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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 

2017. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő
testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (a továbbiakban: 
Sportszövetség) részére 3 OOO OOO forint működési támogatást nyújtott az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről , valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 

módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 41. sora alapján. 

A Sportszövetség képviseletében Potos Ilona elnök asszony határidőre benyújtotta a Sportszövetség 
részére a 2017. évben nyújtott 3 OOO OOO Ft összegű támogatás elszámolását. A részletes elszámolás 
- a terjedelme miatt - a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. 

A pénzügyi elszámolás fő soraiból megállapítható, hogy a Sportszövetség a nyújtott támogatást a 
szerződésben rögzített költségnemekre használta fel az alábbiak szerint: 

l. Személyi juttatások 1 418 580 Ft 
2. Munkaadót terhelő járulékok 90 1 OOO Ft 
3. Igénybevett szolgáltatások 680 420 Ft 

Összesen: 3 OOO OOO Ft 

Az elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. 

A pénzügyi elszámolás mellett elnök asszony részletes szöveges szakmai beszámolót küldött a 
Sportszövetség 2017. évi tevékenységéről. 

A Sportszövetségnek jelenleg 54 tagja van, melyből 44 sportegyesület, 7 diák-sportegyesület és 3 
sportági szakbizottság. 

A Sportszövetség legfontosabb feladata az érdekvédelmi tevékenység, melynek egyik területe a 
különböző pályázati lehetőségek feltérképezése és azokról a tagszervezetek tájékoztatása, valamint 
a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázatok elkészítésében és elszámolásában történő 
segítségnyújtás. Kőbányáról 26 civil szervezet 26 működési és 10 szakmai célú pályázatot nyújtott 
be a Sportszövetség segítségével. A forrásteremtést támogató tevékenységnek köszönhetően a 
szervezetek pályázati úton 34 625 OOO forint támogatást nyertek el. 

A NEA pályázatok mellett a Sportszövetség további segítséget nyújtott a sportegyesületeknek az 
Önkormányzat, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Budapesti Szabadidő Szövetség által 
kiírt pályázatok benyújtásához. 

A beszámolóban részletes tájékoztatás szerepel a Sportszövetség egyéb tevékenységeiről is. 

A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

Összegzésként elmondható, hogy a 2017. évben nyújtott támogatás reven a Sportszövetség 
zavartalanul tudott működni , és a segítségükkel benyújtott pályázatokkal jelentős mértékű forráshoz 
jutottak a kerületi sportszervezetek. 

A Sportszövetség köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, mely 



hozzájárult a zavartalan működéshez. 

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 J 6 '·' 
~ ,p, 

Radvá;i Gábor 
ontból ellenjegyzem: 

Dr. bó Krisztián 
Jegyzo 



1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2018. (II. 20.) határozata 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére nyújtott 

2017. évi támogatás elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére a 2017. évben 
nyújtott 3 OOO OOO forint összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 
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Adóstop200 Kft. 
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járulékok 
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járulékok 
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járulékok 
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könyvelés 1-2 hó 

könyvelés 3. 

könyvelés 4. 
könyvelés 5 

könyvelés 6 

könyvelés 7 + mérleg 
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Kifizetést igazo ló 
Számla sorszáma Teljesités dátuma Kifizetés diltuma 

bozonylat száma 

2017/01hó 2017.04.04 004/2017 bank 2017.04.04 

2017/02hó 2017.04.04 004/2017 bank 2017.04.04 

2D17/03hó 2017.04.04 004/2017 bank 2017.04.04 

2017/04hó 2017.05.031 005/2017 bank 2017.05.03 

2017/05hó 2017.06.06 006/2017 bank 2016.06.06 
2017/06hó 2017.07.04 007/2017 bank 2017 .07.04 

2017/07hó 2017.08.02 008/2017 bank 2017.08.02 

2017/0Shó 2017 09.05 009/2017 bank 2017.09.05 

2017/09116 2017 10.05 010/2017 bank 2017.10.05 

2017/1 0hó 2017 11.08 011/2017 bank 2017 .11.08 

2017/ 11 hói 201712 06 012/2017 bank 2017.12.06 

2017/12hó 2017 12.27 012/2016 bank 2017 12.27 

2017/01 hó 2017.04 .07 004/2017 bank 2017 04.07 

2017/02 hó 2017.04 .071 004/2017 bani< 2017.04 .07 

2017/03 hó 2017.04 .07 004/2017 bank 2017.04.07 

2017/04 hó 2017.05.08 005/2017 bank ?.017.05.08 

2017 .05 hó 2017 06 071 006/2017 bank 2017 06.07 

2017.06 hó 2017.07 .06 007/2017 bank 2017.07 06 

2017.07 hó 2017.08 .07 008/2017 bank 2017.08 07 

2017/08 hó 2017.09.08 009/2017 bank 2017.09.08 

20171/09 hó 2017 10.11 010/2017 bank 2017.10.11 

2017110 hó 2017.11 .09 011/2017 bank 2017.11 09 

2017/11 hó 2017.12.08 012/2017 bank 2017 12 .08 

2017/12 hó 2017.12.27 012/2017 bank 2017 .1 2 27 

KF 5SA2299808 2017.03.08 003/2017 bank 2017.03.02 
KF5SA2299837 2017.04.10 004/2017 Bank 2017.04 .07 

GU4SA7298071 2017.05.09 005/2017 Bank 2017.05.08 
GU4SA 7298093 2017.06.09 006/2017 bank 2017 06.07 
KF5SA2299873 2017.07.10 007/2017 bank 2017 07.06 
KF5SA2299757 2017.08.08 008/2017 bank 2017.08.07 
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31 Adóstop200 Kft. könyvelés 8. KF5SA2299781 2017.09.08 009/2017 bank 2017 09.081 20 320 20 320 

32 Adóstop200 Kft . könyvelés 9. GU4SA7298123 2017.10.09 010/2017 bank 2017 .10.11 20 320 20 320 

33 Hexagon Kft. jhonlap karbantartás VL 1 SA6236585 2017.06.30 008/2017 Bank 2017.08 02 137 160 137 160 

34 Hexagon Kft. honlap karbantartás VL 1 SA6236591 2017. 12.09 012/2017 Bank 2017.12.11 137 160 137 160 

1 1 1 

35 T-com telefonszla 51201700012 15070 2017.01.17 001/2017 Bank 2017.01 .17 21 235 21 235 

36 T-com telefonszla 512017000284 7940 2017.02.17 002/2017 Bank 20170216 20 901 20 901 

37 T-corn telefonsz!a , 5120170004505480 2017.03.17 003/2017 bank 2017.03.16' 31151 3115 

38 T-com telefonszla 51201700048284 70 2017 04.21 004/2017 Bank 2017 04 24 10 348 10 348 

39 T-com telefonszla 5120170006489850 201 7.05.22 005/2017 bank 2017.05.22 10 252 10 252 

40 T-com telefonszla 5120170008099710 2017.06. 21 006/2017.bank 2017.06.23 12 120 12 120 

41 T-com telefonszla 5120170009690500 2017.07. 21 007/2017 bank 201707. 19 10 514 10 514 

42 T-com telefonszla 5120170011417010 2017.08.22 008/2017.bank 2017.08.17 10 789 10 789 

igénylH'\'l: CI 43 IT-com teleionszla 5120170013031460 201 7.09.21 008/20 17. bank 2017.09.14 10 613 10 613 
:-zoi~:ilt a L·1:,;o k 44 T-com 1elefonszla J 5120170014612090 2017. 10. 14 010/2017. bank 2017.10.24 10 805 10 805 

45 T-com telefonszla 5120170016937430 20 17. 11 .17 011//2017.bank 2017.12.17 10 456 10 456 

46 C.S. L. lnvest Kft Flolla tel„ Díj. $00257/17 2017.03.18 003/2017.bankl 2017 03.22 3 175 3 175 

47 C.S.L. lnvest Kft Flolla te l„ Díj. $00355/17 2017.04.11 004/2017 bank 2017.04.13 3 175 3 175 

48 C.S.L. lnvest Kft Flo\la tel. Dij. S0045•t17 201 7.05.18 005/2017 bank 201705.11 3 175 3 175 

49 C.S .L. lnves\ Kit Flolla tel. Dij. IS00554/17 2017.06.20 006/2017 bank 2017.06. 16 3 175 3 175 

50 C.S.L. lnvest Kft Flolla tel„ Díj $00653/17 2017.07.19 007/2017 bank 20í7 07 13 3 175 3 175 

51 C S.L. lnvest Kft Flotta tel„ Díj. $00753/17 20 17.08.18 003/2017 bank 2017 08 11 3 175 3 175 

52 C.S.L. lnvest Kft Flolla tel. . Dij. $00852/17 2017.09.19 009/2017 bank 2017.09.14 3 175 3 175 

53 C.S.L. lnvest Kft Flotta tel.. Díj. JS00952t17 2017.10.19 010/2017 bank 2017 10.20 3 175 3175 

54 C.S.L. lnvest Kft Flotta tel„ Díj. $01053/17 2017.11.16 011/2017 bank 2017.11.09 3 1751 3 175 

55 Dr. Benkö Ingrid Jogi ievékenység LN5SA 1693426 2017.09.28 009/2017 Bank 2017 .09.29 50800 43177 
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2017. évben végezett szakmai tevé kenységérő l 

1) Az Elnökség tevéke nysége 

SportszövetségLJnk Elnöksége 2017. évben 6 alkalommal, a FelLÍgyelő Bizottsága 1 alka lommal 
ülé:;ezett. A határozatok j egyző könyvekbe n rögzítésre kerLJltek. 

Szövetségünk legfontosabb fe ladata továbbra is az önkormányzat és a szövetség eredményes 
egyC1ttműködése. A tagegyesLÍleteink tevékenységén keresztül 42 sportágban találhat leh e tőséget 

va lame nnyi kerLÍ letben é l ő dolgozó, tanuló és nyugdíjas a szabadidő vagy verse nysport területé n. 
2017 évben a to ll as labda sportágga l bővLJlt a kíniilatunk . 

Jelen leg 54 sportszerveze t működik Kőbányán a Kőbányai Sportszöve tség tagszervezeteként . (44 
sportegyesü let, 7 diák-sportegyesü let és 3 szakb izottság. 2017. évben a T(r)o lla s Sportegyesülettel 
eme lkedett tagszervezeteink száma . 

2) Érdekvédelem, törvényesség i megfe lelés, vá ltozások: 

A tagegyesületek érd ekvéde lm e terü letén továbbra is tartott az új Civil Törvé ny, illetve új Polgári 
Törvénykönyv e l ő írása in ak megfelelően az egyesü let i alapszabá lyok módosítása, 2017 . március 15-
éig. ,ti. PTK még újabb rendelkezéseit viszo nt csak egyesületi ada tvá ltozások alka lmával ke ll majd 
kötelezően beépíteni az alapszabá lyo kba, így ezek a módosítások egyesületenként e lté rőek lesznek. 

Szövetség 2017 . március 27-e i veze tőségvá l asztó közgyűlésén további négy év re szavaztak bizalmat 
Poto~; Ilona elnöknek, Paska Zo ltán, Budai László, Szé les István elnökség i tago knak és új elnökségi 
tagként megvá lasztásra kerü lt még -Sárvá ri György t'.1r helyére - Koós Katalin. A Felügyelő Bizottság 
vál tozatlanul Farkas-Gá ll Gizella elnökke l, Újvári Lászlón é és l~ákos iné Rusznyák Edit tagokkal kerü lt 

t'.1j ravéÍ lasztásra. 

2017. május hónapban a Kő bá nyai Sportszövetség kezdeményezésére, az álta la alapított l<osárvarázs 
Alapítvá ny alapítójogait átadta Hajdu Péter kuratóriumi ta g részére. A vá ltozás beje lentést egy 
hiánypótlási fe lszó lítás követte, amelyhez a Szövetség rendkívLJ li közgyű l és i határozata 

szüksége ltetett. A közgyűlés után a joge rős végzést 2017. november 9-én. kaptuk kézhez, mely 

sze rint a Kosárvarázs Alapítvány Alapító joga it ezután Hajdu Péter úr gya korolja. 

2017. június 30 . hatá 1· időve l a Kőbánya i Sportszövetség elköltözött az Ihász utca 26. székhelyérő l és a 

Kőbányai Önkormányzattal kötött új „he lyiség bi ztosítás tárgyú" szerző dése értelmében a Kocs is 

Sándor Sportközpont (I hász utca 24.) épt.iletében kapott irod át. E szék helyvá ltozás bejelentés 



alapszabá lymódosítást vont maga után, e tárgyban a rendkívL.i li közgyű l ést 2017. szeptember 22-én 

tartotta a Szövet ség, a j ogerős végzés 2017. november 6-án megérkezett. 

4) Forrásteremtés, mint érdekvéde lmi tevékenység: 

2017 . évben egy alkalomma l szerveztCink szakma i e l őadás t l<őbányán „ NEA pályáza t ok megírása és 

azok pénzL.igyi elszámo lása" témakörben. További egy alkalommal a Budapest i Szabad i dősport 

Szövetség ta gsze rveze t e i to vá bbképző táborában 2017 . november 25-én. A leggya koribb azonban az 

egyé ni egyesületenként kü lön-külön segítségadás vo lt mind a pályázat megíráskor mind az 

el!;zá mo lásakor . 

A Szövetség kiemelt feladata 

• a pályázati k ií rások figyel ése, 

• azok ról a tagegyesü letek táj ékozta t ása, 

• pá lyázatok írásába n és azok elszá mol ásában segítségnyújtás a tagszervezetek számára. 

2) A Nemzet i Együttműködés i Alap tól a 2016 . évben e lnyert pályázatok e lszá molási határideje 

2017. áprili s 30. volt, ezért az év elején 27 működési és 16 szakma i pénzügyi elszámo lás 

benyl'.1jtásához nyújtottunk seg ítséget, 43 pá lyázatban 40 456 OOO Ft elnyert összeggel 

számo ltunk el. Az össze g több mint a fele kőbá nyai létesítmények (uszoda, művelődési 

központ, isko la i tornatermek), t erem bérl eti díjaként kerül v issza l(őb á nya fejlesztésére . 

3) Beadásra kerL.iltek a Mob ili tás Alkalmazkodás l<ol légium hoz a 2017/18. évre vo na tkozó NEA 

pá lyázata i 2017 . febru ár 1-é ig. A Sportszövetség 24 tagsze rveze te és 2 egyéb kőbányai 

egyesLllet a 2017 /18. évre összesen 26 db működési és 10 db szakma i cé lú pályáza t ot 

nyújtott be, va lamenny it szövetség i segítségge l. Ebből 3 nem részesü lt támogatásban , 

működésre 22 675 500 Ft, szakmaira 11 950 OOO Ft, összesen 34 625 500 Ft támogatást 

kaptak a keri.il eti sportegyesü letek. 

4) 2018/19 évre a NEA működ és i cé lú pályázatok beadá sána k határideje 2018. január 16. a 

szakm ai pá lyázatoké január 29-e vo lt, ezé rt e pá lyázatok e lkész ítése dece mber másod ik 

fel ére, ill etve jórészt az ünnepek között i i dőre tevődöt t. 

5) A l(őbá nya i Önkormányzat által kiírt sportcé lú pályázat i tá mogatás összege 2 millió Ft vol t , 

ame lyre, 15 tagegyesületünk nyújtott be pályázatot. A pá lyázó egyesü letek 100-200 e Ft 

között támogatásban részesCiltek . A pá lyázatok m egírásában és e lszá molásában 5 

egyesü letnek nyújtottunk seg ítséget. 

6) A megújult szo lgá ltató SOSZ pályázatait is az egyesü letek f igye lm ébe ajánlottuk, több millió 

forintos tá m ogatásra pályáz hattak az egyesü lete k. l<őbá nyá ró l a Törekvés SE és a Magyarok 

M ada ra Íj ász Egyesü let nyer t komoly összege t. 

7) A BSZSZ keze lésé ben a főváros i önkormányzatná l is pá lyáztak tagszervezeteink, ahol négy 

egyesü let jutott támoga táshoz. 

5) l<ommunikációs tevékenység 
Negyed ik éve működtetjük a w w w. kobanya is129 r lszovetse~~ honlapunkat, ame lyre folyamatosan 

töltllnk az egyesül e teink programjait, ered m énye it, ese ménye it. 

A közhéisznú jogá ll ásu nknak megfel e l ően : 

• a kötelezően felhelyezendő anyagok (alapdokum entumo k, mérleg, l<SH adatszo lgá ltatás stb.) 

mellett 



• a sa ját rendezvénye ink ve rsenyk iírása i, fotó i, eredménye i, 

• a tagszervezete ink fe lhívása i, prog ramjai 

• az aktuá lis tö rvények, j ogsza bályok, 

• pé nzügyi-számv iteli vá ltozások és fe lhívások egya ránt m egta lálhatóa k. 

6) Ta gs zerv ezete ink t e vé kenységé rő l : 

Sza kbizotts~1ga i n k 

Texmészetba rát Szakb izo ttságunk m inden héten, csütörtökön tartj a fogadó órá it a turista 

egyesü letek, kerületi szakosztá lyok és a kőbányai álta lános iskolák tanára i részére, abbó l a cé lbó l, 

hogy az éves túraprogramjaikon m iné l nagyobb létszámmal vegyenek részt a tú rázn i vágyó gyerekek, 

fe ln őtte k , családok. Mu nká ju k eredményeként 9 egyesület 3 OOO fő igazo lt te rmészetj árója és 2 

általános isko la 150 fős t an uló i lét számmal túrázott 2017 évben, ez kiegészül még az alkalman ként az 

őket kísérőkke l és csa lád t ago kka l. Számíthatunk a szakbizottság vezetőségére a szöve tség egyéb 

esemé nye in is, ahol önkéntesként segít ik a szövetség propaganda és közösség i eseménye it. 

Teke Szakbizottságu.!l[s egész évet átfogó bajnokságot sze rvezett kéthe t enkénti rendsze rességge l a 

kerületi egye:;ület ek amatő r t e k eve rsenyzői részé re, aho l 6 csapat 28-36 fős lét szá mmal vesz rész t 

alkalmanként a fordu ló kon. A csa pato k legjobb egyé ni ve rse n yző i Kőbányai Aranykéz néven 

indulnak, mint kerül eti válogatott az amatőr verse nye ken, aho l 2011 óta nem találtak legyőzőre. 

Évente 18 csapat 25 fordu lójának küzde lmein alaku l ki a végső sorrend. A Kőbánya i Aranykéz 2017-

ben is megnyerte az össze tett csapatversenyt 1 

TenLsz Szakbizottságunk Tavaszi és őszi bajnoki fordulókat szervez, aho l 6 csapat het i 

rendszerességge l méri össze tudását.. A szakbizottság nyitott m inden egyesület fe lé, várják az új 

csapatokat, ak ik amatőr szinten szeretnének a bajnokságukba bekapcso lódni, mert a korosztá ly már 

erősen szenior összetételű. 2017-ben Dr. l<örn1endy Gyö rgy vette át a Sza kb izot tság veze tő, sze rvező 

munkáját. 

A l<öbánya i Sportszövetség Sza kbizottságai az önkormányza t i spo r tcé lú pá lyáza ti fo rrásá bó l a 

kő b á n yai teke és ten isz csapatbajno kságok szervezésére 129 OOO Ft támogatást nye rtek, amelye t 

ezú ton is köszönünk. 

Diák!;port-egyesü lete k: 

2017. évben 8 kő b á n ya i közép isko la 322 főve l , 

2324 fővel vett részt a kerület i d iáko li mp ia versenyre ndszerében 

képvise lhették l<őbányát a budapest i és az országos döntőkön. 

Sportegyesületek: 

14 általános isko la 

és te rmésze tese n a legjo bba k 

44 spo rtegyesü let alapszabá lyának megfe l elően végezte tevékenységé t. Összességébe n elmondh ató, 

hogy va lamennyi egyesü letünk akt ív és értéket teremt, évről évre igyeksz ik újat és eredm ényesebbet 

felmu tatni. Fejl ődésü ke t a saját honlapj ukon, a szövetség honlapján feltü ntetett eredmé nye ike n t úl a 

kerület i sportági bemuta tókon is f igye lemmel lehet kísérn i. 

7) Pénzügyi el s2cí molás tekintetében 

l<őbánya i Önkormányzat a l<őbányai Sportszövetség 2017. év i mű ködéséhez 3 0000 OOO Ft 

támogatást biztos ított, ebbő l a főá ll ású elnök m unkabérére és járu léka ira 2 200 OOO Ft- t és 800 OOO 

Ft-t míJködés i j e ll egű kiadások 1·a. 



Pénzügy i elszámo lásu nkat ennek megfe l e l ően elkész íte ttük, a l<őbánya i Önkorm ányzat 

Humánszo lgá ltatá si Főosztálya felé a szerződésben megjelölt határidőn belül benyújtottuk. 

A l(őbányai Sportszövetség Elnöksége a 2017. évben a vállalt feladatait m aradéktalanul teljesítette. 

A l<őbánya i Önkormányzat 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete érte lmében a l<őbányai 

Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére a 2017. évben nyújtott 3 OOO OOO forint 

összegű t ámoga t ásró l a sza kmai beszámoló mellett a pénzügyi beszámoló beadásáva l megköszö njük 

támogatásukat. 

Budapest, 2018.01.12. 
'~' ---:-.~~ 
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