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Előterjesztés

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a White Sharks Hockey Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) 2017-ben 4 OOO OOO forint összegű
támogatásban részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről , valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 47. sora alapján. A
támogatás célja az Egyesület alaptevékenységének és a működésének támogatása volt.
Az Egyesület képviseletében Paska Zoltán elnök úr határidőre benyújtotta a 2017. 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 :
1.
2.

Bérleti díjak
Közüzemi díjak
Összesen

45 OOO Ft
3 955 OOO Ft
4 OOO OOO Ft

A támogatás elszámolása mellett az Egyesület részletes tájékoztatást is készített a szakmai
Az Egyesület két szakosztályban utánpótlás-neveléssel foglalkozik jégkorong és
floorball sportágban. Legfőbb céljuk, hogy megszerettessék a mozgást és a jégkorongozást. 2017ben a közönségkorcsolyázás keretében műkorcsolya- és curlingoktatást is tartottak.

tevékenységükről.

Az Egyesület a 2012-ben az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésnek megfelelően minden
hétköznap 8.00-tól 14.00 óráig órarendi keretek között ingyenes korcsolyaoktatást tartott a kerületi
óvodás és általános iskolás csoportok számára.
Nyári időszakban a jégpályát egy speciális műanyag borítással fedték le, így alkalmassá vált
görkorcsolya,- görhoki- és floorballoktatásra, valamint egyéb rendezvények megtartására. Június
végén két turnusban nyári napközis jellegű tábort szerveztek összesen 70 fő részvételével.
Az Egyesület az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés 6. pontjában vállalt kedvezményeket
biztosítja a kőbányai gyermekek számára. A 111 fős egyesületi létszámból összesen 26 fő részére
nyújtanak különböző mértékű kedvezményt, valamint a nagycsaládos kártya bemutatásával a
közönségkorcsolyázók 20% kedvezményben részesülnek a jégpályán váltható jegyek árából.
Összegzésként megállapítható, hogy az Egyesület a 2017. évben is jelentősen hozzájárult Kőbányán
az utánpótlás-neveléshez és a jeges sportok népszerűsítéséhez .
A szakmai beszámoló az

előterjesztés

3. melléklete.

Az Egyesület köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, amely
hozzájárult az Egyesület zavartalan működéséhez .

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 1. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2018. február „ lb
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ntból ellenjegyzem:
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1. melléklet az

e lőterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2018. (II. 20.) határozata
a White Sharks Hockey Club 2017. évi támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a White Sharks Hockey Club részére 2017. évben nyújtott 4 OOO OOO forint támogatásról
szóló elszámolást elfogadja.
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V17045000265

2
3
1 4
5
6
7
1 8
9
10
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1 12
13
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V17045000393

812700729248
830200015634
331400001757
860400006251
830000152360
830000159561
830600006907
830100063088
831700004714
830600009614
830100069151
830800010165

201 7.06.07
2017.09.22
2017.01 .25
201 7.02. 24
2017 .03.24
2017 04.28
201 7.05.25
2017 .06.27
2017.07.26
2017 08. 24
2017.09.26
2017. 10.25
2017.11 .27
2017 .12. 27

Kocs is Sándor
Kocsis Sándor
E L Mű
ELMű
ELMű
ELMű

FI Mű
ELMű
ELMű
ELMű
ELMű

ELMü
ELMű
ELMű

közüzemi dij
bérleti dij
áramd íj
áramdíj
áramdíj
áramdíj
,aramd íj

179 213
45 OOO
391 846
471 659
507 560
794 468
126 539
72 569
73 916
67 937
80 958
82 287
515189
598 933

ára mdíj
áramdíj
áramdíj
áramdíj
áramdíj
áramdíj
áramdíj

179 213
45 OOO
391 846
471 659
507 560
794 468

224 213
2 165 533

224 213
2 165 533

10 0 ~
0
100 ,0%

340 961

126 539

72 569
73 91 6
67 937
80 958
82 287
515189

340 961

--0

100,0%
1 269 293

1 269 293

--0

100,0%

590 859
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• Afa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

4 008 074

4 OOO OOO

0

4 OOO OOO

0

4 OOO OOO

Alulírott kedvez ményezett kijele ntem. hogy a t{1moga tásként elszámolt fent i összeg a támogatási szer1.öclésben fog laltaknak m egfelelően került fclhaszn{Jlásrn . Kijelentem_ hogy a csa tolt
bi zonyl atok másolatai az eredetivel mindenben megegveznek.
Igazoljuk. hogy a jegyzékben fog laltak az érvényes pénzügyi és szfimYiteli rendelkezések szerint kerültek fclhas zmílásrn. kifi zetésre és köny, elésre.

WHJTE SHARKS HOCKEY CLUB
1108 Bwéj~st,·Flallpat~7J. 184.
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Nyilv.sz.: 01„02-0010591
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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2016/2017

Sportszervezet adatai :

White Sharks Hockey Club

Székhely :

1108 Budapest , Harmat u. 184. X/43

Levelezési cím:

1108 Budapest, Harmat u. 184. X/43
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Kapcso lattartó adatai:
Név:

Paska Zoltán elnök

Telefonszám:

+36 30 922 2975

E-ma il cím:

zpaska13@gma il.com
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A Wh 1te Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület , 2003-ban alakult meg két szako~;ztá llyal
Uégkorong és floorball) . Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal , hogy
X. kerü leti he lysz ínen biztosítunk lehetöséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben
megszerettessük a jégkorongozást, mint csapatsportot.
A jégpálya megnyitásával jégkoro ng csapatunk nagy e l őrelépést tett az utánpótlás nevelésben . Mind a
gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos volt a fejlődés , az
edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nőtt. A közönségkorcsolyázás iránt is nagy volt az
érdeklődés , hétvégente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást tartottunk. Egyesületünk mind en
hétköznap 8.00-14 . 00-ig korcsolyaoktatást tartott az Önkormányzattal kötött szerzödésnek
megfelelően . Jégpályánk az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett , amatőr
csapatok edzéseinek és bajnoksága iknak is helyet adott.
Az egyesület cé lja a jégkorongsport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerületek lakoss;3gának
körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és
felnőttek
számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben , valamint szakemberek
közreműködéséve l a tehetségek kiszűrése , kinevelése és elindítása az élsport irányába. A 2016/17-es
időszakban úgy értékeljük, hogy célunkat sikerü lt elérni , mind a népszerűsítés, mind a minőségi munka
tekintetében .
A 2017-18 -os jeges szezonban tovább színesítettük a térség sportéletét , curling és műkorcsolya
fogla lkozásokkal .
A nyári i dőszakban a jégpá lyát görkorcsolya pá lyává alakítottuk, aho l görkorcsolya , görhoki , floorball
stb. oktatással folytattuk a munkát. Június végétől görkorcsolyás edzőtáborokat szerveztünk 2
turnusban 35-35 fő részvételével.
Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és
csa ládtagjaik sok pozitív élménnyel gazdé1godjanak , valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással
viseltessenek az egyesület iránt.

Az Egyesü let és az Önkormányzat között létrej ött támogatási szerződés 6. pontjában vállalt
kedvezményeket bíztosítja a kőbányai gyeremekek számára . A 111 fős létszámból összesen 26 fő
részesü l kü l önböző mértékű kedvezméynben. Részletes kimutatást az 1. sz. melléklet mutatja .
Továbbá a Kőbányai WS Jégpá lyán a közönségkorcsolyázok részére is biztosítjuk a nagycsaládos
kártya felmutatásá val a 20% ked vezményt .

Az önkormányzati

tőámogatás

hozzáj áru lt az Egyesül et müködéséhez.

Köszönjü k a tá mogatást.

Budapest, 20 17. december 15.

Tiszte lettel:
- -""::\J.
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...~JJ..·77-.. ... .'? .. ~.. ....... .
Paska Zoltán
p.h .

\\1-íITE SHARKS HOCKE YCLUB
1108 Budapest, Hanna! u. 184.
Aclósz.: 18182408-1-42
13ankszl. : 11710002-20084503
Nyilv.sz. : 01·02-0010691

A támogatási

szerződés

6. pont szerinti kedvezmény lista
kedvezmén y kategória

korosztályok, csoportok

létszám

(Ft/ fó/hó)

( fő)

fizetendő

havidíj (Ft)

kőbányai

nagycsaládos (- nagycsaládos (

egyesületi testvér

20%)

50%)

kedvezmény

OB3 ( 15000)

22

15000

A.HL ( 15000)

22

15000

U14 (18000)

12

18000

J12 (18000)

22

18000

1

3

JlO (15000)

18

15000

2

3

J8 (9600)

15

9600

1

2

(özönségkori

oglalkoztatott létszám:
ábori foglalkoztatott
~tszám :

hát rányos

helyzetű

egyedülá ll ó

szülő

(egyed i min ....-tól

(egyedik.min ... .-tő i

100%-ig)

100%-ig)

1

2

1

22

111

70

26

1
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Nyilv.sz.: 01-02--0010691

egyéb kedvezmény

