
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

J b · számú előterjesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányáért Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2017-ben 1 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 43 . sora alapján. A 
támogatás célja az Egyesület alaptevékenységének és a működésének támogatása volt. 

Pap János 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. Elelmiszer-beszerzés 52 500 Ft 
2. Igénybevett szolgáltatások 947 500 Ft 

Összesen 1 OOO OOO Ft 

A támogatás elszámolása mellett elnök úr részletes tájékoztatást is készített az Egyesület szakmai 
tevékenységéről. Az Egyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozik labdarúgás sportágban. Legfőbb 
céljuk, hogy megszerettessék a mozgást, a sport által hasznos felnőtteket neveljenek a társadalom 
számára. Az Egyesület minden korosztályban csapatokat indít a Bozsik Programban, emellett hazai
és nemzetközi tornákon vesznek részt, valamint az Magyar Labdarúgó Szövetség futsal 
bajnokságának is állandó résztvevői. 

Nagy figyelmet fordítanak azon gyerekekre, akiknek a családi háttere nem tenné lehetővé az 
egyesületben való sportolást. Az Egyesület számos kedvezményt biztosít az edzéseken való 
részvételhez és a versenyeztetéshez: 25 fő részesült nagycsaládos, 8 fő testvérkedvezményben 
(20%), valamint további 7 fő számára teljes ingyenességet biztosított az Egyesület. 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2017-ben is szerveztek sport-, edző- és napközis 
táborokat. Balatonlellén 10 napig táboroztak 120 fővel , majd pedig a Kőbányai Janikovszky Éva 
Általános Iskola tagintézményében bonyolítottak le napközis tábort négy héten át szintén 120 fő 
részvételével. Ezek a táborok nagy segítséget jelentenek a szülők számára a hosszú iskolai szünet 
ideje alatt, hiszen a családoknak komoly gondot okoz gyermekeik elhelyezése. 

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



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

Önkormányzattól (a továbbiakban: Önkormányzat) kapott támogatás 95%-át a Kocsis Sándor 
Sportközpontban bérelt pályák díjára, a fennmaradó összeget csoportos étkezésre fordították. A 
támogatási szerződés 4. pontjában meghatározott, étkezésre fordítható 10%-os korlátot betartották. 

Összegzésként megállapítható, hogy az Egyesület 2017. évben is jelentősen hozzájárult Kőbányán 
az utánpótlás-neveléshez és a labdarúgás népszerűsítéséhez. 

A szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

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

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság 
hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2018. február „ lh ·" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

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

.. ./2018. (II. 20.) határozata 
a Kőbányáért Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Kőbányáé1i Egyesületnek a 2017. évben nyújtott 1 OOO OOO forint támogatásról szóló 
elszámolását elfogadja. 
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1. sz. melléklet 

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 
K/14556/2017/ ............... számú szerződés keretében biztosított „Egyesület Működési" támogatás felhasználásáról 

Kedvezményezett neve: Kőbányáért Egyesület Támogató tölti ki! 
Jelen elszámolás összeállítójának neve, 1 Elszámolást ellenőrizte: 

Ujvári Lászlóné 
telefonszáma, e-mail címe: 
Szerződés összege: 1.000.000 Dátum: 
Elszámolandó támogatás összege: 1.000.000 aláírás: 1 

Számla / bizonylat adatai 
A számlán 

Szerződéshez 
ra 

szereplő költségterv Előző E ra 
mellékletként ·ra E A bizonylatot összegbőia egyes fő részletek Támogatásra Eltérés 

Támogató ti •C'CJ Termék csatolt N Számla Teljesítés kiállító (Szállító) Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- összege/%-
~ rn /szolgáltatás tölti ki! 

KÖLTSÉGTERV fő 0 ... terhére igényelt an elfogadott összesen .... 0 sorszáma dátuma neve (lehet összege* (Ft) a 
ra rn megnevezése sorai rn rövidíteni) elszámolt támogatás összeg 
(.) 

1 összeg 
1 

személyi juttatások 
0 0 

Élelmiszer beszerzés 
52 500 -52 500 

1. - --- 2017.07.21 OBER csoportos étkezés 72 600 52 500 

szakmai anyag 
0 0 

igény bevett 2. v17045000454 2017.11.04 Kocsis S. Sportk bérleti díj 947 500 947 500 947 500 -947 500 
szolgáltatások 1 

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött 
táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e-mail címre is meg kell küldeni!!! 

Összesen 1020100 1 OOO OOO 0 0 0 1 OOO OOO 
*Afa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Afa nélkül i (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kij elentem, hogy a csatolt 
bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. 
lgazoljuk,-h.o~eg_)'.zékben fogla ltak .az érv~nyes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre . 
, h l l: ',: ·, · •..; I" rO \ .J\ HOS X . h.FHlíLET 
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Kőbányáért Egyesület 

2017. évi szak111;ai beszámolója 
A Kőbányáért Egyesület alapvetően egy labdarúgó utánpótlás-nevelő klub, 

valójában azonban jóval több ennél. Elsődleges célunk, hogy megszerettessük a 

mozgást, a sportot, a labdarúgást a fiatal generációkkal. 

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

neveljünk! 

Az Egyesületünk fő profilja labdarúgó utánpótlás nevelés, ami két részre osztható, 
versenysport, ami ügyesebb és tehetséges gyerekeket célozza meg és a 
labdarúgást szerető, rekreációs sportként űző gyerekeket. Klubunknak fontos, 

hogy tömegeket mozgasson meg és tegye lehetővé számukra a sportolási 

lehetőséget. Az Egyesület nemi-, vallási-, és etnikai hovatartozástól függetlenül 
biztosítja a sportolási lehetőséget mindenki számára. Nagy figyelmet fordítva 

azon gyerekekre, akiknek a családi háttere nem tenné lehetővé az egyesületben 

való spo1iolást. Ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek az Egyesület 

kedvezményesen, adott esetben ingyen biztosítja az edzéseken való részvéte lt és 

a versenyeztetést! Bár a szülők sosem jelezték nekünk, hogy van nagycsaládos 

kártyájuk, s kedvezményben részesülhetnek, mi ettől függetlenül az alábbi 

táblázatban látható kedvezményt adjuk. 

Minden korosztályunk képviselteti magát az egyesületi Bozsik- Programban, 
emellett hazai- és nemzetközi meghívásos tornákon veszünk részt. 2017-ben két 

nemzetközi tornán vettünk részt. Január végén Szlovákiában Epe1~jesen 
szerepeltünk 2008-as születésű játékosokból álló csapatunkkal. Azután pedig 



augusztusban a debreceni Karnevál kupán vettünk részt, ahol többek között román 

és lengyel csapatokkal is tal álkoztunk, valamint az MLSZ futsal bajnokságának 

is állandó résztvevői vagyunk. 

Az idei évben a Ferencváros női labdarúgó szakágával együttműködve 

beindítottuk női szakágunkat. NB 2-be indult felnőtt női csapatunk, kislányaink 

pedig az országos Ul 6-os bajnokság résztvevői. Ezenkívül büszkélkedhetünk, 

hogy U14.es megyei bajnokságnak is résztvevői vagyunk, valamint egyedüli 

kőbányai csapatként a Bozsik Programban is önálló lánycsapatot indítottunk. 

Nyaranta sport-, edző- és napközis táborokat szervezünk. Idén a KÖSZI 
balatonlellei táborában táboroztattunk június idusától 10 napig, majd pedig a 
Janikovszky Éva Általános Iskolában bonyolítottunk le napközis tábort 4 héten 
át. A leflei táborba mintegy 120 gyereket vittünk el, míg a napközisben kb. 120 

gyermek érezhette jól magát. A nyári időszak táborai nagy segítséget jelentenek 

a szülők számára, hiszen a hosszú iskolai szünet a családoknak komoly fejtörést 

okoz évente. 

A Kőbányáért Egyesület jelenleg öt iskolában és öt óvodában tart fociedzéseket. 

Ezen felül a mindennapos testnevelés keretein belül labdarúgást oktat a kerület 

iskoláiban, így elmondható hogy heti szinten kb. 800 gyerekkel fog lalkozunk. 

2017-es év 

óvodai foglalkozások: 

Tavasz 

Óvoda ·neve Helyszín Edző neve 

Kékvirág Óvoda tornaszoba Bereczki István 

Gézengúz Janikovszky Ül löi Tarjányi Tibor 

Csodafa Fekete István Isk. Véber Miklós 

Mászóka Kőb. Sportközpont Pap János 

Aprók Háza Széchenyi isk. Pap János 

Összesen: 

Ősz 

Óvoda neve Helyszín Edző neve 

Kékvirág Óvoda tornaszoba Tarjányi Tibor 

Gézengúz Janikovszky Üllöi Tarjányi Tibor 

Csodafa Fekete István Isk . Véber Miklós 

Mászóka Köb. Sportközpo nt Pap János 

Aprók Háza Széchenyi isk. Bereczki István 

Összesén: 

Átlaglétszám 

32 tő 

22 fő 

17 fő 

14 fő 

74 fő 

159 fö 

Át lag létszám 

34 fő 
23 fő 

16 f6 

18 f6 
88 f6 
179 fő 



Kékvirág Óvoda: 

A Kékvirág Óvodában a pénteki napokon délelőtt tartottuk a foglalkozásokat az 

óvoda tornaszobájában. A nagy létszám miatt nem egy csoportban do lgoztunk a 

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

foglalkozások alatt a labdarúgás alapelemeivel barátkoztak. Több gyermeket is 

kiválasztottunk, s az egyesület korosztályos csapatába invitáltuk. 

Gézengúz óvod a: 

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

Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézményének tornatermében 

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

és a kísérő szülők is megismerkedhettek az iskolával. A foglalkozások keddenként 

zajlottak. 

Csodafa Óvoda 

A Csodafa óvoda az egyik legnagyobb óvoda a kerC!letben, viszont nem 

rendelkezik tornaszobával. Szerencsére a Fekete István Általános Iskola segít ett 

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

Minden pénteken délutáni időpontban voltak ma foglalkozások. 

Mászóka Óvoda: 

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

Kőbányai Sportközpont Ihász utcai sporttelepe fogadta be a kicsi ket a 

tornaterembe. 

Aprók Háza: 

Az Aprók Háza Óvoda a kerület legtöbb csoportjával működő óvodája tornaszoba 

nélkül. · A Széchenyi István Általános Iskola tornatermében foglalkoztunk a 

gyerekekkel két csoportban hétfön és pénteken délután. 

Összességében elmondható, hogy a S óvodából mindössze 1 óvodának van saját 

„normál" méretű tornaszobája, s négy esetben idegen környezet be szorult nk a 

gyerekkel. Mi minden óvodát, ahol dolgozunk, évi szinten sportszerekkel 

támogatunk. 

Iskolai foglalkozások: 

Az iskolai foglalkozásokat a Bozsik program keretében tartottuk, ahol a 

labdarúgó edző módszertani segítséget nyújt a testnevelés órákon. Ezzel az 

országban egyedül álló módon megvalósítottuk azt, amit még csak most jelentett 

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

foglalkozások NEM a DSE keret ein belül zajlanak. 



Kőbánya példaképként szolgál az összes iskolának az országban. 

Tavasz: 

Iskola Osztályok Külön Felkészítő edző (k) 

száma csoport 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
14 1 

Bereczki István, Tarjányi Tibor, 

Kápolna téri Pap János 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
2 

Pap János 

Üllői úti tagintézm. 

Széchenyi István Általános Bereczki István , Kincses Ernő, 

Iskola 12 Sztojka László, Nyeste Viktor, 

Ország Anita 

Fekete István Általános Iskola 4 1 Pap János 

Ősz: 

Iskola Osztályok Külön Felkészítő edző (k) 

száma csoport 

Janikovszly Éva Általános Iskola 
4 2 

Bereczki István, Tarj{inyi Tibor, 

Kápolna téri 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
2 

Tarjányi Tibor 

Üllői úti tagint. 

Széchenyi István Általános 
6 

Tarjányi Tibor 

Iskola 

Fekete fstván Általános Iskola 4 1 Pap János 

Egyesületi Foglalkozások: 

Tavasz és Ősz 

Korosztály Szül.év Edzés helyszíne Edző neve Létszitm 
--

U7 - 2011 Janikovszky műfű Nagypál Fatima 11 
U8 2010 Janikovszkv műfű Jakschitz Attila 12 
U9 - 2009 Janikovszkv műfű Tarjányi Tibor 13 

U10 · 2008 
Kocsis Sándor Pap János, Tarjányi 

11 
-· .. Sportközpont Tibor 

Ull 2007 
Kocsis Sándor Pap János, Tarjányi 

Sportközpont 
14 

·-· ... Tibor 

U12 2006 
Kocsis Sándor Sztojka László 

Sportközpont 
1:2 

U13 2005 
Kocsis Sándor Sztojka László 

Sportközpont 
12 

Ul4 2004 
Kocsis Sándor Sztojka László 

Sportközpont 
16 

-· -· 2003, Kocsis Sándor Véber Miklós 
U17 

2002 Sportközpont 
15 



U19 1999 

Felnőtt női 

2002 .01.0 

U161eány 1 után 

szül. 

U141eány 2004 

Kocsis Sándor 

Sportközpon 

Kocsis Sá ndor 

Sportközpon 

Kocsis Sándo 

Sportközpon 

Kocsis Sándo 

Sportközpon 

Véber Miklós 

Véber Miklós, 

Bereczki István 

Bereczki István 

Bereczki István 

17 

21 

13 

10 

A fenti táblázatból egyérte l m ű ~ n lá t ható, hogy Egyesületünk kőbá n yai 

intézményekben tartja a foglalkoz~ sait. 

A Kől;)_áQyáért Egyesület bevét elei é tagdíjakból, önkormányzati támoga t ásbó l és 

TAO támogatásból tevődik össze./. z önko rmányzati támogatás jel e ntős részét a 

bérleti öíjak kifizetésére fordítottuk. A TAO pályázatból 11. 2 milliót tudtunk 

érvénye_síteni, melyet teljes rnérté Kben az utánpótlás nevelésre - fejlesztésére 

fordította az Egyesület. 

Fejles.zteni tudtuk a meglévő spo1 tfelszereléseinket is. Új mezeket, labdákat, 

kapukat vásároltu nk, s jobba n tudtuk támogatni a nyári táborainkat is . 

Maga~ fejlődést ért ünk el létszámban, az Egyesület játékosainak létszáma 2017-

ben 384 fő, s több játékosunkat is megkeresték nagy klubok . Az önkormányzati 

és TAO támogatások nélkül a fejle~ztések és az eredmények nem va lósul hattak 

volna m·eg. 

A Kőb.ányáért Egyesület köszönetét ejezi ki a Kőbányai Önkormányzat Képviselő

testületének a nyújtott támogatásé „t és a további bizalom reményébe n folytatja 

tevék~nységét . 

Budapest, 2017 . december 14. 

Tisztelettel: 
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Pap János 
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1105 Budapest, Elöd utca 1. 
Adószám: 18190072-1-42 


