
műfiives pályákat épített az Önkormányzat. A diáksport egyesületek pénzügyi támogatását a 
Fővárosban, szinte egyedülállóan biztosítja a Képviselő-testület, annak érdekében, hogy az 
egyesületek bekapcsolódjanak a mindennapos testnevelés, testedzés megvalósításába és 
kivitelezésébe. Működésüket az alapítók és a kerület vezetése is rendkívül fontosnak tartja. 
A diáksport szervezetek fontos szerepet játszanak az iskolák pedagógiai munkájában, részt 
vesznek társadalmi életében (rendezvények, táborok, pályázatok, tehetségápolás, 
felzárkóztatás, hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztatása, stb.). Jogi személyiségük révén 
különböző pályázatokon vehetnek részt, az elnyert összegekkel segítik iskaláikat sportszer, 
sporteszköz vásárlásában, javításban, prograrnak szervezésében. (NEA, MLSZ, BDSZ, 
MDSZ) 
A kerületben található összes közoktatási intézményben (10 általános- és 7 középiskolában) a 
köznevelési törvény előírásainak megfelelőerr működik sportszervezet (DSE vagy ISK). 
Ebből12 DSE (önálló jogi személy) és 5 ISK 9 általános iskolában DSE működik, l-ben ISK 
3 középiskolában DSE működik és 4-ben ISK. Az Önkormányzat által működtetett 
iskolákban a sportcsoportok működési feltételeit a Kőbányai Önkormányzat támogatja. 
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A kerületi diáksport budapesti és országos szinten is kiemelkedő szervezettséggel, 
eredményességgel rnűködik. Tíz általános iskolából hét a budapesti és országos versenyeken 
is eredményesen képviselte a kerületet 
A Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a Diáksport Bizottság a Kocsis Sándor 
Sportközpont és a diáksport egyesületek összehangolt, lelkiismeretes, színvonalas munkát 
végeznek, akik nélkül a diáksportesemények megrendezése, a diákolimpiai versenyrendszer 
rnűködtetése nem lenne lehetséges. Kerületünkben a diáksport területén érezhető, hogy az 
Önkormányzat nagy jelentőséget tulajdonít a diáksportnak, 30 éve jól rnűködteti a diáksport
versenyrendszert. 

Diáksport egyesületek 

A diáksport egyesületek célja kettős, egyrészt széles körben biztosítja a rendszeres 
sportolási és versenyeztetés lehetőségét rninden tanuló számára, másrészt a tehetségeket a 
nagyobb, eredményesebb egyesületekbe irányítja. Ebből a célból kerültek 2005-ben 
bevezetésre az önkormányzati fenntartású egyesületekkel való együttműködési 
megállapodások. 
Minden DSE-nek együttműködési szerződése van saját iskolájával, ami rninden évben csak a 
tanévre szóló munkatervvel együtt érvényes. Ezek a tervek és megállapodások részei az iskola 
szakmai iratainak, melyekbe mindenki beletekinthet A munkaterv tartalmazza, hogy abban a 
tanévben a DSE rnilyen kerületi, budapesti versenyt rendez, milyen rendezvényeket támogat, 
rnilyen táborokat szervez, rnilyen sportcsoportokat rnűködtet, rnennyi az éves tagdíj, továbbá 
az elnökségi ülések és a közgyűlés időpontját. Az iskola is kötelezettséget vállal a DSE-vel 
való együttműködésre. 
A sportra fordítható szűkülő anyagi bázis ellentételezéseként néhány diáksport egyesület 
kihasználja a T A O-s törvény adta lehetőségeket, együttműködési szerződéseket kötve a 
pályázaton résztvevő egyesületekkel. Utánpótlás-nevelő fiókként sportszerekhez, 
sportruházathoz és egyéb lehetőségekhez jutnak, bővíthetik a rendszeres testedzésben és 
versenyzésben részvevők számát és lehetőségét. 

Sportcsoportokban történik a felkészítés a Kőbányai Diákolimpia versenyeire. 2016. évben 
50 sportcsoportban történt a felkészítés testnevelők és sportcsoportvezetők 
közrernűködésével, tanórán kívül, heti 2 alkalommal. Egy sportcsoport rnűködését havi bruttó 
15.000.- Ft-tal támogatta az Önkormányzat, rnelynek feltétele volt, hogy a diákolimpia 
versenyrendszerben a támogatott sportcsoportnak kötelező elindulnia abban a sportágban, 
meghirdetett kerületi versenyen. 
A sportcsoportvezető heti két alkalommal 45 perces tanórán kívüli foglalkozást tart 
sportcsoportonként, és a versenyekre is köteles elkísémi a sportolókat A 2016. évben a 
támogatás elosztása az l. sz. táblázat szerint történt. A kerületben egyedül a Kertvárosi 
Általános Iskolában nem rnűködik diáksport egyesület, itt ISK látja el a törvényi előírásokat. 

A diákolimpia versenyrendszere 
A Kőbányai Diákolimpia általános iskolai versenyein 15 sportágban 2400 tanuló 

indult (1329 fő), a középiskolás versenyeken 8 sportágban 381 fő vett részt. 2-3-4. sz. 
táblázat 
Egy tanuló korlátozás nélkül indulhatott ebben az évben is valamennyi diákolimpiai 
sportágban. 
Az események versenynaptár szerint zajlottak, rnelynek időpontjait előre egyeztettünk 
Lehetőség szerint figyelembe vettük a budapesti, az országos versenyek időpontjait, valarnint 
a feljutásos és nem feljutásos rendszer elöírásait. Figyelembe vettük továbbá az egyéb kerületi 
rendezvényeket, tanulmányi versenyeket, nagy iskolai rendezvényeket Az általános 
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iskoláknál, nemenként az I., II., III., IV. korcsoportban, középiskoláknál nemenként az V., 
VI-VII. korcsoportban zajlottak a versenyek, rnelyek egyben felkészülést és kiválasztódást 
jelentettek a magasabb szintű versenyeken való részvételhez. A középiskolák kiesése a 
támogatottak köréből szűkíti a rendezvényeken való részvételt. Folyamatosan történt a 
versenyek előkészítése: versenykiírások rnegküldése nevezések összegyűjtése, egyeztetés a 
rendezőkkel, versenydíjak összeállítása, valarnint a versenybírók felkérése. Többnyire kerületi 
általános- és középiskolák biztosítottak helyet, létesítrnényt, eszközöket, szakembereket a 
sportversenyekhez. 
Kiváló az együttműködés a X. kerületi DSB a TTKE és a kerületi középiskolák igazgatói, 
valarnint a szakmailag jól felkészült testnevelői között. Közrernűködésükkel, segítségükkel, 
rugalmasságukkal gördülékenyen és magas színvonalon tudjuk a diákolimpiai 
versenyrendszert rnűködtetni. Mindenképpen szükséges a kerületi középiskolás diákolimpiai 
versenyrendszer fenntartása is, ami az általános iskolások versenyei rnellett budapesti szinten 
példaértékű. Lehetőséget ad a folyamatos és rendszeres, felmenőrendszerű sportoláshoz 
azoknak a kőbányai általános iskolákban végzett tanulóknak, akik kerületi középiskolákban 
tanulnak tovább. 
A kőbányai diákolimpia lebonyolításában segítséget nyújtott a Kőbányai Ifjúsági SE, a 
Kőbányai Darazsak, a Silvanus SE, a Barcza Gedeon Sakk Club, a Budapesti Torna 
Szövetség, a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a KSC és a Kőbányáért Egyesület. 

Eredményességi pontverseny 
A sportcsoportokban történő rendszeres felkészítő rnunka rnegalapozza, az 

eredményességi támogatás pedig ösztönzi a diákolimpia versenyein való részvételt. Az 
eredményességi pontversenyben 2.000.000 forint került elosztásra az Önkormányzat által 
rnűködtetett általános iskolákban rnűködő sportcsoportok között, az elért eredmények, a 
résztvevők létszáma, valarnint a versenyrendezés szempontjai alapján,. 
Az eredményességre a keretösszeg 60%-a (1.200.000 forint) került felosztás. Az 
alapsportágakban (atlétika, torna, úszás, kétféle labdajáték legjobb helyezés) elért eredmények 
szerint került elosztásra, rnelynek során a kőbányai diákolirnpián I-VI. helyezést elért egyéni, 
valarnint a csapat eredményeket vettük figyelembe. A keretösszeg 20%-a ( 400.000 forint) a 
diákolirnpián részt vett általános iskolák tanulóinak létszáma alapján került elosztásra. A 
versenyrendezés tekintetében a keretösszeg 20%-át (400.000 forint) osztottuk szét, rnelyet a 
versenyeket szervező, bajnokságokat lebonyolító ISK/DSE-k kapták fiiggően a szervezett 
versenyek időtartarnától, számától, illetve a sportágak közé való besorolásátóL A kapott 
összeg sokszor jelképes, a diáksport verseny megrendezése rniatt kieső, bérbeadásból 
származó bevételt hivatott kornpenzálni. A pontversenyben rnind a l O kerületi általános iskola 
diáksport szervezete vett részt. Az elnyert összeget sportszerek vásárlására, illetve javítására 
használhatták fel. A legeredményesebb iskola 347.000.-Ft-ot kapott, a legkisebb összeg 
83.000.-Ft volt. Az eredményességi támogatás elosztása a 2016. évben az 5. sz. táblázat 
szerint történt. 
A középiskolák számára is külön versenyt hirdettünk, rnelyben aktivitásukat vettük 
figyelembe. 

Már hagyományosan a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskolában tartottuk meg 
Kőbányai Diákolimpia ünnepélyes rnegnyitóját. Ezen a rendezvényen adtuk át az előző tanév 
versenyein elért helyezéseknek rnegfelelően szerzett serlegeket, ahol vendégeink voltak 
Hajmási Éva, Osváth Richárd, a Törekvés SE riói érmes paralimikon vívói, Risztov Éva a 
KSC úszója, London olimpiai aranyérrnese, Beliczay Sándor rnesteredző, az év parasport 
edzője, képviselők, iskolaigazgatók. 

Diáksport tábor 
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-------------------------

A Kőbányai Nyári Táborban, Balatonlellén kétszer l O napos diáksport tábor 
szervezésére nyílt lehetőség, melyen a Kőbányáért Sportegyesület és a kerület 7 iskolájából 
vettek részt. Az I. turnusban 95, a II. turnusban 162 tanuló táborozott. Délelőtt edzések, 
teniszoktatás, lovaglás, bemutatók, délután tábori olimpiai versenyek és vízi sportágak 
(vitorlázás, kajak-kenu, szörf) oktatása zajlott. A programokhoz igénybe vettük a boglárlellei 
tornacsarnokot, a teniszcentrumot, bowling pályákat, stb. Kiemeit szerepet kapott az 
egészséges életmód szemléletének kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése és a 
környezetvédelem. 

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a gyerekek egyre nagyobb százalékának ma már 
ez a tábor jelenti a nyaralást, ami a támogatások ellenére is egyre inkább megfizethetetlen. 

Sportcsoportok száma 2016 évben l. sz. táblázat 

Sportcsoportok Sportcsoportok 

DS E/ISK 
száma száma 

2016. I-V. hó 2016. IX-XII. hó 

l. Főnix DSE 7 7 

2. BemDSE 3 3 

3. HarmatDSE 4 4 

4. KadaDSE 4 4 

5. Montensí DSE 5 5 

6. Start DSE 5 5 

7. Szent László DSE 7 7 

8. TúriDSE 4 4 

9. Újhegy- Sibrik DSE 5 5 

10. Kertvárosi ISK o o 

ll. Szent László Gimnázium 
6 6 

DSE 

Összesen 50 50 
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Kőbányai Diákolimpia egyéb sportágak létszám 2016 

atlétika torna *úszás me zei 

BemDSE 22 6 29 

FőnixDSE 60 7 23 42 

HarmatDSE 53 5 19 64 

Start DSE 46 10 22 35 

KadaDSE 41 6 14 56 

Túri DSE 48 ll ll 49 

Kertvárosi ISK 51 14 6 56 

Szent László DSE 51 17 19 53 

Montensí DSE 37 6 24 70 

Ú_jhe~y-Sibrik DSE 47 28 14 63 

Bornemisza Péter ISK 

kerületen kívüli 

versenyzők létszáma: 456 110 152 517 

* 263 ind. 

*több versenyszámban (egyén~ csapat, úszásnemek) indulnak a versenyzők 

7 

*asztali 
-tenisz 

tollas 

3 

8 

2 

17 

3 

15 

14 34 

17 ind. 

kötél-
ugrás 

5 

17 

24 

20 

66 

*sakk 

26 

9 

8 

14 

22 

9 

22 

4 

114 
182 
ind. 

2. sz. táblázat 

já té-
grund-

egyéb sportágak 
l kos 

birkó-
összesen 

z ás 
l 

! 

9 66 

158 

158 l 

129 

18 168 l 

119 l 

18 14 222 

18 22 192 

137 

34 243 

4 

o 

54 79 1596 



3. sz. táblázat 

Kőbányai Diákolimpia labdajátékok+ egyéb sportágak létszám 2016 

kispályás röplabda 
egyéb sportágak 1 

floorball kézilabda kosárlabda labdajáték +labdajáték 
6 fő/cs 12 fő/cs 

labdarúgás 
12 fő/cs 

10 fő/cs. összesen 
12 fő/cs (Strand 6fő/cs) 

ÖSSZESEN 

BemDSE 6 48 12 66 132 

FőnixDSE 12 60 72 230 

HarmatDSE 6 24 48 16 94 252 

StartDSE 24 36 60 189 

KadaDSE 12 60 24 16 112 280 

TúriDSE 24 36 60 179 

Kertvárosi ISK 30 12 12 54 276 

Szent László DSE 24 24 48 24 20 140 332 

Montensí DSE 18 12 12 26 68 205 

Újhegy-Sibrik DSE 6 60 66 309 l 
l 

Bornemisza Péter ISK 12 12 16 . 

kerületen kivüli o o l 

összesen: 102 84 372 168 78 804 2 400 _j 
- - ·- ·-- -- ----
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4. sz. táblázat 

Kőbányai Diákolimpia középiskolás létszám 2016 

kötél-
asztali- asztali- függesz- függesz- kosár- röp-

foci 
tollas 

ugrás 
sakk tenisz tenisz kedés I. kedés II. labda labda 

12 fő/cs 
összesen 

egyéni csapat csapat csapat 12 fő/cs 10 fő/cs. 

kerületen kivüli 6 6 12 

Bornemisza Péter Gimn. 5 7 4 6 12 6 24 10 12 86 

Szent László Gimn. DSE 3 7 3 12 12 24 30 24 115 

Zrínyi Miklós Gimn. DSE l 5 6 12 20 24 68 

Magyar Gyula SZI 8 5 13 

Giorgio P. SZG és SZKI 8 7 3 12 30 

Pataky István SZG 5 3 3 12 12 12 47 

PremierDSE 10 10 

összesen: 8 13 28 22 12 48 36 60 70 84 381 
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A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2016 5. sz. táblázat 

Eredményesség Létszám Rendezés Összesen 
60% 20% 20% 100% 

BEMDSE 30 OOO 53 OOO 83 OOO 

FÓNIXDSE 121 OOO 20 OOO 141 OOO 

HARMATDSE 84 OOO 33 OOO 19 OOO 136 OOO 

STARTDSE 121 OOO 30 OOO 37 OOO 188 OOO 

KADADSE 108 OOO 50 OOO 158 OOO 

TÚRIDSE 115 OOO 38 OOO 69 OOO 222 OOO 

KERTVÁROSI ÁLT. ISK. 121 OOO 62 OOO 183 OOO 

SZENT LÁSZLÓ DSE 223 OOO 36 OOO 88 OOO 347 OOO 

MONTENSÍ DSE 175 OOO 36 OOO 37 OOO 248 OOO 

ÚJHEGY-SIBRIK DSE 102 OOO 42 OOO 150 OOO 294 OOO 

összesen: 1200 OOO 400 OOO 400 OOO 2000 OOO ~-l --
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Kitüntetés 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016-ban Sajó Sándor-díjat 
adományozott Széles Istvánnak, a Keresztury Dezső Általános Iskola testnevelő tanárának, 
a Túri DSE korábbi elnökének. Az elismerés erkölcsi értéke mellett szakmai megbecsülést 
is jelent. 

Szenior sport 
A népesség életkor szerinti összetételében már hosszú idő óta tapasztalt szerkezeti 
változások folytatódnak, öregszik a kerület. A sportnak az életminőség javításában és 
megtartásában kiemeit szerepe van. Kerületünkben ennek a korosztálynak is országos 
szinten elismert szervezettsége van. Számos sportágban a hét szinte minden napján tartanak 
foglalkozásokat. A hétvégeken szervezett kirándulásokon, rendezvényeken vesznek részt. 
Sok budapesti, országos rendezvényen képviselik a kerületet, és hoznak sikereket az 
Önkormányzatnak, s maguknak. 

Kőbánya nyugdíjasai számára 2016. októberben nagy érdeklődés és siker mellet 
rendeztük meg a Kocsis Sándor Sportközpont gyönyörűen felújított sportpályáin, illetve 
termeiben a III. Senior Olimpiának megfelelő, de az Olimpia szó használatának tilalma 
miatt a Kőbányai Tízkarikás Játékok nevet viselő eseményt. A 120 fős nevező mezőny 10 
sportágban mérhette össze tudását, egyéni és csapat versenyszámokban. A rendezvény 
keretében a vetélkedők mellett egészségügyi szűrővizsgálatokat is biztosítottunk a 
résztvevők számára. 
A prevenció és az életminőség javítás kiváló eszköze az úszás. Képviselő-testület döntése 
alapján 2016. március l-jétől reggel 6 és 8 óra között a kőbányai lakcímmel rendelkező 
nyugdíjasok kedvezményesen, alkalmanként 200 Ft-os jegy megváltásával vehetik igénybe 
az Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő szolgáltatásait. 

Bihari Úti Sporttelep 

A közel l 00 éves sporttelep az Önkormányzat és az FTC együttműködésének 
köszönhetően 2014. október ll.- 2015. május 30. között újjászületett. A többszázmillió 
forintos beruházásnak köszönhetően a város egyik legszebb és legmodernebb sporttelepe 
készült el. A gondos beruházásnak köszönhetően az NB-I és FTC női labdarúgó 
szakosztályamellett a kerületi diáksport és számos más egyesületi szakosztály is rendszeres 
edzés és verseny lehetőséghez jutott. 

Az átadás óta a telep kihasználtsága nagyon jónak mondható annak ellenére, hogy az 
Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött a TÖREKVÉS SE-vel és az FTC
vel is, melynek következtében a bérbe adható létesítmények és időszakok radikálisan 
lecsö kkentek. 
Számunka nagyon fontos feladat, hogy a lakosság, a cégek, az egyesületek megismerjenek 
bennünket, és a mi sportszolgáltatásainkat vegyék igénybe. Lehetőséget szeretnénk 
biztosítani a kerület intézményeinek, szervezeteinek, cégeinek, hogy sportrendezvényeiket 
nálunk szervezzék meg. 
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A telepen a következő ingatlanok használhatók sportolásra: 

Paralimpiai központ l nagy terem/: 

Vívóterem l kis terem/: 

-vívás 
- kerekes székes vívás 
- kosárlabda 
- kerekes székes kosárlabda 
- ülő röplabda 
-röplabda 
- szenior torna 
- különböző versenyek 
- válogatott összetartások/ülő röplabda, kerekes 

székes kosárlabda/ 
- edző táborok (nemzetközi és házi) 
- válogatók 
-iskolai sportnapok 
- aerobik országos verseny 
- sportági bemutatók 
- vívás 

kerekesszékestánc 
asztalitenisz és para asztalitenisz 
kosárlabda 
kispályás foci 
közalkalmazotti torna 
kondicionáló torna 
iskolai sport rendezvények 
házi versenyek 
ülő röplabda 
röplabda 
frizbi 
petanque 
kerekesszékes kosárlabda 

Teniszpályák l 2 db salakos, fedett/: tenisz - edzések 
-versenyek 
- paratenisz 
-bemutatók 
-iskolai sportnapok 
- egyéb rendezvények 

Nagy fiives focipálya: ll 05 x 60 ml, 3 sávos salak futó körrel, 892 fős lelátóval 
FTC NB-I csapat bajnoki és kupa 
mérkőzései 
edzőtáborok 

kuparendezvények 
edzései 
Utánpótlás csapat edzései 

Nagy műfiives labdarúgó pálya /90 x 45 ml -NB-I csapat edzései 
- U11, U13, U15, U 17, U19 csapat edzései 
- Utánpótlás csapatok bajnoki mérkőzései 
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- BLASZ III-IV mérkőzések 
- Öregfiúk mérkőzései 
-Sport rendezvények 
- Bozsik programok 
- egyéb rendezvények ( csapatösszetartás, 

Tízkarikás Játékok, bölcsődei sportnap, 
óvodássportnapok,11ozduljKőbánya 

sporteseményei, munkahelyi 
sportrendezvények) 

Két műfiives labdarúgó pálya /20 x 40 m/ - Edzések 
Bérlők 

Diákolimpia 
Óvodás olimpia 
Bozsik programok 
Szabadidős rendezvények 

A következő táblázatokon az egyes létesítmények sportcélú kihasználását mutatjuk be. 
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Nagyterem használati beosztása l hétköznapokon egész évben 

hétfó kedd szerda csütörtök péntek szombat 

7-9 
Vívás Törekvés Vívás Törekvés Vívás Törekvés Vívás Törekvés Vívás Törekvés 

12 fó 12 fó 12 fó 12 fó 12 fó 

9-10 KESZE 35-45fó KESZE 35-45 fó 

l O-ll 

11-12 

12-1 

1-2 

2-3 Eseti 
rendezvények 

3-4 
Vívás Vívás Vívás Vívás Vívás 

4-5 70-90 fó 60-90 fó 70-90 fó 70-90 fó 70-90 fó 

5-6 

6-7 Törekvés Törekvés Törekvés Törekvés Törekvés 

7-8 Kerekes székes 
Kosárlabda Kosárlabda Kosárlabda Kosárlabda Kosárlabda 

8-9 20 fó 20 fó 15fó Törekvés · 20 fő 20 fó 

Törekvés Törekvés Törekvés Törekvés 
9-10 

' 
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Kisterem beosztása l hétköznapokon egész évben/ 

HETFÖ KEDD SZ ERD A CSÜTÖRTÖK PENTEK SZOMBAT 
l 

14-15 Munkahelyi 
testnevelés 15 fó 

l 15-16 

16-17 
Asztalitenisz Asztalitenisz 

17-18 Vívás 10 fó Vívás 10 fó Vívás 
35 fó Törekvés 35 fó Törekvés 35 fó Eseti 

Törekvés 
18-19 

rendezvény 
Ülő röplabda Ülő röplabda Törekvés Törekvés 

19-20 15 ro 15 fó 
Törekvés Törekvés 

20-21 

21-22 

-- -----
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HÉTFŐ 
l. 2. l. 

7-8 B B 
8-9 B 

9-10 B 
l O-ll 

B 
B 

11-12 
12-13 B 

B 
13-14 B 
14-15 B B 
15-16 B B 
16-17 B B 
17-18 B B B 
18-19 B B B 
19-20 B B B 
20-21 B 

--

2016. január l.- 2016. december 31-ig 
Teniszpályák használata 

KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK 
2. l. 2. l. 2. 

B B 
B 
B 

B B B B 
B B B B 
B B B 
B B B 

B 
B 

B B B B B 
B B B B B 
B B B B B 
B B B B B 

--- - - L_ 

PÉNTEK SZOMBAT 
l. 2. l. 2. 
B 

B 
B B 

B B 
B B B B 

B B 
B B 
B B B 
B B 
B B 
B B 
B 
B B 

B 
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N ·e. 
,, r··· _ :uves 'lva h Ja 'lat , 

Ora Hétfő Kedd Sze r da Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

15-20 
Ferencváros Ferencváros Ferencváros Ferencváros Ferencváros 

csapatai csapatai csapatai csapatai csapatai Eseti Eseti 
Ferencvárosi és Ferencvárosi és 

bérlők bérlők 

mérkőzései mérkőzései 

20-22 Bérlők Bérlők Bérlők Bérlők Bérlők 

A nagy fiives pályán kizárólag a Ferencváros NB-I-es és utánpótlás csapatai használhatják edzésekre, hétvégén bajnoki, kupa, edzőtábori 
rendezvényekre. 
Az NB-I. női bajnoki mérkőzések átlagos nézőszáma kb. 200 fó. 2016. március 26-án délután 16.00 órától megrendezett Ferencváros- MTK 
Magyar Kupa mérkőzés kiemelkedő látogatottságú, ahol közell OOO fó látogató volt. 
2016. évben az évadnyitó Ferencváros- MTK Magyar Kupa mérkőzést az M4 és Duna Televízió is közvetítette. 
Az éves átlagban közel 6000 fó látogatta a mérkőzéseket. 
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Kis műfüves pályák használata 

, 
Ora Hétfő Kedd Sze r da Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

14-16 
Diákolimpiai Diákolimpiai Diákolimpiai Diákolimpiai 

versenyek versenyek versenyek versenyek 

14-16 
Diákolimpiai Diákolimpiai Diákolimpiai Diákolimpiai 

versenyek versenyek versenyek versenyek 

Kőbányáért Kőbányáért Kőbányáért Kőbányáért Kőbányáért 

16.30-20 
Egyesület Egyesület Egyesület Egyesület Egyesület Eseti Eseti 

edzései edzései edzései edzései edzései rendezvények rendezvények 

20-22 Bérlők Bérlők Bérlők Bérlők Bérlők 
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Hétvégi és egyéb rendezvények 

S.sz. Időpont l 2016 Rendezvény Időtartama /óra Részvevők 

száma fó 
l. jan. 16. Női kosárlabda 8-18 120 

. 2. jan. 17. Férfi kosárlabda 8-18 100 
3. jan. 23. Gátai Tamás emlékverseny 8-18 110 

vívás 
4. jan. 24. Alfó ldi László emlékverseny 8-18 80 

vívás 
5. febr. 20. Fülöp Mihály gyermekverseny 8-18 100 

vívás 
6. febr. 21. Fülöp Mihály serdülő verseny 8-18 90 

tőr 

7. febr. 28. kerekesszékes forduló 8-18 60 
8. márc. 12. serdülő vívóverseny 8-18 90 
9. márc. 19. ülőröplabda forduló 8-18 55 
10. márc. 20. kerekesszékes forduló 8-18 65 
ll. április 30. APISZ kupaverseny vívás 8-18 120 
12. május 22. kerekesszékes forduló 8-18 65 
13. május 28. serdülő OB tőr 8-18 90 
14. május 29. serdülő CSB tőr 8-18 78 
15. június 4. Kadett előválogató vívás 8-18 85 
16. június 5. Junior előválogatás 8-18 74 
17. június 25. ülőröplabda forduló 8-18 65 
18. aug. 8-19. Kosárlabda edzőtábor 8-16 25 
19. aug. 11-24. vívó edzőtábor 8-16 50 
20. aug. 12-25. foci edzőtábor 8-16 32 
21. szept. ll. Török kupa kosárlabda 8-18 80 
22. szept. 17. Török Kupa kosárlabda 8-18 80 
23. szept. 25. kerekesszékes Magyar Kupa 8-18 74 
24. október l. HBLF keresszékes Bajnokság 8-17 66 
25. október 15. Junior női-férfi tőr 8-18 110 
26. október 16. kadett női-férfi tőr válogatott 8-18 90 
27. október 29. Mara kupa vívóverseny 8-18 110 
28 nov. 12. Európa körverseny férfi 8-19 120 
29. nov. 13. Európa körversen_y_ női 8-18 89 
30. nov. 20. házi vívóverseny 8-18 38 
31. nov. 26. női kosárlabda utánpótlás 8-18 32 
32. dec. 3. országos aerobik verseny 8-19 120 
33. dec. ll. kerekesszékes kosárlabda 8-16 66 

forduló 
34. dec. 21. évzáró rendezvény 14-20 200 

összesen 34 rendezvény 2 829 

2016. január l.- december 22. között a 34 hétvégi sport rendezvényen a 2829 fő vett részt. 
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A létesítmények kihasználtsága 

Nagyterem 2016. január l -december 21. 17 100 fő 
Kis terem 2016. január l -december 21. 5 100 fő 
Tenisz pálya 2016. január l -december 21. l 930 fő 
N agy ilives focipálya 2016. május 31.- december 21. 10 200 fő 
Nagy műfuves pálya 2016. jún. l- december 21. 12 OOO fő 
Kis műfuves pályák 2016. jún.l-december 21. 17 600 fő 
Hétvégi és egyéb rendezvények 2016. december 22.-ig 2 829 fó 
Szabadtéri egyéb rendezvények 
(Bozsik prograrnak munkahelyi 8 OOO fő 
sportrendezvények, kupák, stb.) 
Nézők 9 OOO fő 
Összesen: 83 759 fő 

Továbbképzés, humánpolitika 

A pályagondnokok és karbantartók a beruházás befejezése után szakmai képzésen vettek 
részt, hogy megfelelő színvonalon tudják ellátni a feladatukat. (Idényjellegű gépek 
használata: télen hókotró gépek, tavasszal gumi granulátum és műfű feljavító gépek 
használata) 

A minden hónap első keddjén tartott értekezleten a havi fontosabb feladatokat és az 
előző havi munka értékelését konzultáljuk meg. A megbeszélés fontos része az önértékelés és 
minőség biztosítás, mely fontos szerepet kap a munkánk során. 

Tevékenység szervezés 

A telep közel 4 hektárnyi terület. A karbantartási kötelezettségünk kiterjed a telepet övező 
külső területekre is (fűnyírás, járdák söprése, téli karbantartás). Ez hozzávetőlegesen még 
közel4200 m2

• Továbbá két csarnok, öltözők, irodák takarítása (1800 m2
). Az európai szintű 

telep európai szintű tisztaságat igényel. Teniszpályák karbantartása, belső karbantartási 
munkálatok, anyagbeszerzés, stb. Az FTC és az Önkormányzat között kötött szerződés 
szerint reggel 7-22 között nyitva kell tartania a sporttelepnek Az újonnan megvalósuló, 2 db 
20 x 40m műfuves pálya, a 90 x 54 m-es műfuves pálya, a nagy 112 x 61 m ilives pálya, a 
lelátok karbantartása, tisztítása is a mind a feladatunk lett. A portai szolgálat a telepre való 
behajtás ellenőrzése, parkoltatás megoldása is új feladat lett. 
A telep sportcélú használata és gazdaságosabb üzemeltetése is egyértelműen megköveteli 
hétvégi teljes nyitva tartást. Ezt csak nagyobb személyzettel lehetett megoldani. A 2016. évi 
költségvetési tárgyalások során megkaptuk a feladat ellátásához igényelt két fó álláshelyet 
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2016. évben a következő minőségjavítási munkálatokat végeztük: 

Sorszám Megnevezés Eikészülési időszak Forrás 
Vívóterem padló b ur ko latának Törekvés 

l. 
felújítása 2016. április- (Vívószövetség) l OM 

augusztus Ft, Önkormányzat 
4,33M Ft 

2. V ívóterem festése 2016. szeptember *saját erő 500 eFt 
régi labdarúgó öltözők felújítása *festés saját erő, 

3. (festés, bútorcsere) 2016. augusztus bútorok FTC Elek 
Gyula arénábó l 

4. teniszpályák felújítása 2016. május 
*Saját erő 500e Ft, 
gépek bérlése 

5. Locsolórendszer bövítése 2016. május *Saját erő 
6. teniszcsarnok burkolatának javítása 2016. november *Saját erő 
7. Teniszpálya salakfelújítás 2015. május *Saját erő 
* saját erő: A feladatot a saját munkatársainkkal végeztük a feladathoz szükséges 

anyagokat saját költségvetésünkből szereztük be. 

Ihász utcai sporttelep és a Sibrik tornaterem 

Az Ihász utcai létesítmény a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is folyamatosan szolgálta 
ki a lakosság, az egyesületek, valamint az oktatási intézmények igényeit. 
Állandó bérlőinknek számítanak: 

KSC (heti 8,5 óra) 

KISE (heti 36 óra) 

KESZE (heti 6 óra) 

Kis Gézengúzok (heti 3 óra) 

Tóth-Kása István (heti 3 óra) 

Szucsánszki László (heti l óra) 

Cordiale Bt. (konditerem) 

Mászóka Óvoda (hetil óra) 

Csodapók Óvoda (heti 2 óra) 

Janikovszky Éva Általános Iskola (heti 5 óra) 

Magyar Curling Szövetség (irodabérlés) 

Szolgáltatásainkat - időjárás, szabadidő függvényében - igénybe veszik még a Tűzoltók, az 
Emberbarát Alapítvány (heti 2 óra) és néhány visszatérő bérlő (pl.: Aranyszarvas KHSE). 
A curling sportágat - a telephelyen üzemeltetett jégpályán - népszerűsítő programunk 
lebonyolításában együttműködünk a White Sharks Hockey ClubbaL A 2016-17-es tanévben 
már órarendi keretek között sajátíthatják el ennek a téli olimpiai sportágnak a technikai
taktikai alapjait a képzésben részt vevő tanulók. 2016- ll. 07-től2017. 03. 15-ig hétfőnként a 
Janikovszky iskola 7-8. osztályos tanulói, keddenként pedig a Szent László Gimnázium O. 
évfolyamos diákjai vesznek részt a képzésben. A kurzuson elsajátított ismereteket egy 
iskolák közötti versenyen mutathaták be a tanulók és a programot a Magyar Curling 
Szövetség által megrendezendő ifjúsági OB-n való részvétellel zárjuk. A sportág 
népszerűsítő tevékenységünk keretében rendezzük meg a Kőbányai Curling Napot, a kerület 
Önkormányzat és önkormányzati intézményeinek dolgozói részvételével. 
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Az Ihász utcai telephelyen üzemelő tornateremben a korábbi évekhez képest növekedett a 
KESZE által igénybe vett bérleti idő, mert egyfelől a korábbi kedd-csütörtöki foglalkozások 
1-1 órás időtartama megduplázódott, másfelől hétfőn-pénteken új programmal, zenés 
tomával bővült a kínálat. A tornaterem padlózatának állapota balesetveszélyes, felújítást 
igényel. 
Nehezíti a műfüves pályák bérbe adhatáságát az a tény, hogy a pálya burkolata az évek óta 
folyamatos, intenzív igénybevétel miatt erősen elhasználódott, helyenként balesetveszélyessé 
vált. Az Önkormányzat hozzájárulásával a KISE pályázatot nyújtott be az MLSZ-hez, 
melynek támogatásával a műfüves burkolat cseréjére 2017 tavaszán megvalósuL További 
segítséget, és így nagyo bb vonzerőt, ennek következtében magasabb bevételt generálna az 
öltöző-kapacitás bővítése is. Ezzel összefüggésben kell megjegyezni, hogy amennyiben a 
KSC-nek és a KESZE-nek irodai elhelyezéstszeretne az Önkormányzat biztosítani az Ihász 
utcai épületben, akkor az öltöző kapacitás bővítése a White Sharks konténeröltözőinek teljes 
körű hasznosításával valósítható meg. Ehhez a konténerek (hideg/meleg) víz- és 
csatornahálózatba kötése elengedhetetlenül szükséges. 
A Vagyonkezelővel fennálló kapcsolat kifejezetten eredményes és hatékony volt az év során. 
A felmerült műszaki problémáinkat gyorsan, szakszerűerr hárították el. Aktuálisan csak az 
irodaépület csatornahálózatának rendszeres eldugulása okoz problémát, melyet még nem 
sikerült orvosolni. 
A terület fejlesztésének akadálya továbbra is az, hogy a sportlétesítmény melletti épület
együttes és kert tulajdonjoga nem tisztázott, tehát akadályozza a fejlesztések 
megvaló síthatóságát. 
A Sibrik Miklós utcai tornaterem kihasználtságát nagyban befolyásolták az eladás körüli 
gondok. Néhány korábbi stabil bérlőnk a bizonytalan helyzet miatt máshol keresett helyszínt 
foglalkozásainak A délelőtti iskolai foglalkozások megtartása végül is a felmerülő igények 
alapján megoldott, míg a délutáni hasznosítás három új bérlővel (FTC - lány futsal, Szabó 
Péter - felnőtt kosárlabda, Rapkai István - felnőtt teremfoci) bővült. A terem és a kiszolgáló 
helyiségek állapota megfelelő, tisztasági festés, kisebb vakolatjavítás azonban indokolt. 
A létesítmény területén található két szabadtéri teniszpálya és a korábban szintén teniszezésre 
szolgáló fedett terület állapota rendkívül leromlott, sportolásra alkalmatlanná vált. A baleset
veszély elhárítására a csupasz vázszerkezetet elbontattuk. Mindkét terület felújítása 
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a pályák bevételt hozzanak az Önkormányzatnak 

Az Ú j hegyi Uszoda és Strandfürdő 

A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben, 2016. évet illetően a 
következő feladatok merültek fel, kellett megoldani: 

Strand területén: 
• Férfiöltöző hibás vezetékének javítása 
• A lábtenisz pálya borításának lerakása (saját erőből) 
• A strandfurdő területén lévő hangosítás felújítása (saját költségvetésből) 
• Mozgássérült parkoló felfestése (saját erőből) 
• Kihelyezésre kerültek a Kocsis Sándor Sportközpontra vonatkozó tájékoztató táblák 
• Strandipadok ülő és támlák festése (saját erőből) 

• A korábbi viharkár által megrongált strand növényzet helyreállítása (fák kivágás a, 
füvesítés, saját erőből) 

• Strandröplabda pályamelletti szennyvíz akna tetejének cseréje (saját erőből) 
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C) Lábtenisz pálya hálótartó cseréje (saját erőből) 
• Ivókút javítása, tusolók javítása 
• Parkosítás, dísznövények, virágok kiültetése 
• Strand öltözők, mosdók kifestése (saját erőből) 

Uszoda terület én: 
• A női és férfi oldal szekrényes öltöző szekrényeinek cseréje (8 M Ft) 
• Új szekrények mögötti térelválasztó fal építése, női-férfi oldalon (saját erőből) 
• Bejárati drót üvegtető tisztítása, karbantartása (saját erőből) 
• Előtéri asztalok, székek cseréje (saját erőből) 
• Pénztár pult hangosítása (saját erőből) 
• Szolárium helyiség átadása a testnevelő tanárok részére (saját erőből) 
• Öltözök, közlekedők, WC-k, mosdók festése, mázolása (saját erőből) 
• Női oldal hajszárítóínak cseréje (saját erőből) 
• Az uszoda kihangosítsa (előtér, medencetér, gépésztér, öltözök, strand, saját erőből) 
• Férfi oldali szauna felújítása (saját erőből) 
• Medence rácsok felújítása, cseréje (kismedence saját erőből) 
• Sávelválasztó kötelek részleges cseréje (saját erőből) 
• Medence tér elszívó csapágyainak és csapágyházának cseréje 
• Női oldal recirkulációs vezeték, mosdók vezetékeinek javítása, szűrő beépítése 
• Szappanadagolók felszerelése a férfi és női oldali mosdókban (saját erőből) 
• Az előtéri klímák cseréje (saját erőből) 
• 300 db új beléptető karszalag vásárlása (saját erőből) 
• férfi szauna teljes körű felújítása 
• női tusolórész vezetékcserék 

Nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzése: 
• Láncfűrész 

• Új kerti traktor vásárlás 
• Víz alatti porszívó beszerzés 
• Inverteres hegesztő 
• Makita ütvefi.írógép 

Az Önkormányzat megbízásából a strand területén lehetőséget biztosítottunk a vendégek 
számára, hogy a 2016. évi labdarúgó Európa-bajnokságot, illetve a Riói Olimpiát 
figyelemmel tudják kísérjék, továbbá többszöri hétvégi alkalommal rendeztünk a lakosság 
részére játékos sportvetélkedőket: 

• nézőklub szervezése óriás képernyős TV beszerelése a büfébe, esti mérkőzések 
megtekintésének biztosítása 20 óra után 

• EB víziparádé szervezése (Magyar-Portugál mérkőzések) 
• rugó erőmérő verseny 
• foci 
• kézilabda sebességmérő verseny 
• strandröplabda 
• lábtenisz 
• asztalitenisz versenyek 

23 



2016. évi energia felhasználási adatok: 

2015. 2016. különbség 2017. különbség változás 
január 5. január 4. január 2. százalékban 

víz (m3) 64416 89850 254 34 111684 21834 -14,15% 
elektromos 

energia 98554 107677 9123 112240 11085 +21,51% 
(kWh) 0-6 522 

távhő (GJ) 7 409 12957 5 548 17781 4 824 -13,05% 

Mint a táblázatból is kitűnik a Kocsis Sándor Sportközpont komolyan vette a kitűzött célt 
(energia hatékonyság növelése, felhasználások csökkentése) és az intézményben 
megvalósított energetikai beruházás hatékony üzemeltetése mellett látható módon az előző 
évhez képest átlagban l O% felett energiát takarított meg. A villamos-energia növekedés 
mellett egyértelműen az áll, hogy 2015. július 8-án a vihar leszakította az uszoda 
tetőszerkezetének egy részét, és annak kijavításáig (2015. szeptember 30.) az uszoda 
villamos-energia fogyasztása jelentősen leesett a nagy teljesítményű villamos gépek leállása 
miatt. ·(Az uszoda 2015. július 8 és 2015. augusztus 10 között részlegesen, néha napokra 
leállt a tetőn végzett munkálatok miatt, majd 2015. augusztus 10-től szeptember 30-ig 
teljesen leállt, mivel balesetveszélyessé lett nyilvánítva, ill. a tetőn dolgoztak.) Ugyanez a 
visszaesés 2016. évben nem jelentkezett, mivel az uszoda, csak a szokásos 2 hetes 
karbantartási időre állt le 2016. év augusztusában. Ha ennek a 2015. évi időszaknak a torzító 
hatását kivesszük, a 21 ,51 %-os növekedés eltűnik és nagyságrendben azonos mennyiség 
adódik, mint 2015-2016. évek között. 

Jelezni érdemes, hogy a vízben megtakarított 14,15% és a távhőnél jelentkező 13,05%-os 
csökkenés a 2016. évi rekordokat döntő meleg, de csapadékos nyárnak köszönhető. 
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-~ .... ~ 
polgármesteri ~ c 

jegyet vett iskolások edzésre járók bérletet vett strand - c. ÖSSZESEN 2016. ~ C!$ határozat 5 = (fő) (fő) (fő) (fő) 
alapján (fő) 

(fő) 
N""" 
:~"' 

Január 30 4 381 3 765 4 919 270 384 o 13 719 

Február 28 4 640 3 880 5 255 187 344 o 14 306 

Március 28 3 322 3 371 2 040 159 447 o 9 339 

Április 30 3 856 3 838 3 502 156 458 o 11810 

Május 31 3 472 4 ll5 3 752 167 521 o 12 027 

Június 30 3 635 l 249 l 926 166 475 3 794 11245 

Július 31 4 666 o l 171 123 509 4 362 10 831 

Augusztus 31 l 275 o 326 84 307 2 440 4 432 l 
Szeptember 30 3 238 3 283 2 039 108 562 o 9 230 

Október 30 3 462 3 634 3 828 145 569 o 11638 

November 29 3 341 3 178 3013 92 508 o 10132 

December 22 l 948 l 529 2 313 lll 343 o 6 244 

Összesen 124 953 

I. negyedév 12 343 ll 016 12 214 616 l 175 37 364 

II. negyedév 10 963 9 202 9 180 489 l 454 3 794 35 082 

UI. negyedév 9 179 3 283 3 536 315 l 378 6 802 24 493 

IV. negyedév 8 751 8 341 9 154 348 l 420 28 014 

összesen 124 953 

ÖSSZESEN a Strand látogatókkal együtt 124 953 
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Jegybevétel 2016 

2016. ÉV. 
január február március április május június Összesen 

J egy bevétel 3 632 050 3 295 250 2 809 600 2 670 050 2 336 905 4 563 OOO 19 306 855 

Bérleti díj -sportszolg. (készpénz) 810 700 810 700 

Összes bevétel 3 632 050 3 295 250 2 809 600 2 670 050 2 336 905 5 373 700 20 117 555 

Ebből strandbevétel 2 401620 2 401620 

I. félév jegy + bérleti díj bevétel 22 519175 
július augusztus szeptember október november december 

J egy bevétel 7123 700 3 498 300 2 324 950 2 569 050 l 699 250 l 627100 18 842 350 

Bérleti díj -sportszolg. (készpénz) 385 800 7 500 5 OOO 398 300 

Összes bevétel 7 509 500 3 498 300 2 324 950 2 569 050 l 706 750 l 632 100 19 240 650 

Ebből strandbevétel 3 066 520 4 164 300 7 230 820 

Összes strandbevétel 9 632 440 

II. félév jegy+ bérleti díj bevétel 26 471470 

, 38149 
Eves jegybevétel összesen 

205 
, 

Eves bérleti díj hevét. össz. 1209 OOO 

Éves összes jegy + bérlet 48 990 
645 
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2016. évben telephelyeinken a rendelkezésünkre álló költségvetésből az alábbi kiadásokat és 
bevételeket eszközöltük, a folyamatos intézményi működés fenntartása érdekében: 

Megnevezés Módosított Forgalom Maradvány Teljesítés 
előirányzat 

Ft 0/o 

Foglalkoztatottak személyi 81 485 290 80 997 967 487 323 99,40 
juttatásai 
Külső személyi juttatások l 912 818 l 805 886 106 932 94,41 

Személyi juttatások összesen 83 398108 82 803 853 594 255 99,29 
Munkaadókat terh. Járulékok, 25 203 042 24 826 973 376 069 98,51 
szoc. hj. 
Készletbeszerzés 14 078 197 ll 873 269 2 204 928 84,34 

Kommunikációs szolgáltatások 3 065 292 l 177 387 l 887 905 38,41 

Szolgáltatási kiadások 122 476 842 104 729 500 17 747 342 85,51 

Kiküldetések, reklám-, 651 OOO 276 OOO 375 OOO 42,40 
propagandakiadások 
Különféle befizetések, egyéb 44 338 258 34 088 853 10 249 405 76,88 
dologi kiadások 
Dologi kiadások összesen 184 609 589 152 145 009 32 464 580 82,41 

Informatikai eszközök beszerzése, 758 717 752 097 6 620 99,13 
létesítése 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 14 652 700 13 440 408 l 212 292 91,73 
létesítése 
Beruh. célú előzetesen felszám. 4 162 303 3 830 090 332 213 92,02 
ÁFA 
Beruházások összesen 19 573 720 18 022 595 l 551125 92,08 
051-058 Költségvetési kiadások 312 784 459 277 798 430 34 986 029 88,81 
összesen 
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel 41 927 OOO 54 286 412 o 129,48 

Egyéb szolgáltatások nyújtása 38 900 OOO 32 700 224 6 199 776 84,06 
miatti bevételek 
Működési bevételek 98 259 852 98 259 852 o 100,00 

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 200 OOO o 0,00 

Költségvetési bevételek 98 459 852 98 459 852 o 100,00 
Finanszírozási bevételek 214 324 607 181972362 32 352 245 84,91 

Összes bevétel 312 784 459 280 432 214 32 352 245 89,66 

Az intézmény a 2016-os évben folyamatos munkaerőhiány mellett a személyi juttatások 99,40 
%-ával gazdálkodott. 
A költségvetési kiadásainkra kért előirányzatból összesen 88,81 %-ot használtunk fel. 
A 11.19 % nagyrészt a kommunikációs szolgáltatások, kiküldetések, reklám-, 
propagandakiadások alacsony kihasználtságából adódik, valamint a Sibrik Miklós úti 
telephelyen működő tornaterem költségeit a minimumra redukáltuk a bérleti szerződések 
hiánya miatt. Az új, kedvezőbb mobiltelefon szerződésünk hatását érezhetjük a kommunikációs 
kiadásoknál és a karbantartási szerződések hiányát. Számítógépeink karbantartásáról az 
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önkormányzat informatikusai gondoskodnak, mint a többi önkormányzati fenntartású 
intézménynéL A szolgáltatási kiadásoknál a rezsi költségeink alacsonyabbak voltak a 
tervezettnél, valamint év végi számlázás csúszásából adódóan maradt fenn erőforrásunk. 
Az Ihász utcai telephelyen történt visszafogott gazdálkodás a várt felújítások hatása, melyek 
2017. évben kezdődnek. A tervezett készletbeszerzéseket az átalakítás utánra időzítjük, mivel 
nagyrészt üzemeltetési anyagbeszerzésre lesz szükségünk. 
Beruházásaink 92,08 %-os teljesítése az év végi számlázás miatt nem érik el a teljes 
kihasználtságot. Mivel partnereinkkel a számlázást késve (hibásan kitöltött számlák), vagy nem 
sikerült 2016. év költségvetésének terhére teljesítenünk. Mindösszesen nézve a beruházások 
intézményünknél201 6. évre a 92,08 %-os teljesítés mellett is kielégítő eredményt hozott. 
A Sportközpont egyéb bérleti és lízing díjbevétele 2016. évben 12 359 412 Ft-tal meghaladta 
az előirányzatot (129,48 %), viszont az uszodajegybevétele nem érte el (84,6 %), hanem 6 199 
776 Ft-tal alatta maradt a tervezettnek A jegybevétel elmaradása a csapadékos nyári 
időszakból adódik, a strandot nem sikerült teljes kihasználtság mellett üzemeltetni. 
Sportszervező munkatársaink meglévő ügyfelekkel, több időpontban tudták sikeresen bérbe 
adni a nálunk található sportpályákat, termeket, uszodai sávokat. 2016. évben a négy 
telephelyen (Bihari utca 48 db., Ihász utca 40 db., Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő 76 db., 
Sibrik Miklós út 8 db) összesen 172 bérleti szerződést kötöttünk. Bevételeinket növelte 
továbbá, hogy az uszodai öltöző szekrények cseréjénél a használt szekrényeket a beszállító 
részére értékesítettük, ebből befolyt 200 OOO Ft. 

Telepenkénti megvalósult szerződések és bevételek 

Szerződések száma Bevétel (Forint) 
48 4 10 872 500,-

452 Ihász utcai Sporttelep 
l Szerződések száma Me~hiúsult szerződések száma Bevétel (Forint) l 
l 40 3 8 805 492,- l 

i Uszoda és Strandfürdő 
Szerződések száma Bevétel (Forint) 

76 3 38 312 500,-

454 Sibrik Miklós úti tornaterem 
Szerződések száma Meghiúsult szerződések száma Bevétel (Forint) 

8 222 OOO,-

Kocsis Sándor Sportközpont összesen: 
Szerződések száma l Meghiúsult szerződések száma l Bevétel (Forint) 

172 l 10 l 58 212 492,-

A 2016-os nyár az utóbbi 20 év legcsapadékosabb legkiszámíthatatlanabb nyara volt. A mi 
Uszodánknál jóval nagyobb infrastruktúrával és lehetőségekkel, továbbá fúrt kútas meleg 
vízzel rendelkeznek mégis az ország uszodáinak közel 70%-a veszteséges volt. Egyetlenegy 
strandfiirdő sem érte el a 2015. év bevételeinek 80%-át sem. Sajnos ez ránk is jellemző, mert 
az 2016. évi strandbevétel közel 65%-a volt a 2015. évi bevételnek, holott számos olyan 
programot szerveztünk - a labdarúgó EB-vel és az Olimpiával kapcsolatban - amelyek 
némiképpen kompenzálták ezt a kisesést A szerződési táblázatokból egyértelműen mutatkozik, 
hogy a Sportközpont intézményeiben a sportszervezők, programszervezők, 
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rendezvényszervezők jól dolgoztak, mert a létesítmény összbevétele meghaladta kötelezően 
előírt bevételi előirányzatot Ez zömében az Uszodai pályák szervezettebb kiadásával, a Bihari 
utcai Sporttelep jobb kihasználtságával és az Ihász utcai telep gazdaságosabb működtetésével 
indokolható. Sajnos a Sibrik Miklós úti tornatermet nem tudtuk gazdaságosan kiadn~ mert a 
lebegtetett eladási szándék befolyásolta a hosszú távú bérlők megjelenését. 

Jégpálya 

2016. évben az Önkormányzat 16 MFt-ot biztosított a Sportközpontnak, hogy meghívásos 
pályázat alapján az Uszodakertben 36xl5 m-es jégpályát valósítson meg. A meghívott 
pályázatok alapján a második körben sikerült megállapodni Z13 Network Kft. -vel, amely a 
munkálatokat 8 nap alatt elvégezte, és 2016. december 13-án üzembe helyeztük a jégpályát 
Szerződés alapján a Kft. üzemeltette a jégpályát Kihasználtságában délelőttönként két óvoda, 
6 általános iskola, 2 középiskola diákjai órarend szerinti beosztással vettek részt, 9 órától 
délután 15 óráig. 15 órától este 20 óráig és a hétvégén a nagyközönség számára volt biztosítva 
díjtalanul a pályahasználat A decemberi mutatók alapján a gondolat, a beruházás sikeres volt, 
és előszeretettellátogatták a vendégek a hétvégeken is. 

MOZDULJ Kőbánya Sportrendezvény 

A Kocsis Sándor sportközpont szervezésében a 18-50 éves korosztály megmozdulására indult 
szabadidős verseny, melynek azonkívül, hogy minél több kőbányai lakost mozgasson meg a 
játék nyereménye egy marseiUe-i út volt a Magyarország- Izland mérkőzésre. 
A versenyre 14 csapat jelentkezett, akik a következő versenyszámokban mécték össze 
tudásukat: 200 m úszás, 2000 m futás, asztalitenisz, játékos ügyességi verseny, erőemelés, 
sakk. 
A győztes csapat a KSC csapata lett, aki Nagy György intézményvezető-helyettes kíséretével a 
Törekvés SE buszával 4 napot tölthetett a franciaországi labdarúgó Európa bajnokságon, és 
közben megtekintheHe az l: l végződő Magyarország - Izlandi mérkőzést. 

Ez a sportszervezési forma rendkívül jó lehetőség Kőbánya lakosságának minél színesebb körű 
sportba bevonásába. Több kőbányai sportrendezvényt egy ilyen akciósorra felfűzve több ezer 
sportrendezvényen résztvevő kőbányai közül tudnánk kisorsolni kedvezményezett utazókat, 
jutalmazottakat Ezt nagyon érdemes átgondolnunk és egy új formában egy programot letenni 
Polgármester Úr asztalára. 

A beszámolóban feltüntetett adatok, tények, elgondolások és vélemények egyértelműen 

igazolják, hogy a jó gazda szellemében kezeljük a ránk bízott területeket és feladatokat. 
Törekszünk arra, hogy minden szervezettel, egyesülettel, személlyel olyan kapcsolatot tartsunk 
fenn, ami a sport szellemét szolgálja. 
Reméljük sikerül megfelelni az elvárásoknak és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy 
megfeleljünk annak a bizalomnak és segítőkészségnek, ami felénk árad. 

Budapest, 2017. március 06. 

intfilL 
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